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  Γιατί;

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ



  

  Γιατί;

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

> εξορμήσεις στο πεδίο
> αλληλεπίδραση με άλλους
> προκλήσεις 
> απαιτητικά άστρα
> απρόβλεπτες συμπεριφορές
> φυσικά φαινόμενα
> … 



  

  Γιατί;

ΣΥΜΒΟΛΗ
στην
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http://www.aavso.org/vsots_alphaori


  

  Γιατί;

https://greekepsaur.wordpress.com/ 

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

https://greekepsaur.wordpress.com/


  

  Παράγοντες δημιουργίας προγράμματος

  χώρος

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

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


  

  Παράγοντες δημιουργίας προγράμματος

  εμπόδια

http://hellas-astro.gr 

http://hellas-astro.gr/


  

  Παράγοντες δημιουργίας προγράμματος

  ουρανός

© Γ. Μπελιάς

© Β. Τακούδης  
http://hellas-astro.gr 

http://hellas-astro.gr/


  

  Παράγοντες δημιουργίας προγράμματος

  διαθεσιμότητα

  → συχνότητα
  → μετακινήσεις
  → χρόνος για παρατηρήσεις

https://commons.wikimedia.org 

https://commons.wikimedia.org/


  

  Παράγοντες δημιουργίας προγράμματος

  εξοπλισμός

  → μάτια

  → κιάλια

  → τηλεσκόπιο

  → φωτογραφική

  → CCD

  αμυδρότερο ή λαμπρότερο ;
AAVSO Manual for Visual Observing of Variable Stars, 2013



  

  Παράγοντες δημιουργίας προγράμματος

  εμπειρία

  → πιο γρήγορες
εναλλαγές πεδίων

 
  → πιο γρήγορες 

εκτιμήσεις (οπτικά)
αναλύσεις (ψηφιακά) 

  → πιο δύσκολα άστρα
(αμυδρά, μικρότερο
εύρος μεταβολής, … )



  

  Παράγοντες δημιουργίας προγράμματος

  συχνότητα
Τύπος Συχνότητα παρατηρήσεων 

(κάθε πόσες μέρες)
Κηφείδες [ CEP ] 1
RR Λύρας [ RR ] κάθε 10 λεπτά
RV Ταύρου [ RV ] 2-5

Miras [ M ] 5-7
Ημικανονικοί [ SR ] 5-10

γ Κασσιόπης [ GCAS ] 5-10
Κατακλυσμιαίοι [ CVs, UG ] 1

Υπεργίγαντες [ LBVs,SDOR ] 5-10
R CrB [ RCB ]   - μέγιστο 5-10
R CrB [ RCB ] - ελάχιστο 1

Εκλειπτικά κάθε 10 λεπτά (σε έκλειψη)
Περιστρεφόμενα [ Ap/roAp, BY ] κάθε 10 λεπτά

Ακανόνιστοι 5-10
Ανεπιβεβαίωτα μεταβλητά 1

AAVSO Manual for Visual Observing of Variable Stars, 2013



  

  Παράγοντες δημιουργίας προγράμματος

  εποχή

Ιανουάριος 2015
Ηράκλειο – Κρήτης

Αύγουστος 2015
Ηράκλειο – Κρήτης



  

  Παράγοντες δημιουργίας προγράμματος

  εποχή

AAVSO Manual for Visual Observing of Variable Stars, 2013

Για τις 15 του μηνός 

2 ώρες μετά 
τη δύση του Ηλίου  

μέχρι τα μεσάνυχτα



  

  Πηγές 

→ Πλανησφαίριο

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planisphere.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planisphere.jpg


  

  Πηγές 

→ Πλανησφαίριο

→ Χάρτες



  

  Πηγές 

→ Πλανησφαίριο

→ Χάρτες

→ Πρόγραμμα ουρανού



  

  Πηγές 

→ Πλανησφαίριο

→ Χάρτες

→ Πρόγραμμα ουρανού



  

  Πηγές 

→ Πλανησφαίριο

→ Χάρτες

→ Πρόγραμμα ουρανού

– Sky Chart / Cartes du Ciel
[ http://sourceforge.net/projects/skychart/ ]

– Stellarium
[ http://www.stellarium.org  ]

– Aladin sky atlas
[ http://aladin.u-strasbg.fr/aladin.gml ] 

… 

http://sourceforge.net/projects/skychart/
http://www.stellarium.org/
http://aladin.u-strasbg.fr/aladin.gml


  

  Μεταβλητά;

> Stars easy to observe (τα εύκολα...) 

> Προγράμματα: Binocular, LPV, Legace LPV, Legacy CV

> Program Stars in Need of Observations
[ άστρα με έντονη ανάγκη για παρατηρήσεις ]

> AAVSO Bulletin
[ προβλέψεις για ~380 μακροπερίοδα και ημικανονικά μεταβλητά ]

> Variable Star of the Season Archive (μεταβλητά εποχής) 
[ ενδιαφέροντα άστρα πρότυπα ]

> observing sections (τομείς)
[ κατακλυσμιαίοι, εκλειπτικά, μικρής/μακράς περιόδου, …  ]

 

http://www.aavso.org/observers 

http://www.aavso.org/observers


  

  Μεταβλητά;

> Alert and Special Notices
[ alert – ανακαλύψεις, ασυνήθιστη δραστηριότητα, εκκλήσεις 

επαγγελματιών για ταυτόχρονες παρατηρήσεις 
special – ενδιαφέρουσα ή/και σπάνια συμπεριφορά αλλά όχι επιπέδου

alert ]

http://www.aavso.org/alert-and-special-notices 

> Campaigns
[ καμπάνιες παρατήρησεις ενός ή πολλών άστρων με συγκεκριμένους

ερευνητικούς σκοπούς ]  
 

  http://www.aavso.org/observing-campaigns  

http://www.aavso.org/alert-and-special-notices
http://www.aavso.org/observing-campaigns


  

  Μεταβλητά;

http://www.aavso.org/vsx/ 

http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-fid 

http://www.sai.msu.su/gcvs/cgi-bin/search.htm 

Centre de Données astronomiques de Strasbourg
Strasbourg astronomical Data Center

http://www.astrouw.edu.pl/asas/?page=acvs 
The All Sky Automated 
Survey (ASAS)

http://www.aavso.org/vsx/
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-fid
http://www.sai.msu.su/gcvs/cgi-bin/search.htm
http://www.astrouw.edu.pl/asas/?page=acvs


  

  Σύνοψη – λάβετε υπόψη …  

→ χώρος / εμπόδια

→ ουρανός

→ διαθεσιμότητα

→ εξοπλισμός

→ εμπειρία

→ τύποι μεταβλητών – συχνότητα 

→ εποχή



  

  Σύνοψη – λάβετε υπόψη …  

→ χώρος / εμπόδια

→ ουρανός

→ διαθεσιμότητα

→ εξοπλισμός

→ εμπειρία

→ τύποι μεταβλητών – συχνότητα 

→ εποχή

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ / ΣΥΜΒΟΛΗ στην ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ



  

  Άσκηση 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

→ Περιγραφή των συνθηκών (χώρος, ουρανός, διαθεσιμότητα)

→ Περιγραφή εξοπλισμού

→ Επιλογή των άστρων και μικρή δικαιολόγηση 



  

  Άσκηση 3 – παράδειγμα Μαραβέλιας Γρηγόρης

Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης (35° 20' N, 25° 8' E)
Εμπόδια: καθαρός ουρανός Νότια και Δυτικά, καθόλου Βόρεια

     Ανατολή πάνω από 30
Διαθεσιμότητα: 2-3 νύχτες/βδομάδα
Εξοπλισμός: μάτια, κιάλια 7x50mm
 
Άστρα            RA                  Dec              Type           Mag       P (d)
                             (J2000.0)
eta Gem  06 14 52.66   +22 30 24.5   SRA+EA   3.15-3.9     232.9
bet Per       03 08 10.13   +40 57 20.4   EA/SD       2.09-3.30   2.87
alf Ori         05 55 10.30   +07 24 25.4   SRC          0-1.3           2335

Αιτιολόγηση: Επιλογή από εύκολους στόχους, ορατούς από την 
τοποθεσία παρατήρησης για τους επόμενους 2 μήνες, με σκοπό την 
εξοικείωση με τις παρατηρήσεις. Σκοπός να μετρηθούν μερικές 
φορές (~3-4) τα πιο μεγάλης περιόδου μεταβλητά, και να μετρηθούν 
2-3 εκλείψεις του β Περσέα (με συνεχόμενες μετρήσεις).  
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