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 Οπτικά
Καταμέτρηση

(αναλυτικά στις προηγούμενες παρουσιάσεις)

Οπτικές μετρήσεις διαττόντων, καταγράφοντας
– τον αριθμό τους
– συνδέοντας τους με ακτινοβόλα σημεία
– εκτιμώντας τα μεγέθη τους

→ Η πιο εύκολη και ευρέως διαδεδομένη τεχνική.



  

 Οπτικά
Σχεδίαση

http://www.imo.net/visual/minor

Σχεδιάση διαττόντων σαν 
γραμμές πάνω σε ειδικούς 
χάρτες 
(Gnomonic Atlas Brno)

Σημαντικά σημεία:
 1. Kατεύθυνση 
(σημαντικότερο από την 
ακριβή θέση εμφάνισης)
 2. Μέγιστο μέγεθος
 3. Γωνιακή ταχύτητα (°/s)

→ Καλύτερος 
προσδιορισμός του 
ακτινοβόλου σημείου για 
“μικρές” βροχές 

imo.net

http://www.imo.net/visual/minor


  

 Τηλεσκοπικά
Βλέποντας τα μικρότερα σωματίδια

Οποιοδήποτε όργανο (κιάλια/τηλεσκόπιο) με χαμηλή 
μεγέθυνση και μεγάλο πεδίο.

Μικρότερα σωματίδια (αμυδρότεροι διάττοντες) που είναι 
όμως πολύ περισσότερα (πχ 10000 διάττοντες/ώρα +9 mag).

Πολύ καλύτερη ακρίβεια στην σχεδίαση διαττόντων.

Κάπως πιο απαιτητική τεχνική σε σχέση με την απλή 
καταγραφή.



  

 Φωτογραφικά
> σχετικά εύκολη τεχνική … αλλά χρειάζεται τύχη

> καταγραφή λαμπρότερων διαττόντων
 
> συνεχείς εκθέσεις (πριν φανεί η κίνηση των άστρων) ... 



  

 Φωτογραφικά

… ή ακόμα μεγαλύτερες!

Δ. Γκιώνης (2007) 



  

 Φωτογραφικά

Καταγράφονται καλύτερα και 
περισσότερα:

1. τροχιά στην ατμόσφαιρα 

2. ακτινοβόλο σημείο

3. ταχύτητα

4. μάζα

5. φάσμα (μέσω πρίσματος ή 
φράγμα περίθλασης)

Ι. Στρίκης (2009) 



  

 Φωτογραφικά

Klaas Jobse / Cyclops Observatory (2014)

Klaas Jobse (Oostkapelle station, All-Sky.nl)



  

 Φωτογραφικά

Jean-Marie Biets (Wilderen, 2009)
[ 13/12/2009 21:51 UT ]

 

Jean-Marie Biets 
(Wilderen station, All-Sky.nl) 



  

 Φωτογραφικά

Διπλοσταθμικές ή 
πολυσταθμικές 
ταυτόχρονες 

παρατηρήσεις του 
ίδιου διάττοντα 
βοηθούν στον 

προσδιορισμό της 
τροχιάς στο 

διάστημα καθώς και 
στην ανεύρεση 
μετεωριτών. 

~50-120 km

Ακτινοβόλο σημείο

Από το Διάστημα στη Γη



  

 Βίντεο
Καταγράφοντας την κίνηση

> Συνδυασμός οπτικής (+ τηλεσκοπικής) παρατήρησης με την 
φωτογράφιση διαττόντων, με βελτιωμένο προσδιορισμό:

– χρόνου
– θέσης
– μεγέθους
– ταχύτητας

> Φωτογραφικά η θέση είναι ακριβέστερη, αλλά τα βίντεο 
συστήματα καταγράφουν πολύ αμυδρότερους διάττοντες από 
ότι τα φωτογραφικά (σχετικά εύκολα μέχρι +4, με πιο ακριβά 
συστήματα μέχρι και +8), οπότε καλύτερα στατιστικά 
δείγματα.

> Μελέτη καμπυλών φωτός και φασμάτων

> Αυτοματοποίηση και αυτονομία.

> Ίσως η πιο ανεπτυγμένη μέθοδος (μετά την οπτική) σήμερα 
και ταχέως εξελισσόμενη.  



  

 Βίντεο
Τι χρειάζεται;

> Κάμερα: οποιαδήποτε κάμερα αρκετά ευαίσθητη*, πχ:
DMK 21AF04.AS Imaging Source → lm ~3 mag 
Watec 902H2 Ultimate → lm 6.3 mag

    * το οποίο εξαρτάται και από το φακό !

> Λογισμικό: τα πιο δημοφιλή και ώριμα προγράμματα είναι τα 
UFO Capture και MetRec

 – UFO Capture / SonotaCo: http://sonotaco.com/e_index.html  
 – MetRec / Sirko Molau: http://www.metrec.org/  

> Διάφορα υλικά: υπολογιστής, καλώδια, στήριξη κάμερας, 
κουτί κάμερας

http://sonotaco.com/e_index.html
http://www.metrec.org/


  

 Βίντεο
LooMeCon project (Ηράκλειο, Κρήτης)



  

 Βίντεο
LooMeCon project (Ηράκλειο, Κρήτης)

2015/01/27 21:12:59 UT 0.1 SPO

2012/08/11 02:28:00 UT -1.7 PER

2012/09/19 22:56:40 UT 0.1 SPO
2011/09/27 01:54:18 UT 4.4 STA



  

 Ραδιοφωνικά
Ακούγοντάς τους!

> Αντανάκλαση ραδιοφωνικών κυμάτων από σταθμούς σε 
πολύ μεγάλη απόσταση, που εμφανίζονται σαν σήμα από το 
σταθμό. 

> Απλή καταγραφή μέσω ενός κοινού ραδιοφωνικού δέκτη 
(FM), “κοιτώντας” προς την κατεύθυνση του σταθμού.

~ 500 - 2000 km



  

 Ραδιοφωνικά
Δυνατότητες

> Συστηματική καταγραφή των πιο αμυδρών διαττόντων (που 
είναι και οι πιο πολυάριθμοι). 

> Εκτίμηση της ροής της ύλης που εισέρχεται συνολικά στην 
ατμόσφαιρα.

> Εντοπισμός δραστηριότητας από βροχές που δεν μπορούν 
να παρατηρηθούν οπτικά (αύξηση δραστηριότητας πάνω από 
το κανονικό υπόβαθρο).

> Συνεχείς καταγραφές νύχτα και μέρα (!).

!! Πχ Thomas Ashcraft: http://www.heliotown.com/Table_of_Contents.html   

http://www.heliotown.com/Table_of_Contents.html


  

 Καλές Παρατηρήσεις
Ερωτήσεις;
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