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Περίληψη
H καταγραφή των πλανητών αποτελεί πάντα μια ιδιαίτερη, και πολλές φορές
δύσκολη, διαδικασία λόγω της θέσης τους στον ουράνιο θόλο. Οι εσωτερικοί
πλανήτες βρίσκονται φαινομενικά κοντά στον 'Ηλιο για μεγάλες περιόδους. Επίσης,
οι πλανήτες με ατμόσφαιρες παρουσιάζουν δυναμικά και ταχέως εξελισσόμενα
φαινόμενα τόσο στο χρόνο όσο και στη θέση τους. Επομένως, απαιτείται η συνεχής
παρακολούθησή τους που καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τις παρατηρήσεις
ερασιτεχνών αστρονόμων, ορισμένες από τις οποίες είναι μοναδικές. Παραδοσιακά
οι παρατηρήσεις αυτές πραγματοποιούνται με τον Ήλιο κάτω από τον ορίζοντα με
αποτέλεσμα όταν οι οι πλανήτες είναι φαινομενικά κοντά στον Ήλιο να υπάρχει ένα
παρατηρησιακό κενό. Ωστόσο, η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας τα τελευταία
χρόνια έχει κάνει εφικτή την καταγραφή τους ακόμα και με τον Ήλιο πάνω από τον
ορίζοντα, στο φως της ημέρας. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται η μεθοδολογία
και ενδεικτικά αποτελέσματα ψηφιακών ημερήσιων παρατηρήσεων (Ψ.Η.Π., Digital
Daylight Observations DDO) των πλανητών με ένα ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο
(11ίντσες ή 0,28 μ.). Σκοπός της είναι να αποτελέσει κίνητρο για παρατήρηση κατά
τη διάρκεια της ημέρας ειδικά όταν αυτό μπορεί να είναι σημαντικό και μοναδικό.

1. Eισαγωγή
Ερασιτέχνες αστρονόμοι από όλο τον κόσμο πραγματοποιούν πλανητικές
παρατηρήσεις υψηλής ανάλυσης χρήσιμες κυρίως για την καταγραφή των αλλαγών
στις ατμόσφαιρες τους. Δεν υπάρχουν επαγγελματικά προγράμματα συνεχούς
παρατήρησης κατά συνέπεια οι ερασιτεχνικές παρατηρήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες.
[1,2]. Υπάρχουν βάσεις δεδομένων παρατηρήσεων, κυρίως ερασιτεχνικών που είναι
προσβάσιμες από επαγγελματίες και ερασιτέχνες [3,4]. Η συνέχεια των
παρατηρήσεων διακόπτεται όταν οι πλανήτες πλησιάζουν φαινομενικά τον Ήλιο
(συζυγίες). Κατά συνέπεια η συνέχιση των παρατηρήσεων κατά την διάρκεια της
ημέρας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, αλλά και εφικτή από την στιγμή που είναι
αρκετά φωτεινοί. Στο παρελθόν ο Ε.Αντωνιάδης πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό
ημερήσιων οπτικών παρατηρήσεων του πλανήτη Ερμή με καταγραφές επιφανειακών
του σχηματισμών [5]. Σήμερα η ψηφιακή παρατήρηση των πλανητών κατά την
διάρκεια της ημέρας έχει πολλές δυσκολίες αλλά είναι εφικτή. Στη συνέχεια θα
παρουσιάσουμε, εν συντομία, την μεθοδολογία ημερήσιας παρατήρησης και κάποια
πρώτα αποτελέσματα.

2. Μεθοδολογία
Η κλασσική μεθοδολογία ψηφιακών πλανητικών παρατηρήσεων παρουσιάστηκε από
τον γράφοντα στο 7ο Π.Σ.Ε.Α. στα Χανιά [6]. Η ημερήσια παρατήρηση έχει κάποιες
ιδιαίτερες δυσκολίες, τις οποίες θα παρουσιάσουμε αλλά και θα περιγράψουμε
σύντομα πως αυτές μπορούν να ξεπεραστούν.
1. Πολική ευθυγράμμιση της βάσης. Απαιτείται καλή ευθυγράμμιση η οποία στις
μόνιμες εγκαταστάσεις μπορεί να γίνει μία φορά επιτυχημένα. Στην
περίπτωση φορητού εξοπλισμού η ευθυγράμμιση μπορεί να γίνει από το
προηγούμενο βράδυ, και να γίνουν σημάδια στο έδαφος εκεί που τοποθετείται
ο τρίποδας.
2. Φίλτρα. Η σκέδαση του φωτός στην ατμόσφαιρα της Γης είναι πιο έντονη στα
μικρότερα μήκη κύματος. Η καταγραφή με υπεριώδη (UV) και μπλε (Β)
φίλτρα είναι σχεδόν αδύνατη στο φως της ημέρας (είναι πιθανώς δυνατή με
αφαίρεση φωτός υποβάθρου). Η ποσότητα του φωτός που σκεδάζεται είναι
περίπου 9 φορές λιγότερο στα 700nm (υπέρυθρο-IR) από ό, τι στα 400nm
(μπλε) (από τον τύπο της σκέδασης Rayleigh), ως εκ τούτου, η χρήση των
φίλτρων IR απαιτείται. Η καταγραφή με κόκκινο (R) φίλτρο είναι δυνατή και
με το πράσινο(G) είναι πολύ δύσκολη. Όλα αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από τη θέση του πλανήτη και του Ήλιου, όπως θα αναλυθεί στην
επόμενη παράγραφο.
3. Θέση του πλανήτη και του Ήλιου στον ουρανό. Η δυσκολία των ημερήσιων
παρατηρήσεων εξαρτάται και από τη θέση του πλανήτη και του Ήλιου στον
ουρανό, καθώς και την απόσταση μεταξύ τους (αποχή). Η ιδανική συνθήκη
για τον πλανήτη είναι να είναι ψηλά στον ουρανό, μακριά από τον Ήλιο και ο
Ήλιος να είναι χαμηλά στον ορίζοντα. Το χειρότερο είναι ακριβώς το
αντίθετο. Σε περιπτώσεις όπου ο Ήλιος είναι πολύ πάνω από τον ορίζοντα
τότε μιλάμε για καταγραφή σε συνθήκες πλήρους φωτός, το οποίο θεωρείται
πολύ δύσκολο. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορούμε να σχεδιάσουμε τις
παρατηρήσεις επιλέγουμε τη βέλτιστη κατάσταση (δηλαδή, όπως στην εικόνα
με τον Ήλιο κοντά στον ορίζοντα και τον πλανήτη 30-40 μοίρες πάνω από τον
ορίζοντα, ή καλύτερα κοντά στο μεσημβρινό) (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Βέλτιστες θέσεις του πλανήτη και του Ήλιου για την ημερήσια παρατήρηση

4.

Βρίσκοντας τον πλανήτη. Αυτό μπορεί να είναι το πιο δύσκολο σημείο. Οι
πλανήτες είναι φωτεινοί, και στην πράξη, μπορεί να βρεθούν εάν υπάρχει
γνώση της ακριβούς θέσης τους στον ουρανό. Οι συντεταγμένες θέσης είναι
διαθέσιμες σε όλα τα λογισμικά πλανητάριου (π.χ. Χάρτες του Ουρανού). Το
μόνο πρόβλημα που απομένει είναι η ακριβής ευθυγράμμιση της βάσης. Οι
σταθερές ρομποτικές go-to βάσεις είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν. Ο μη
μόνιμος εξοπλισμός πρέπει να ευθυγραμμιστεί επακριβώς. Αυτό μπορεί να
γίνει με την ευθυγράμμιση του τηλεσκοπίου στο φεγγάρι, αν είναι ορατό ή πιο
εύκολα με τον Ήλιο με ένα ηλιακό φίλτρο. Αυτό απαιτεί πολύ προσοχή, διότι
ένα λάθος μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη στα μάτια ή τον εξοπλισμό.
Eισάγουμε όλα τα στοιχεία (ημερομηνία, ώρα, τη ζώνη ώρας κλπ) σε ένα goto τηλεσκόπιο πολικά ευθυγραμμισμένο. Στη συνέχεια προσθέτουμε το
ηλιακό φίλτρο και στέλνουμε το τηλεσκόπιο στις συντεταγμένες του Ήλιου.
Λύνουμε τα φρένα, κεντράρουμε με τα χέρια τον Ήλιο και κλειδώνουμε πάλι
τα φρένα. Τώρα, το τηλεσκόπιο είναι ικανοποιητικά ευθυγραμμισμένο και
μπορούμε να το «στείλουμε» να εντοπίσει τον απαιτούμενο πλανήτη. Η χρήση
των φακών Barlow βελτιώνει την ανάλυση και περιριορίζει την ποσότητα του
προσπιτώμενου φωτός στην κάμερα. Είναι όμως πολύ πιο δύσκολο να βρεις
και να εστιάσεις στον πλανήτη. Ένα σύστημα flip-mirror με ένα
προσοφθάλμιο μπορεί να είναι χρήσιμο για το ακριβές κεντράρισμα του
πλανήτη (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Το flip-mirror σας βοηθά στην ευθυγράμμιση και στο κεντράρισμα του πλανήτη
με τον προσοφθάλμιο. Στη συνέχεια ο παρατηρητής αφήνει το φως να περάσει προς τον
τροχό φίλτρων και την κάμερα.
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Εμφάνιση του πλανήτη στην οθόνη του υπολογιστή / Εστίαση. Ένα κλασικό
πρόβλημα στις ημερήσιες παρατηρήσεις είναι η δυνατότητα να βλέπουμε
μέσα από την οθόνη του υπολογιστή κάτω από το έντονο ηλιακό φώς. Αυτό
μπορεί να γίνει απλά βάζοντας μια κουβέρτα ο παρατηρητής πάνω από το
κεφάλι του και τον υπολογιστή. Μια καλύτερη ιδέα είναι μια μόνιμη
κατασκευή που θα μειώσει το φως γύρω από τον υπολογιστή: ο παρατηρητής
θα κάθεται αναπαυτικά και ταυτόχρονα αυτός/αυτή θα πρέπει να
προστατεύεται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τη θερμότητα (Εικ.3).
Στο στάδιο της ευθυγράμμισης με τον Ήλιο (ή το φεγγάρι) μπορούμε να
εστιάσουμε και να ρυθμίσουμε την κάμερα ώστε να βλέπουμε μέρος του
Ήλιου πάνω στην οθόνη. Οι ρυθμίσεις μπορούν να βρεθούν εύκολα με την
προσαρμογή της έκθεσης, του gain και του gamma ώστε να βλέπουμε την
"επιφάνεια" του Ήλιου. Μπορούμε στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να
εστιάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Όλες οι ρυθμίσεις της κάμερας
εξαρτώνται από την κάμερα, το τηλεσκόπιο, το εστιακό μήκος, τις συνθήκες,
το ύψος του πλανήτη και του Ήλιο, την απόσταση μεταξύ τους κ.λπ. ( οι
ρυθμισεις μπορεί να μεταβάλονται όπως συμβαίνει και στην παραδοσιακή
νυκτερινή μεθοδολογία).

Εικόνα 3. Μια κατασκευή για ημερήσια παρατήρηση που επιτρέπει στον παρατηρητή να
βλέπει την οθόνη του υπολογιστή, να τον προστατεύει από το άμεσο ηλιακό φως και να του
επιτρέπει να εργάζεται άνετα (εικόνα απο παρατήρηση του πλανήτη Δία).

6. Ρυθμίσεις της κάμερας. Ήρθε η ώρα να «στείλετε» το τηλεσκόπιο στον
επιθυμητό πλανήτη. Όταν αυτό ολοκληρωθεί, αφαιρέσετε το ηλιακό φίλτρο
και κεντράρετε τον πλανήτη με το flip-mirror και το προσοφθάλμιο. Γυρίστε
το flip-mirror και αφήστε το φως να πέσει πάνω στην κάμερα. Οι ρυθμίσεις
της έκθεσης, του gain και του gamma πρέπει να αλλάξουν και πάλι. Η
ταχύτητα λήψης πρέπει να είναι τουλάχιστον 30-60 fps. Αρχικά θα δείτε μόνο
μια λευκή οθόνη και τίποτα άλλο, σταδιακά μειώνουμε το gamma σε μια τιμή
της τάξης του 10-30% της τιμής που χρησιμοποιείτε για τη καταγραφή νύχτας
(Για την DMK η κανονική τιμή είναι 100 και την ημέρα 10-30 ). Μπορείτε να
μειώσετε στη συνέχεια την τιμή του gain κοντά στο ελάχιστο. Τέλος, μπορείτε
να αρχίσετε να μειώνετε το χρόνο έκθεσης μέχρι να δείτε μια γκρι οθόνη και
τον πλανήτη να εμφανίζεται στην οθόνη. Για να βρείτε τις βέλτιστες τιμές,
χρησιμοποιήστε το ιστόγραμμα. Στο ιστόγραμμα όλες οι κάθετες γραμμές,
συνήθως, θα πρέπει να ξεκινούν κοντά στο αριστερό άκρο και να τελειώνουν
ομαλά στο δεξί άκρο. Ορισμένες ρυθμίσεις και το ιστόγραμμα κατά την
καταγραφή του Δία, σε διαφορετικά εστιακά μήκη, παρουσιάζονται στην
εικόνα. 4 & 5.

Εικόνα 4. Η οθόνη του υπολογιστή κατά τη διάρκεια ημερήσιας παρατήρησης του Δία
στις 2, Φεβ.2013 με 0,28/f10 τηλεσκόπιο και έναν 3x Barlow.

Εικόνα 5. Η οθόνη του υπολογιστή κατά τη διάρκεια ημερήσιας παρατήρησης του Δία
στις 4, Mαίου.2013 στην κύρια εστία 0,28/f10 τηλεσκοπίου.

7. Αντανακλάσεις & προβλήματα λόγω θερμότητας. Η παρατήρηση κατά τη
διάρκεια της ημέρας προκαλεί πρόσθετα προβλήματα από την ηλιακή
θέρμανση που παράγει ρεύματα αέρα στον περιβάλλοντα χώρο και στο
τηλεσκόπιο. Κατά τις πρωινές ώρες είναι συνήθως καλύτερα, δεδομένου ότι

το έδαφος δεν έχει ακόμη ζεσταθεί από την ηλιακή θερμότητα. Ο
ηλεκτρονικός εξοπλισμός επίσης επηρεάζεται από τη θέρμανση και παράγει
περισσότερο θόρυβο. Μια καλή λύση θα ήταν ο εξοπλισμός να σκιάζεται με
μια ειδική κατασκευή. Αν το τηλεσκόπιο βρίσκεται σε παρατηρητήριο, ο
θόλος μπορεί να προστατεύει τον εξοπλισμό από τις άμεσες ακτίνες του
Ήλιου. Ορισμένοι ηλιακοί παρατηρητές επενδύουν τον εξοπλισμό τους με
ανακλαστικό φύλλο αλουμινίου. Αυτή είναι, επίσης, μια καλή λύση.
Ανεπιθύμητες αντανακλάσεις μπορούν να προκληθούν εσωτερικά του
τηλεσκοπίου. Αυτό είναι εμφανές, ιδίως όταν οι πλανήτες είναι πιο κοντά
στον Ήλιο. Οι φακοί Barlow με επιστρώσεις παράγουν ακόμα περισσότερες
αντανακλάσεις, οπότε και θα πρέπει να αποφεύγονται.

Εικόνα 6. Προστασία του εξοπλισμού από τον Ήλιο με αλουμινόχαρτο ( Philippe Tosi,
CN)

3. Παρατηρήσεις και αποτελέσματα
Όλες οι παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν με ένα μικρό τηλεσκόπιο 0,28μ και μια
DMK21AS618 κάμερα κατά τη περίοδο 2010-2013. Τα πειράματα έγιναν στα
ακόλουθα φάσματα: στο εγγύς υπέρυθρο ~ 700-900nm (Baader IR685, Asronomik
IR742 και Hutech CH4 892 φίλτρα διέλευσης ζώνης), στο κόκκινο, πράσινο, μπλε
οπτικό (RGB φίλτρα Astronomik) και στο υπεριώδες (UV Venus Astrodon φίλτρο).
Τα υπέρυθρα φίλτρα παρέχουν καλύτερα αποτελέσματα (υποφέρουν λιγότερο από
την ατμοσφαιρική διαταραχή της γης), αλλά το πιο σημαντικό είναι οτι επηρεάζονται
λιγότερο από την σκέδαση Rayleigh. Αντίθετα, η καταγραφή με μπλε και υπεριώδες
φίλτρο είναι πολύ δύσκολη και σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη. Η μεθοδολογία
παρατήρησης με τον Ήλιο σε χαμηλό υψόμετρο, κοντά στον ορίζοντα και τον
πλανήτη μακριά από αυτόν, είναι παρόμοια με την παραδοσιακή μεθοδολογία νύχτας
και σχεδόν όλα τα φίλτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
3.1 Γεώδεις πλανήτες

Η γειτνίαση του Ερμή με τον Ήλιο, κάνει την ημερήσα παρατηρήση αναπόφευκτη. Ο
Έλληνας αστρονόμος E.M. Αντωνιάδης το 1924-1929 χρησιμοποίησε το τηλεσκόπιο
83 εκατοστών του παρατηρητηρίου της Meudon και προσπάθησε να δημιουργήσει
τον πρώτο χάρτη του Ερμή [5]. Ακολούθησε τον πλανήτη σε απόσταση μέχρι και 4
μοίρες από το χείλος του Ήλιου, και απέδειξε ότι οι ημερήσιες οπτικές παρατηρήσεις
είναι εφικτές αλλά και χρήσιμες. Η χαρτογράφηση του πλανήτη από το διαστημικό
σκάφος Messenger και η απουσία ατμόσφαιρας κάνουν τις παρατηρήσεις του Ερμή
από τη Γη σχεδόν άχρηστες. Παρ'όλα αυτά, ο πλανήτης αποτελεί έναν καλό στόχο για
πειράματα, δεδομένου ότι ποτέ δεν είναι πολύ μακριά από τον Ήλιο. Η ημερήσια
παρατήρηση αποκάλυψε κάποιες λεπτομέρειες. Όπως μπορούμε να δούμε στις
εικόνες 7 & 8 εμφανίζονατι σκοτεινές και φωτεινές περιοχές, χαρακτηριστικά της
επιφάνειας του, που όπως φαίνεται μπορούμε να καταγράψουμε.

Εικόνα 7. Ψηφιακή ημερήσια παρατήρηση (ΨΗΠ, DDO) του πλανήτη Ερμή (LT +3 ώρες
από UT, ύψος πλανήτη:. 33,5 º, ύψος Ήλιου:. 37.2 º, αποχή: 21 E º)

Εικόνα 8. Ψηφιακή ημερήσια παρατήρηση (ΨΗΠ, DDO) του πλανήτη Ερμή (LT +3 ώρες
από UT, ύψος πλανήτη:. 40 º, ύψος Ήλιου: 19 º, αποχή: 22.5 °)
Από την άλλη πλευρά, η δυναμική ατμόσφαιρα της Αφροδίτης και η κοντινή φαινόμενη
απόσταση απο τον Ήλιο (σε πολλές περιπτώσεις) απαιτούν παρατήρηση κατα την διάρκεια
της ημέρας που μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη [7]. Στις εικόνες 9,10,11,12.βλέπουμε
εικόνες της Αφροδίτης που καταγράφησαν με την παρούσα μεθοδολογία. Στις εικ. 9,12
βλέπουμε ειδικότερα κάποιες σπάνια καταγεγραμένες φάσεις.

Εικόνα 9. Ψηφιακή ημερήσια παρατήρηση (ΨΗΠ, DDO) ημέρας της Αφροδίτης, λίγες μέρες
μετά την διάβαση μπροστά από τον Ήλιο. Αποκάλυπτεται η σκέδαση του φωτός στην
ατμόσφαιρα. Το φωτιζόμενο τμήμα είναι μόλις 0.004 (LT +3 ώρες από UT, ύψος πλανήτη:
59 º, ύψος Ήλιου: 55 º, αποχή: 21 °)

Εικόνα 10. Ψηφιακή παρατήρηση ημέρας της Αφροδίτης με διαφορετικά φίλτρα (LT+ 3
ώρες από UT, ύψος πλανήτη:. 41 º, ύψος Ήλιου: 3.2 º, αποχή: 39.8 °)
Οι έγχρωμες παρατηρήσεις είναι πολύ δύσκολες δεδομένου ότι το μπλε φίλτρο είναι πολύ
δύσκολο να χρησιμοποιηθεί για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο κεφ.1. Ωστόσο, είναι
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, όταν ο Ήλιος βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα (Εικ.11).

Εικόνα 11. Έγχρωμη ψηφιακή παρατήρηση ημέρας της Αφροδίτης (LT +3 ώρες από UT,
ύψος πλανήτη:. 31 º, ύψος Ήλιου: 1.3 º, αποχή: 40 °)

Εικόνα 12. Σπάνια παρατήρηση, σε αυτή τη φάση, της Αφροδίτης κατα της μεσημβρινές
ώρες (LT +3 ώρες από UT, ύψος πλανήτη:. 58 º, ύψος Ήλιου: 70 º, αποχή: 17.7 °)

Ο Άρης μπορεί επίσης να παρατηρηθεί στο φως της ημέρας, κυρίως με χρήση
φίλτρων IR και R . Ωστόσο,οι χρήσιμες καταγραφές νεφών με τη χρήση του μπλε
φίλτρου είναι εξαιρετικά δύσκολες (όπως αιτιολογήθηκε παραπάνω). Επιπλέον, όταν
ο Άρης φαινόμενικά πλησιάζει τον 'Ηλιο η απόσταση του από τη Γη αυξάνεται, το
οποίο συνεπάγεται μια πολύ μικρή φαινόμενη διάμετρο και πολύ χαμηλή ανάλυση
για τα ερασιτεχνικά τηλεσκόπια. Ωστόσο, ορισμένα μεγάλα χαρακτηριστικά μπορούν
να καταγραφούν ακόμη και σε ενα τόσο μικρό δίσκο (Εικ. 13)

Σχήμα 13. Ημερήσια παρατήρηση του πλανήτη Άρη με μέγεθος δίσκου μόλις 3,9
δευτερόλεπτα του τόξου. Είναι ορατές οι φωτεινές περιοχές Amazonis-Tharsis,και η σκοτεινή
Mare Sirenum στο πάνω μέρος (ώρα UT, LT 3 ώρες από UT, Planet alt:. 75 º, Sun alt:. 59 º,
Αποχή:. 25 º Δ)

3.1 Αέριοι γίγαντες
Οι γίγαντες πλανήτες Δίας και Κρόνος έχουν δυναμικές ατμόσφαιρες με μεγάλη
χωρική/χρονική μεταβλητότητα. Η συνεχής παρακολούθηση επιτυγχάνεται με
παρατηρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε πολλές περιπτώσεις όμως,η γρήγορη εξέλιξη
των καιρικών φαινομένων χρειάζεται πυκνές παρατηρήσεις. Ο πλανήτης μπορεί να
είναι ορατός στον τοπικό ουρανό, όταν ο Ήλιος είναι ακόμα πάνω από τον ορίζοντα ή
στο σούρουπο. Ένα τυπικό παράδειγμα συνέβη το 2010 όταν λάμβανε χώρα η
«Επανασύσταση της Νότιας Ισημερινής Ταινίας (SEB Revival)" του Δία [8]. Είναι το
πιο δραματικό μετεωρολογικό φαινόμενο στην ατμόσφαιρα του Δία και η εξέλιξή του
έπρεπε να παρακολουθείται σε κάθε περιστροφή του πλανήτη. Η περιοχή της
κεντρικής διαταραχής του φαινομένου ήταν ορατή πάνω από τον τοπικό ουρανό κατά
τη διάρκεια της ημέρας στις 16 Νοε.2010. Στην εικόνα 14 βλέπουμε μια έγχρωμη
παρατήρηση που δείχνει την εξέλιξη του φαινομένου 18 περιστροφές μετά την
εναρξή του.

Εικόνα 14. Έγχρωμη ψηφιακή παρατήρηση του Δία που αποκαλύπτει την κεντρινή περιοχή
του φαινομένου Επανασύστασης της Νότιας Ισημερινής Ταινίας (LT +2 ώρες από UT, ύψος
πλανήτη:. 31 º, ύψος Ήλιου: 1.3 º, αποχή: 40 ° Δ)

Εικόνα 15. Ψηφιακή παρατήρηση ημέρας του Δία με διαφορετικά φίλτρα (LT 2 ώρες από
UT, ύψος πλανήτη:. 48 º, ύψος Ήλιου: 9 º, αποχή: 112 ° Α)

Η ψηφιακή παρατήρηση με τον Ήλιο σε χαμηλό υψός (<10 º) και τον παρατηρούμενο
πλανήτη ψηλά στον ουρανό μπορεί να παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα με τη χρήση
φίλτρων RGB, IR και CH4 (εικ. 15). Η μεθοδολογία λήψης είναι παρόμοια με τη
κλασσική πλανητική μεθοδολογία. Όταν ο Κρόνος και ο Δίας σταδιακά
απομακρύνονται από τη Γη, η φαινόμενη διάμετρος του δίσκου τους γίνεται όλο και
πιο μικρή και φαινομενικά πλησιάζουν τον 'Ηλιο. Σε αυτές τις συνθήκες οι
παρατηρήσεις μπορεί να επιτευχθουν μόνο με την μεθοδολογία παρατήρησης ημέρας,
και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. Ένα τυπικό παράδειγμα
είναι το ακόλουθο. Λίγες εβδομάδες πριν από την σύνοδο του Δία στις 14 Μαίου
2012, δύο σημαντικές διαταραχές είχαν ξεκίνησει στη Βόρεια Ισημερινή Ταινία
(ΝΕΒ) και τη Βόρεια Εύκρατη Ταινία (NTB). Ο Δίας επανεμφανίστηκε στις αρχές
Ιουνίου 2012, αλλά ήταν πολύ κοντά στον Ήλιο για παρατηρήση, ακόμη και στο
λυκαυγές. Οι παρατηρήσεις με την παρουσιαζόμενη μεθοδολογία σε διάστημα μιας
εβδομάδας οδήγησαν στην κατασκευή του χάρτη της εικ. 16. Ο χάρτης αυτός
επιβεβαίωσε ότι και τα δύο φαινόμενα είχαν αναπτύχθει εντυπωσιακά και οδηγησαν

στην "αναταραχή" του βόρειου ημισφαίριο του πλανήτη (northern hemisphere upheaval)

[11].

Εικόνα 16. Ο πρώτος (διεθνώς) χάρτης του Δία της παρατηρησιακής περιόδου 2012/13 [9].
Είναι κατασκευασμένος με ημερήσες παρατηρήσεις και τη χρήση του λογισμικού WinJupos
[10]. Επιβεβαίωσε την "αναταραχή" στο βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη (Northern
hemisphere upheaval) [11]. (Τοπική ώρα: +2 ώρες από UT, ύψος Ήλιου: 41.2 º, 51.1 º, 70,5
º, 62.4 º, 24.2º, αποχή 16-19 º Δ)

Η πρώτη παρατήρηση ημέρας του Δία για το 2012/13 έγινε 22 ημέρες μετά τη σύνοδο
του 2012 (Εικ. 16) και η τελευταία (εικ. 17) έγινε 16 ημέρες πριν την σύνοδο του
2013. Αυτό αποδεικνύει ότι οι χαμηλής ανάλυσης παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν
στον Δία, ακόμη και όταν φαινομενικά είναι πολύ κοντά στον Ήλιο. Ωστόσο,
ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να ληφθεί λόγω της γειτνιασής του με αυτόν. Η χρήση
αυτής της μεθοδολογίας παρατήρησης μειώνει δραματικά το παρατήρησιακό χρονικά
κενό κοντά στις συνόδους.

Σχήμα 17. Ο τελευταίος χάρτης του Δία της παρατηρησιακής περιόδου 2012/13.
Πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδολογία ΨΗΠ και τη χρήση του λογισμικού WinJupos [10].
Αυτό έγινε όταν η αποχή του Δία από τον Ήλιο ήταν μόλις 11 μοίρες, έτσι ώστε όλες οι
παρατηρήσεις έγιναν με τον 'Ηλιο ψηλά στον ουρανό. Η παρατήρηση άρχισε το πρωί και
τελείωσε το βράδυ ολοκλήρωνοντας μια ημέρα Δία.

Καταγραφή μεγάλης ανάλυσης μπορεί να επιτευχθεί στο φως της ημέρας όταν η θέση
των αντικειμένων είναι παρόμοια με αυτά που παρουσιάζονται στην Εικ. 1. Επίσης,
ακόμη και αν ο Ήλιος είναι πολύ ψηλά στον ουρανό, και ο πλανήτης είναι επίσης
ψηλά αλλά η αποχή μεταξύ τους είναι μεγαλύτερη από 25 ° (εικ. 18), εικόνες υψηλης
αναλυσης μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη χρήση των υπέρυθρων φίλτρων
(Εικ.19).

Σχήμα 18. Προσομοίωση του ουρανού κατά τη διάρκεια της παρατήρησης της Εικ.19 στις
27 Ιουλίου 2013 (τοπική ώρα, +3 ώρες από UT, ύψος πλανήτη: 74 º, ύψος Ήλιου 60 º, αποχή
27.5 º Ε.)

Σχήμα 19. Μια καλής ανάλυσης εικόνα του Δία που έγινε μεσημέρι. Η παρατήρηση
πραγματοποιήθηκε όταν η αποχή του Δία από τον Ήλιο ήταν 27,5 º (τοπική ώρα:+ 3 ώρες
από UT, τα δεδομένα θέσης των αντικειμένων υπάρχουν στην εικόνα)

3. Συμπεράσματα
Η σύγχρονη τεχνολογία και οι τεχνικές επεξεργασίας εικόνας επιτρέπουν πλανητικές
παρατηρήσεις σχεδόν όλο το χρόνο και όλη την ημέρα. Παρουσιάσαμε τη
μεθοδολογία παρατήρησης πλανητών κατα την διάρκεια της ημέρας και κάποια
προκαταρκτικά αποτελέσματα. Όταν ο Ήλιος βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα (υψός
<10 μοίρες) η μεθοδολογία ψηφιακής καταγραφής πλανητών είναι παρόμοια με την
παραδοσιακή νυκτερινή και άριστα αποτελέσματα είναι δυνατόν να επιτευχθούν
ακόμη και με φίλτρα RGB. Όταν ο Ήλιος είναι ψηλά στον ουρανό (ευρύ φως ημέρας)
η ψηφιακή καταγραφή είναι επίσης δυνατή. Παρουσιάστηκαν προσαρμογές στην
κλασική νυχτερινή μεθοδολογία για την ψηφιακή παρατηρήση ημέρας. Τα πειράματα
διεξήχθησαν στον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Άρη και ειδικά στον Δία. Η εργασία αυτή
ελπίζουμε να παρακινήσει ερασιτέχνες να την προσπαθήσουν με προσοχή, ειδικά σε
περιπτώσεις όπου υπάρχει ενδιαφέρον και οι εντοπίζομενες αλλαγές μπορεί να είναι
πολύ χρήσιμες. Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε από τον γράφοντα στο
Ευρωπαικό συνέδριο πλανητικής επιστήμης ΕPSC2013 στις 12 Σεπτεμβρίου 2013
στο Λονδίνο[12]. Προτάθηκε η συντομογραφία της συγκεκριμένης μεθοδολογίας να
είναι DDO δηλ. τα αρχικά γράμματα των λέξεων Digital Daylight Observation.
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