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 Διάττοντες αστέρες ή  “πεφταστέρια”

Wikipedia / NASA

Γ. Μπελιάς (2008)

Κόκκοι σκόνης που 
καθώς διέρχονται από την 
ατμόσφαιρα “τρίβονται” και 
“φωτίζουν” … 

Wikipedia / H. Raab (2005)

… και μπορεί να 
φτάσουν και στο 
έδαφος ! 



  

 Ιστορικά
> 687 π.Χ., Κινέζοι: πρώτη καταγραφή διαττόντων (Λυρίδες)
… (καταγραφές κυρίως από Κίνα και Μεσσοποταμία)

> 350 π.Χ., Αριστοτέλης (“Μετεωρολογία”): ατμοσφαιρικά φαινόμενα
… (καταγραφές από Κίνα, Κορέα, Ιαπωνία, Αραβία, Ευρώπη)

> 1794, Ernst Florens Friedrich Chladni: προέρχονται από μικρά
σωματίδια τα οποία εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με
μεγάλη ταχύτητα

> 1798, Johann Benzenberg και Heinrich Wilhelm Brandes:
μέτρησαν το ύψος των διαττόντων (πάνω από τα συνήθη
ατμοσφαιρικά φαινόμενα), άρα έχουν αστρονομικές ταχύτητες

> 1833-4, Denison Olmsted: ανακάλυψη των Λεοντιδών  (προσδιορισμός 
του ακτινοβόλου σημείου και περιοδικότητας, πρώτες προβλέψεις)

> 1835, Adolphe Quetelet: προσδιορίζονται οι Τετραντίδες και 
Περσείδες 

> 1838-9, Edward Claudius Herrick, J. Benzenberg, A. Quetelet :
Λυρίδες, Ωριονίδες, Ανδρομεδίδες



  

 Ιστορικά
> 1866-7: επιστροφή Λεοντιδών (επιβεβαίωση πρoβλέψεων)

Giovanni Virginio Schiaparelli συνδέει Περσείδες με C 109Ρ/Swift-Tuttle 
Urbain Jean Joseph Le Verrier συνδέει Λεοντίδες με C 55Ρ/Tempel-Tuttle
Edmond Weiss και Johann Gottfried Galle συνδέει Λυρίδες με C/1861 
G

1
 (Thatcher)

> 1885, Ladislaus Weinek: πρώτη φωτογράφιση διάττοντα

> 1929, Hantaro Nagaoka: πρώτες καταγραφές διαττόντων στα 
ραδιοκύματα
… (συστηματική εξέλιξη τους μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο )

> 1963, Spalding J: πρώτες βίντεο-καταγραφές
…

> 1998: πολυαναμενόμενη επιστροφή Λεοντιδών (κάλυψη με όλες τις 
τεχνικές, ακόμα και με αερομεταφερόμενους σταθμούς – P. Jenniskens)

> Σήμερα: ώριμες τεχνικές καταγραφών με πλήρη αξιοποίηση των 
δεδομένων και σημαντική πρόοδος στη κατανόηση των διαττόντων και 
το πως δημιουργούνται
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ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ
   comet = κομήτης
   asteroid = αστεροειδής

   meteoroid = μετεωροειδές
   meteoroid stream = ρεύμα

μετεωροειδών

  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΓΗΣ
   meteor shower = βροχή 

διαττόντων
   meteor  = διάττοντας
   fireball/bolide = βολίδα

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΗΣ
   meteorite = μετεωρίτης
 



  

 Προέλευση
Αστεροειδείς                                                             Κομήτες

EROS by 
NASA/Johns Hopkins Applied 
Physics Laboratory (2000)

ISON by 
NASA/ESA/Hubble Heritage Team 
(STScI/AURA) (2013)



  

 Προέλευση
Αστεροειδείς                                                             Κομήτες

EROS by 
NASA/Johns Hopkins Applied 
Physics Laboratory (2000)

ISON by 
NASA/ESA/Hubble Heritage Team 
(STScI/AURA) (2013)

- Συγκρούσεις - Εξάχνωση 
- Παλιρροικές δυνάμεις - Θρυμματισμός
- Φαινόμενο YORP αποσύνθεση  

(περιστροφική αστάθεια) 



  

 Ρεύματα μετεωροειδών

Χρήστου Α. (2011)



  

 Είσοδος στην ατμόσφαιρα

> λίγα μικρά (μm)– μερικές δεκάδες μέτρα

> 80-120 km ύψος εισόδου

> 11-72 km/s ταχύτητα εισόδου
40 000 – 260 000 km/h

> 6 – 80 τόνοι υλικού / ημέρα 

 

Γ. Μαραβέλιας  (2012)



  

 Δραστηριότητα

Campbell-Brown, M. D. (2004)



  

 Δραστηριότητα

Σποραδικοί: 
Διάττοντες για τους οποίους δεν υπάρχει δυνατότητα 

σύνδεσης με κάποια πηγή
Ενεργοί καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Βροχές: 
Διάττοντες που σχετίζονται με κάποια πηγή.
Ενεργοί σε συγκεκριμένες εποχές τους χρόνου.

Εξάρσεις:
Διάττοντες που σχετίζονται με κάποια πηγή (βροχές).
Συμβαίνουν επεισοδιακά σε συγκεκριμένα χρόνια (κάποιες 

με σχετική προβλεψιμότητα)



  

 Μετεωρική επιστήμη

Οι παρατηρήσεις διαττόντων συμβάλλουν:

→ στην διερεύνηση των ιδιοτήτων (φυσικών και χημικών) των 
μετεωροειδών (της σκόνης στο Ηλιακό σύστημα)

→ στη μελέτη της κατανομής των μετεωροειδών στο χώρο και 
πως εξελίσσεται αυτή με το χρόνο και τις επιδράσεις που 
επενεργούν

→ πως συνδέονται με τα αντικείμενα-γονείς (κομήτες και 
αστεροειδείς), καθώς και στη μελέτη των ίδιων των 
αντικειμένων αυτών (ακόμα και πριν ανακαλυφθούν)

→ στη διερεύνηση επικίνδυνων αντικειμένων που απειλούν 
τους δορυφόρους, καθώς και την ίδια τη Γη



  

 Δορυφόροι

Δορυφόρος που χτυπιέται με 
μια μπάλα αλουμινίου 

διαμέτρου 5 cm 
ταχύτητας 6 km/s.

Bill Cooke (NASA-MEO) – IMC2010,
Armagh, N. Ireland (2010)



  

 Δορυφόροι

Bill Cooke (NASA-MEO) – IMC2010,
Armagh, N. Ireland (2010)

Δορυφόρος που χτυπιέται με 
μια μπάλα αλουμινίου 

διαμέτρου 5 cm 
ταχύτητας 6 km/s.



  

 Διάστημα

Bill Cooke (NASA-MEO) – IMC2010,
Armagh, N. Ireland (2010)



  

 Απειλή για τη Γη

Tungusta, Ρωσία, 30 Ιουν 1908
Εξερράγη πάνω από το έδαφος 
ισοπεδώνοντας ~2000 τ.χλμ.
10 – 15 Μt TNT (>1000 φορές 
μεγαλύτερη από την πυρηνική 
στη Χιροσίμα)

Wikipedia / Alex Alishevskikh (2013)

Wikipedia

Chelyabinsk, Ρωσία, 15 Φεβ 2013
~570 kt TNT (Popova+, 
Meteoroids 2013, 20-30 φορές 
μεγαλύτερη από την πυρηνική 
στη Χιροσίμα)
Σώμα 20μ, μάζας 12-13 τόνους

- πάνω από 1500 τραυματίες 
- ζημιές σε ~7200 κτίρια 
- 6 πόλεις



  

 Διάττοντες εκτός Γης

Πιθανοί σε όλους τους πλανήτες με 
ατμόσφαιρα (Christou 2010)
πχ Αφροδίτη, Άρης, Δίας όπου 
μετά το Shoemaker-Levy 9, έχουμε 
3 γεγονότα: 2009, 2010 (2) [~10m] 

Συγκρούσεις μετεωροειδών 
στην επιφάνεια της 
Σελήνης.

J. Μ. Madiedo/MIDAS,
Madiedo et al. 2014 
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