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 Τι χρειάζομαι;

?



  

 Τι χρειάζομαι;

ΥΠΟΜΟΝΗ



  

 Τι χρειάζομαι;

ΥΠΟΜΟΝΗ

αλλά η εξοικείωση είναι γρήγορη!



  

 Και γιατί;

δηλαδή … γιατί να παρακολουθούμε ώρες 
τον ουρανό μήπως και “πέσει κανά αστέρι”;

→ εύκολη τεχνική

→ δεν χρειάζεται εξοπλισμό

→ εφαρμόσιμο παντού (παγκόσμια κάλυψη) 

→ εύκολη σύγκριση μεταξύ παρατηρήσεων σε διαφορετικές 
περιοχές και χρόνους 

→ η κύρια μέθοδος παρατήρηση ιστορικά (από την αρχαία 
Κίνα και Μεσοποταμία) 



  

 Όργανο

Χαρακτηριστικά:

Υψηλή ευαισθησία ~6.5 mag

Μεγάλο πεδίο (120° - 270° με 
κίνηση του κεφαλιού)

Μεγάλο δυναμικό εύρος 
(εύρος λαμπροτήτων 1014)

Μικρο-αλλαγές ανάλογα με τον 
άνθρωπο και την ηλικία
(πχ μικρότερο άνοιγμα κόρης 
με την ηλικία)

Blausen gallery (2014)
(Wikimedia)



  

 Στάδια

Προεργασία  

Προετοιμασία 
“εξοπλισμού”ΣΠΙΤΙ

 

ΠΕΔΙΟ

Συμπλήρωση 
στοιχείων και 
και “τακτοποίηση” 
καταγραφών

Αποστολή 
αναφοράς 
(ΙΜΟ,ΣΕΑ,...)

Επιλογή θέσης

Παρατήρηση



  

 Προεργασία Πότε και Πού;

> Επιλογή κατάλληλης νύκτας ανάλογα με τον διαθέσιμο 
χρόνο (ελάχιστος χρήσιμος ”ενεργός χρόνος” = 1 ώρα, χρόνοι 
μετακίνησης).



  

 Προεργασία Πότε και Πού;

> Επιλογή κατάλληλης νύκτας ανάλογα με τον διαθέσιμο 
χρόνο (ελάχιστος χρήσιμος ”ενεργός χρόνος” = 1 ώρα, χρόνοι 
μετακίνησης).

> Προτιμότεροι σκοτεινοί ουρανοί [εξορμήσεις σε οποιοδήποτε 
πεδίο, πχ θάλασσα].



  

 Προεργασία Πότε και Πού;

> Επιλογή κατάλληλης νύκτας ανάλογα με τον διαθέσιμο 
χρόνο (ελάχιστος χρήσιμος ”ενεργός χρόνος” = 1 ώρα, χρόνοι 
μετακίνησης).

> Προτιμότεροι σκοτεινοί ουρανοί [εξορμήσεις σε οποιοδήποτε 
πεδίο, πχ θάλασσα].

> Γιατί όχι με παρέα; [πιο διασκεδαστικό!] ΠΡΟΣΟΧΗ όμως 
γιατί κάθε παρατηρητής πρέπει να καταγράφει τα δικά του/της 
στοιχεία και παρατηρήσεις ανεξάρτητα.
 



  

 Προεργασία Πότε και Πού;

> Επιλογή κατάλληλης νύκτας ανάλογα με τον διαθέσιμο 
χρόνο (ελάχιστος χρήσιμος ”ενεργός χρόνος” = 1 ώρα, χρόνοι 
μετακίνησης).

> Προτιμότεροι σκοτεινοί ουρανοί [εξορμήσεις σε οποιοδήποτε 
πεδίο, πχ θάλασσα].

> Γιατί όχι με παρέα; [πιο διασκεδαστικό!] ΠΡΟΣΟΧΗ όμως 
γιατί κάθε παρατηρητής πρέπει να καταγράφει τα δικά του/της 
στοιχεία και παρατηρήσεις ανεξάρτητα.
 
> Αποφυγή Σελήνης [η Πανσέληνος μειώνει του 
παρατηρήσιμους αριθμούς έως και 10 φορές!]. Άνετη 
παρατήρηση 10 μέρες γύρω από νέα Σελήνη, διαφορετικά 
παρατηρούμε όταν είναι κάτω από τον ορίζοντα ή μερικές 
μοίρες πιο ψηλά.



  

 Προεργασία Πότε και Πού;

> Επιλογή κατάλληλης νύκτας ανάλογα με τον διαθέσιμο 
χρόνο (ελάχιστος χρήσιμος ”ενεργός χρόνος” = 1 ώρα, χρόνοι 
μετακίνησης).

> Προτιμότεροι σκοτεινοί ουρανοί [εξορμήσεις σε οποιοδήποτε 
πεδίο, πχ θάλασσα].

> Γιατί όχι με παρέα; [πιο διασκεδαστικό!] ΠΡΟΣΟΧΗ όμως 
γιατί κάθε παρατηρητής πρέπει να καταγράφει τα δικά του/της 
στοιχεία και παρατηρήσεις ανεξάρτητα.
 
> Αποφυγή Σελήνης [η Πανσέληνος μειώνει του 
παρατηρήσιμους αριθμούς έως και 10 φορές!]. Άνετη 
παρατήρηση 10 μέρες γύρω από νέα Σελήνη, διαφορετικά 
παρατηρούμε όταν είναι κάτω από τον ορίζοντα ή μερικές 
μοίρες πιο ψηλά.

> Πρώτες προσπάθειες σε κύριες βροχές (πιο διασκεδαστικό, 
καλύτερη εξάσκηση). Μετά, κάθε νύχτα είναι χρήσιμη !



  

 Προεργασία
Τι θα παρατηρήσουμε;

> Ενεργές βροχές διαττόντων:

- Meteor Activity Outlook (Robert Lunsford, AMS/IMO)
  αποστολή κάθε βδομάδα από τη λίστα του MeteorObs
  (http://www.meteorobs.org/) - πολύ αναλυτικό !

- IMO calendar (http://imo.net/calendar)

http://www.meteorobs.org/
http://imo.net/calendar


  

 Προεργασία
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- Meteor Activity Outlook (Robert Lunsford, AMS/IMO)
  αποστολή κάθε βδομάδα από τη λίστα του MeteorObs
  (http://www.meteorobs.org/) - πολύ αναλυτικό !

- IMO calendar (http://imo.net/calendar)

http://www.meteorobs.org/
http://imo.net/calendar


  

 Προεργασία
Τι θα παρατηρήσουμε;

> Ενεργές βροχές διαττόντων:

- Meteor Activity Outlook (Robert Lunsford, AMS/IMO)
  αποστολή κάθε βδομάδα από τη λίστα του MeteorObs
  (http://www.meteorobs.org/) - πολύ αναλυτικό !

- IMO calendar (http://imo.net/calendar)

Ακτινοβόλο σημείο 
(ΑΣ - radiant)

Μέλη βροχής έχουν 
την ίδια ταχύτητα

http://www.meteorobs.org/
http://imo.net/calendar


  

 Προεργασία
Τι θα παρατηρήσουμε;

> Ενεργές βροχές διαττόντων:

- Meteor Activity Outlook (Robert Lunsford, AMS/IMO)
  αποστολή κάθε βδομάδα από τη λίστα του MeteorObs
  (http://www.meteorobs.org/) - πολύ αναλυτικό !

- IMO calendar (http://imo.net/calendar)

Δραστηριότητα
Ζενιθιακός Ωριαίος Ρυθμός 
(ΖΗR – Zenithal Hourly Rate)

Ο αριθμός των διαττόντων υπό τέλειες συνθήκες 
(σκοτεινός ουρανός +6.5 mag, ΑΣ στο ζενίθ)

http://www.meteorobs.org/
http://imo.net/calendar


  

 Προεργασία
Τι θα παρατηρήσουμε;IMO Shower Calendar (2014)

→ Για αρχή επιλέξτε για παρατήρηση 
μόνο βροχές με ZHR >20 !

(περισσότεροι διάττοντες = 
καλύτερη εξάσκηση)



  

 Προεργασία
Τι θα παρατηρήσουμε;

> Μεγάλη σημασία έχει το ύψος του Ακτινοβόλου Σημείου

Π.χ. για μια βροχή που έχει ZHR=100 θα δούμε (υπό τέλειες 
συνθήκες) ανάλογα με το ύψος του ΑΣ από τον ορίζοντα:

 h(radiant)    90°    70°    50°    40°    30°    20°    10°
 N            100     94      77     64     50      34      17

(δεδομένα από Πίνακα 2.1, J. Rendtel & R. Arlt (Edts), Handbook for Meteor Observers, International 
Meteor Organization, Potsdam, 2008). 

Οπότε …  ?



  

 Προεργασία
Τι θα παρατηρήσουμε;

> Μεγάλη σημασία έχει το ύψος του Ακτινοβόλου Σημείου

Π.χ. για μια βροχή που έχει ZHR=100 θα δούμε (υπό τέλειες 
συνθήκες) ανάλογα με το ύψος του ΑΣ από τον ορίζοντα:

 h(radiant)    90°    70°    50°    40°    30°    20°    10°
 N            100     94      77     64     50      34      17

(δεδομένα από Πίνακα 2.1, J. Rendtel & R. Arlt (Edts), Handbook for Meteor Observers, International 
Meteor Organization, Potsdam, 2008). 

Οπότε … έχει σημασία τι ώρα θα κάνουμε την παρατήρηση!

Π.χ. Αν το ΑΣ είναι κάτω από τον ορίζοντα δεν μπορούμε να 
δούμε διάττοντες από τη συγκεκριμμένη βροχή, ενώ αν 
ανατέλλει στις 2 δεν χρειάζεται να βγούμε από τις 11 το βράδυ 
(κέρδος στον ύπνο!).  



  

 Προεργασία
Τι θα παρατηρήσουμε;

> Πρέπει να γνωρίζουμε την περιοχή του ουρανού που θα 
παρατηρήσουμε (γνώση αστερισμών, κάποιων άστρων και των 
μεγεθών τους).   

Χρήση χαρτών (έντυπων και μη)
Sky Chart / Cartes du Ciel

http://sourceforge.net/projects/skychart/

http://sourceforge.net/projects/skychart/


  

 Προετοιμασία εξοπλισμού
Τι απαιτείται;

Οπτική παρατήρηση = μάτια 

ναι μεν εύκολος και απλός τρόπος αλλά … 
απαιτεί πολύ ώρα και εγρήγορση. 

Η κούραση μειώνει πολύ τους διάττοντες και την αξιοπιστία 
(αν δεν μπορούμε να “ξυπνήσουμε” καλύτερα 
να σταματήσουμε την καταγραφή!)

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ



  

 Προετοιμασία εξοπλισμού
Με τι εργαλεία;

> Άνεση (πχ καρέκλα παραλίας, υπόστρωμα, πτυσσόμενο 
κρεββάτι, κα) + κοινή λογική (πχ επιλογή κατάλληλων ρούχων.)

> Σημειωματάριο + μολύβια/στυλό ή καταγραφικό μέσο φωνής 
(αναλογικό/ψηφιακό).

> Ρολόι σωστά ρυθμισμένο (ακρίβεια λεπτού).

> Κόκκινος φακός (σημαντικόκατο να 
μην χάνεται η προσαρμογή στο σκοτάδι) 
+ χάρτες, σημειώσεις.

> Τρόφιμα, νερό, υγρά (όχι ζεστά).

> Όχι αλκοόλ, τσιγάρο 
(κακή προσαρμογή στο σκοτάδι), 
μουσική (αποσπά!).

Γ. Μαραβέλιας (2002)
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 Επιλογή θέσης
Πώς διαλέγω το χώρο;

→ Όσο πιο σκοτεινό ουρανό γίνεται.
- εξορμήσεις (βουνό, θάλασσα) ενδείκνυνται! 

→ Όσο μεγαλύτερο πεδίο του ουρανού γίνεται 
- πεδίο ματιών ~120° αλλά το 98% των διαττόντων 
είναι ορατό σε πεδίο 50° (το μεγάλο πεδίο προσφέρει 
δυνατότητα εναλλαγών)
- αν δεν μπορούμε να αποφύγουμε τα εμπόδια τότε 
απλά καταγράφουμε το ποσοστό της εμπόδισης που 
έχουμε (μέσα στο πεδίο των 50° πάντα), πχ 10% από
παρακείμενο κτίριο. 
- το ίδιο ισχύει και για τα νέφη, όπου επιπλέον 
σημειώνουμε για πόσο χρόνο είχαμε τη συγκεκριμμένη 
κάλυψη (πχ 10% για 10 λεπτά, 25% για 15 λεπτά)  



  

 Επιλογή θέσης
Πεδίο και εμπόδιση

Κύκλος 50° με κέντρο το β Κύκνου
NASA/CXC/M.Weiss 2011



  

 Επιλογή θέσης
Πεδίο και εμπόδιση

Κύκλος 50° με κέντρο το β Κύκνου | Εμπόδιση = ?



  

 Επιλογή θέσης
Πεδίο και εμπόδιση

Κύκλος 50° με κέντρο το β Κύκνου | Εμπόδιση = 0%



  

 Επιλογή θέσης
Πεδίο και εμπόδιση

Κύκλος 50° με κέντρο το β Κύκνου | Εμπόδιση = ?



  

 Επιλογή θέσης
Πεδίο και εμπόδιση

Κύκλος 50° με κέντρο το β Κύκνου | Εμπόδιση = 10%



  

 Επιλογή θέσης
Πεδίο και εμπόδιση

Κύκλος 50° με κέντρο το β Κύκνου | Εμπόδιση = ?



  

 Επιλογή θέσης
Πεδίο και εμπόδιση

Κύκλος 50° με κέντρο το β Κύκνου | Εμπόδιση = 50%



  

 Επιλογή θέσης
Πεδίο και εμπόδιση

Κύκλος 50° με κέντρο το β Κύκνου | Εμπόδιση = ?



  

 Επιλογή θέσης
Πεδίο και εμπόδιση

Κύκλος 50° με κέντρο το β Κύκνου | Εμπόδιση = 0% (!!)



  

 Επιλογή θέσης
Πώς διαλέγω το χώρο;

→ Αποφεύγουμε πηγές φωτός 
(Σελήνη, τεχνητά φώτα, ανακλαστικές επιφάνειες).

→ Επιλέγουμε το κέντρο του πεδίου σε ύψος 50° – 70° από τον 
ορίζοντα.

→ Δεν παρατηρούμε κατευθείαν ένα ακτινοβόλο σημείο αλλά σε 
απόσταση 20° - 40°. 

→ Περιμένουμε τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στο 
σκοτάδι (~20 – 30 λεπτά).  



  

 Παρατήρηση
Τι σημειώνω;

→ Χρόνοι (ακρίβεια λεπτού): έναρξης, λήξης, διαλειμμάτων 
(επίσης όσο χρόνο ΔΕΝ κοιτάμε τον ουρανό!).
  Ελάχιστος χρήσιμος χρόνος παρατήρησης είναι 1 ώρα, ενώ 
αυτό μπορεί να μειωθεί σε 15, 5 ή και 1 λεπτό ανάλογα με την 
δραστηριότητα.
 

→ Κέντρο πεδίου (ορθή αναφορά, απόκλιση) ή κάποιο γνωστό 
αντικείμενο (πχ Vega) του οποίου τις συντεταγμένες 
σημειώνουμε αργότερα. 
 

→ Εμπόδιση και τυχόν αλλαγές (αν υπάρχουν σύννεφα). 
 

→ Μέτρηση οριακού μεγέθους (limiting magnitude) = μέτρηση 
της ποιότητας του ουρανού (συνεχή παρακολούθηση και 
καταγραφή των αλλαγών).
[ Εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας του τι βλέπουμε και για 
την μετέπειτα ανάλυση καθώς υπεισέρχεται στον εκθέτη της 
δραστηριότητας οπότε μικρό λάθος σημαίνει μεγάλο λάθος 
στην ανάλυση. ]



  

 Παρατήρηση
Πώς μετράω το lm;

1. Εντοπίζουμε το πιο αμυδρό άστρο που μπορούμε να δούμε.
- πρέπει να θυμόμαστε μεγέθη από αρκετά άστρα

2. Χρησιμοποιούμε τα πεδία του ΙΜΟ, στα οποία μετράμε τον 
αριθμό άστρων που βλέπουμε “ανάμεσα” στα όρια που ο 
αριθμός τους αντιστοιχεί σε μια τιμή του οριακού μεγέθους. 
[ Καλό να χρησιμοποιούνται 3 τέτοια πεδία αν είναι δυνατό.]

Πεδία ΙΜΟ: http://imo.net/visual/major/observation/lm  

http://imo.net/visual/major/observation/lm


  

 Παρατήρηση
Πώς μετράω το lm;

Πεδίο 14: ε , η , γ Κύκνου

Ν
*

  lm

1    2.23
2    2.49
3    3.90
4    4.65
5    4.73

…
13   5.91
14   6.04
15   6.25

…
51   7.47

                        γ

ε
                               
                            η

IMO



  

 Παρατήρηση
Τι καταγράφω;

1. Συσχέτιση με κάποια γνωστή βροχή 

2. Μέγιστο μέγεθος

> Προαιρετικά άλλα στοιχεία (αν υπάρχουν): διάρκεια 
“επίμονου ίχνους” (persistant train), χρώμα, διάρκεια διάττοντα

Ο χρόνος εμφάνισης κάθε διάττοντα δεν έχει σημασία αφού 
καταγράφουμε την συνολική δραστηριότητα για κάθε περίοδο.

! Κάθε καταγραφή είναι μια εκτίμηση, που σημαίνει ότι 
οποιαδήποτε λάθη διορθώνονται με την στατιστική (δηλαδή 
μεγάλος αριθμός καταγραφών). 



  

 Παρατήρηση Τι σημαίνει συσχέτιση;
Περσείδες (PER) ~3-5/h 
61km/s
Αντιηλίδες (ANT) ~1 /h 
30km/s

α Αιγοκερίδες (CAP) ~2 /h
25km/s 
δ Υδροχοΐδες (SDA) ~5-10/h
42km/s



  

 Παρατήρηση Τι σημαίνει συσχέτιση;
Περσείδες (PER) ~3-5/h 
61km/s
Αντιηλίδες (ANT) ~1 /h 
30km/s

α Αιγοκερίδες (CAP) ~2 /h
25km/s 
δ Υδροχοΐδες (SDA) ~5-10/h
42km/s



  

 Παρατήρηση Τι σημαίνει συσχέτιση;

→ Προεκτείνουμε την τροχιά του διάττοντα προς τα πίσω 
και βλέπουμε αν προέρχεται από κάποιο γνωστό ακτινοβόλο 
σημείο. Αν όχι (ή δεν μπορούμε να το συχετίσουμε, πχ 
διαφορετικές ταχύτητες) τότε είναι σποραδικός.

Σημαντικoί κανόνες:
α. τα μέλη μιας βροχής φαίνονται γρηγορότεροι όσο πιο 

μακριά είναι από το ακτινοβόλο σημείο και όσο πιο ψηλά στο 
ζενίθ βρίσκεται αυτό – και το αντίστροφο.

β. τα μήκη των μελών φαίνονται μακρύτερα όσο πιο μακριά 
είναι από το ακτινοβόλο σημείο και όσο πιο ψηλά στο ζενίθ 
εμφανίζονται – και το αντίστροφο.

γ. τα μέλη μιας βροχής έχουν τις ίδιες ταχύτητες. 



  

 Παρατήρηση
Πόσο λαμπρός είναι;

→ Εκτίμηση του μέγιστου μεγέθους του συγκρίνοντάς το με 
μεγέθη γνωστών άστρων*.

Αν είμαστε σίγουροι εκτιμούμε με ακρίβεια 0.5 μεγέθη (πχ 
3.5),  διαφορετικά στρογγυλεύουμε σε ολόκληρο μέγεθος (πχ 3).

* που σημαίνει ότι θα πρέπει να μάθουμε τα μεγέθη κάποιων 
άστρων 
(κατ' επέκταση, η οπτική παρατήρηση διαττόντων είναι ο 
πιο εγγυημένος τρόπος για να μάθει κανείς τον ουρανό!)  



  

 Παρατήρηση
Πόσο λαμπρός είναι;

? mag

                            

     1.7  1.7
                  2.3

   

      0.2

Γ.
 Μ

α
ρ

α
β

έλ
ια

ς
 (

2
0

1
3

)



  

 Παρατήρηση
Πόσο λαμπρός είναι;
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 Σημειώσεις από (φανταστική!) παρατήρηση
Πώς τα γράφω;

- Ημερομηνία
- Μέρος (γνωστό, για να βρεθούν 
συντεταγμένες μετά)
- Ώρα (σε UT)
- Αριθμός άστρων σε πεδία και 
εκτίμηση lm
- Κέντρο πεδίου (γνωστό άστρο, 
συντεταγμένες μετά)
- Εμπόδιση 
- Καταγραφές (βροχή + μέγεθος)

 
Ο τρόπος καταγραφής είναι 

μια καθαρά προσωπική 
διαδικασία.

(αρκεί να βγάζει άκρη μετά!)
ή

φωνητικές καταγραφές.



  

 Άσκηση 1
Εκτίμηση lm

→ Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα πεδία του ΙΜΟ [1], βρείτε 
τουλάχιστον 1 (ιδανικά 3) πεδίο το οποίο ανταποκρίνεται στο 
ουρανό της περιοχής σας και μετρήστε το οριακό μέγεθος:

1. με το που καταφέρετε να εντοπίσετε τα άστρα του πεδίου
2. αφού προσαρμόσετε την όρασή σας στο σκοτάδι (μετά 
από ~20-30 λεπτά)

Πραγματοποιήστε τις μετρήσεις αυτές για 3 διαφορετικές 
νύχτες, και σημειώστε την ώρα (σε UT), το πεδίο, τον αριθμό 
άστρων που μετρήσατε και το lm στο οποίο αντιστοιχούν.

Χρήσιμα:
 - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πλάγια όραση για την 
μέτρηση των άστρων.
 - Τα άστρα που ορίζουν το πεδίο συμπεριλαμβάνονται στο 
σύνολο των άστρων.
 - Η ώρα σε UT είναι η τοπική ώρα -3 ώρες (για θερινή ώρα).
 - Πεδία ΙΜΟ: http://imo.net/visual/major/observation/lm

http://imo.net/visual/major/observation/lm
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