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Καηαγραθή διαηηόνηων αζηέρων

Δηάηηνληεο αζηέξεο:

• Υπνιείκκ αηα θπξίσο θνκεηώλ όηαλ ε ηξνρηά ηεο γεο πιεζηά ζεη ηελ ηξνρηά 
ηνπ θνκήηε

• Μέγεζνο θόθθνπ  ζθόλεο ή ιίγν  κεγαιύηεξν

• Αθηηλνβνινύλ   θαηά ηελ είζνδ ό ηνπο ζηελ αηκόζθα ηξα ιό γσ θ πξίσο ηξηβήο 
κε απηήλ

Εξαζηηερληθή παξαηήξεζε  κε 2 ηξόπνπο:

• απι ή νπηηθή θαηαγξαθή

• θαηαγξαθή θαη θαζκαηνζθν πία ηνπο κε ρξήζε θάκεξαο θαη θξάγκαηνο



Οπηική καηαγραθή

Δηαδηθαζία:

• Καηαγξαθή κε γπκλό νθζαικό  θαη έλα ραξηί!!!

• Ο παξαηεξεηήο παξαθνιν πζεί ηνλ νπξαλό θαη θαηαγξάθεη ην θαηλόκελν 
κέγεζνο ηνπ δηάηηνληα θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπ (βξνρή δηαηηόλησλ ή 
ζπνξαδηθόο)

• Απνζηνιή απνηειεζκάησλ ζηνλ International Meteor Organization (IMO) 

Πιενλ εθηήκαηα:

• Μεγάιν εύξνο πεδίνπ

• Απιή θα η εύθνιε δηαδηθαζία ρσξίο θαζόιν π εμνπιηζκό



Καηαγραθή με τρήζη κάμερα ς

• Σηαηηζηηθή θαηαγξαθή κε ρξήζε θάκεξαο

• Απαηηείηαη κηα απιή CCD θάκεξα θαη ην δσξεά λ ιν γηζκηθό UFOcapture

Ο εμνιπ ηζκόο ηνπ Fire In The Sky



Πρόγραμμα UFO Capture







Φαζμαηοζκο πία

• Πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε θάκεξαο θαη θξ άγκαηνο δηάζιαζεο

• Με ην ίδην πξόγξακκα θαηαγξάθεηαη θαη ην θάζκαηα

• Γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θάζκαηνο δεια δή ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο



θσ ηνγξαθ ία δηάηηνληα κε θξάγ κα θσ ηνγξαθ ία δηάηηνληα ρσξίο ην θξάγκα



Σσμβολή ηης παραηήρηζ ης διαηηόνηων ζηην έρεσνα

• Μεγάιν πι ήζνο δηαηηόλησλ ζε ζπλδπαζκό  κεγάινπ πι ήζνπο παξαηεξε ηώλ

• Πνιιά δεδνκέλα πνπ βνεζν ύλ ηελ επηζηεκν ληθή θαη ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή

• Πνιιέο παξαηεξήζεηο= δηαζηαύξσζε ζηνηρείσλ θαη θαιύηεξε αθξίβεηα

Πεξηζζόηεξεο πιε ξνθνξίεο ζην www.imo.net



Φωηομεηρία μεηαβληηών αζηέρων

Μεηαβιεηνί:

• αζηέξεο ησλ νπνίσλ ε θσηε ηλόηεηα κεηαβάιιεηα η. 

• Μεηαβιεηόηεηα ιό γσ θ πζηθώλ αιιαγώλ (πρ . εθξήμεηο) ή ιόγ σ έθιεηςεο από 
άιιν λ αζηέξα

Εξαζηηερληθή θαηαγξαθή:

• Είηε κε γπκλό νθζαικό /θπάιιηα /ηειεζθ όπην

• Είηε κε θάκεξα CCD



Οπηική καηαγραθή

Δηαδηθαζία:

• Τππώλνπκε από ηελ American Association of Variable Star Observers
(AAVSO) θαηάιιε ινπ ο ράξηεο γηα ζπγθεθξ ηκέλνπο κεηαβιε ηνύο

• Σπγθξίλνπκε ηελ θσηεηλόηεηα ηνπ αζηέξα κε άιια γλσζηά  αζηέξηα 
(ζύ κθσλα  θαη κε ηνλ ράξηε)

• Καηαγξάθνπκ ε ην κέγεζνο θάζε παξαηεξνύκελνπ κεηαβιε ηνύ

• Απνζηέιινπ κε ηα ζηνηρεία ζηελ AAVSO

Οκνίσο γίλεηαη θαη ε θαηαγξαθή κέζσ CCD!!!







Σσμβολή ζηην έρεσνα

• Καη πάιη έρνπκε πνιιν ύο κεηαβιε ηνύο θαη αλάγθε από πνιιέο παξαηεξήζεηο

• Μέζσ ησλ παξαηεξήζεσλ εμάγνληαη ζπκ πεξάζκαηα γηα:

1) Φπζηθέο ηδηόηεηεο αζηέξσλ (απόζηαζε, κάδα, αθηίλα, ζεξκν θξαζία, δν κή)

2) Εμέιημε κεηαβιε ηώλ αζηέξσλ

Πεξηζζόηεξεο πιε ξνθνξίεο:  www.aavso.org



Άλλες εραζιηετνικές δραζηηριόηηηες

• Μειέ ηε Ηιίν π θαη θπξίσο ει ηαθώλ εθι είςεσλ

-Φαζκαηνζθν πηθή αλάιπζε ηνπ ζηέκκαηνο ηνπ Ηιί νπ (καο δίλεη 
πιε ξνθνξίεο γηα ελεξγεηαθή θαηάζηαζε Ηιίν π θαη ζεξκν θξαζία ζηέκκαηνο)



• Αλίρλεπζε supernova (Hellenic Supernova Search Team)

• Δηαβάζεηο αζηεξνεηδώλ

• Αλίρλεπζε  εμσπια λεηώλ



Είλαη ιν ηπόλ θαλεξό πσο νη εξαζηηέρλεο αζηξνλόκνη πξνζθέξνπλ  πνιιά κέζσ 
ηνπ πιή ζνπο ησλ παξαηεξήζεώλ ηνπο ζηελ επηζηήκε ηεο αζηξνλνκίαο.

Τν κεξάθη ηνπ «εξαζηή ηνπ νπξαλνύ» είλαη ην κεγαιύηεξό καο εθόδην, γηαηί ν 
εξαζηηέρλεο παξαηεξεί θαη πξνζθέξεη ρσξίο λα πεξηκέλεη αληάιιαγκα.

Τν κεγαιείν ηνπ νπξαλνύ είλαη εθεί γηα λα ην αλαθαιύς νπκε!!!!

Εύρνκαη ιν ηπόλ θαζαξνύο νπξαλνύο θαη θαιέο παξαηεξήζεηο.



Επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρ ή ζαο!!!


