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Why Occultations ?    Για ποιο λόγο;   



  

Ανταμοιβές
        -  Εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων από την ανάλυση των δεδομένων 

από Αστρονόμους 
– Συνεργατική προσπάθεια ερασιτεχνών αστρονόμων σε τοπικό ή διεθνές 

επίπεδο   ( ΙΟΤΑ,  ΕΑΟΝ,  PLANOCCULT,  RASNZ) 
– Προσδιορισμός σχήματος και διαστάσεων αστεροειδούς 

(προφίλ μεγάλης ακρίβειας)
– Ανακάλυψη δορυφόρων αστεροειδών
– Ενδείξεις για ύπαρξη συνοδού αστέρα
– Συναρπαστική εμπειρία (!!!) παρατήρησης αστρονομικού φαινομένου σε 

πραγματικό χρόνο.

Δυσκολίες
– Αβεβαιότητα στον υπολογισμό των τροχιακών στοιχείων αστεροειδών αλλά 

και των ακριβών θέσεων των αστέρων.
– > Αβεβαιότητα στην πρόβλεψη του μονοπατιού
– Εξάρτηση από τις καιρικές και γεωγραφικές συνθήκες
– Χρειάζεται φορητός εξοπλισμός στα 12V
– Χρόνος και χρήμα για μικρά ή μεγάλα ταξίδια
– Λίγοι (και αφοσιωμένοι) παρατηρητές

Why Occultations ?      Για ποιο λόγο; 



  

1.   Αν παρατηρήθηκε απόκρυψη ή όχι από συγκεκριμένο τόπο

      2.   Η διάρκεια της απόκρυψης

      3.   Η ακριβής ώρα UT έναρξης και λήξης του φαινομένου

Ακριβής Αναφορά Γεωγραφικών Συντεταγμένων

Οπτική παρατήρηση αποκρύψεων αστέρων



  

Οπτική Παρατήρηση 
Χρονομέτρηση ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

•   Τηλεσκόπιο
•   Χρονόμετρο,  ψηφιακό ή αναλογικό

+ +



  

•  4 - 10 inch (10 - 25 cm) Telescope

•  SW ή LW Radio

•  Χρονόμετρο ή Μαγνητόφωνο  

Οπτική Παρατήρηση 
Ακριβής ώρα UT έναρξης και λήξης

ή



  

DCF-77 Radio Controlled Clocks

Ηχητικό  σήμα  από 
Ραδιορολόι  DCF-77 :

Alarm με διακριτούς 
ηχητικούς παλμούς 

(ακρίβειας  milli sec)

 κάθε δευτερόλεπτο.



  

Recorded Start: 01 h 00 min 41.75 sec UT  (Voice -Ναι!) 
Recorded End: 01 h 00 min 47.80 sec UT   (Voice -Τώρα!) 

Διόρθωση με αφαίρεση του μέσου χρόνου αντίδρασης = 0.3 sec  

Start:  01 h 00 min 41.45 sec UT (+/- 0.1 sec) 
End:   01 h 00 min 47.50 sec UT (+/- 0.1 sec) 
Duration:     6.05 sec (+/- 0.2 sec)

LAT: 37deg 40’ 44” North 
LON: 24deg 03’ 46” East 
Elevation: ~5m

Positive!

Αστεροειδής: 168-Sibylla – Λαύριο 26 Ιουλίου 2007



  

Positive!

Αστεροειδής: 168-Sibylla – Λαύριο 26 Ιουλίου 2007



  

   Η σύγχρονη τάση στους ερασιτέχνες αστρονόμους που ασχολούνται με τις αποκρύψεις 
είναι η καταγραφή του φαινομένου σε βίντεο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται 
υπερευαίσθητες κάμερες CCD, συνήθως ασπρόμαυρες, οι οποίες στέλνουν στην έξοδο 
αναλογικό σήμα βίντεο. Οι κάμερες αυτές είναι  κάμερες τύπου CCTV (Closed Circuit 
Television, surveillance, security cameras) που είναι ιδανικές  για την καταγραφή 
αποκρύψεων αστέρων αλλά και μετεώρων, καθώς η υπερυψηλή ευαισθησία τους 
επιτρέπει την καταγραφή αμυδρών αντικειμένων με πολύ υψηλό ρυθμό καρέ το 
δευτερόλεπτο. Η τυπική ευαισθησία κυμαίνεται από 0.001 lux έως 0.0001 lux στο f/1.4 και 
το τυπικό frame rate είναι 25 fps στο σύστημα PAL και 30 fps στο NTSC.

   Η καταγραφή με βίντεο/GPS είναι ιδανική μέθοδος καταγραφής για τις περισσότερες 
περιπτώσεις παρατήρησης αποκρύψεων, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα αποτύπωσης 
του φαινομένου με πολύ καλό time resolution.

Αποκρύψεις αστέρων με Video & GPS   (Φωτομετρία)



  

Εξοπλισμός VIDEO • Meade LX50 10 inch (25 cm) Telescope at f/6.3

• Watec 902 H2 Supreme ½ inch CCD camera

• Garmin GPS18 LVC OEM Sensor

• TIM-10 GPS Time-Inserter της ΑΜΕ 

• Video Monitor 10.4”,  VCR



  

Εξοπλισμός Καταγραφής σε Βίντεο



  

Αστεροειδής 654-Zelinda  - Δομοκός 10 Σεπτεμβρίου 2007 20:51:21.112 UT



  

Positive!

Αστεροειδής 654-Zelinda  - Δομοκός 10 Σεπτεμβρίου 2007 20:51:21.112 UT



  

Digital

Sky

Survey



  

Από GPS:

Έναρξη: 20:51:21.112 UT 
Λήξη: 20:51:31.352 UT 
Διάρκεια: 10.240 seconds 

LAT: 38 μοίρες 57.0277 ΄ North 
LON: 22 μοίρες 22.9121΄ East 
Υψόμετρο: 668 μ. 

Positive!

Αστεροειδής 654-Zelinda  - Δομοκός 10 Σεπτεμβρίου 2007 20:51:21.112 UT



  



  



  



  



  

CCD Μέθοδος 1: Πολλαπλές λήψεις  - Επιδιώκουμε να κάνουμε λήψη όσο το δυνατόν 
περισσότερων φωτομετρικών σημείων, και οπωσδήποτε τουλάχιστον τριών (τρεις ή 
περισσότερες λήψεις μέσα στην απόκρυψη). Για την ασφαλέστερη επιτυχία της μεθόδου 
χρειάζεται είτε μεγάλο τηλεσκόπιο, είτε CCD με δυνατότητα αρκούντως γοργού ρυθμού 
λήψεων.

CCD Μέθοδος 2: Μιας λήψης  - Επιδιώκουμε να κάνουμε μία λήψη CCD, στην οποία να 
εμπεριέχεται η απόκρυψη. Παίρνουμε επίσης άλλες δύο ή τέσσερις ισόχρονες λήψεις, μία 
ή δύο πριν και μία ή δύο μετά το φαινόμενο, ώστε οι τρεις ή οι πέντε αυτες λήψεις να 
συγκριθούν φωτομετρικά για να μελετηθεί η αναζητούμενη πτώση λαμπρότητας του 
στόχου. Στρατηγική: Ο χρόνος έκθεσης Texp πρέπει  να είναι τουλάχιστον  ίσος με το 
άθροισμα: χρόνος της απόκρυψης + 2 φορές επί την  αβεβαιότητα χρόνου έναρξης στο 1 
σίγμα (1 sigma uncertainty interval)  

CCD Μέθοδος 3: Drift-SCAN (Αστροΐχνη)  -  Η τρίτη αυτή μέθοδος θεωρείται άριστη 
μέθοδος. Με τη μέθοδο αυτή σταματάμε τη λειτουργία του αστροστάτη στο τηλεσκόπιό 
μας λίγα δευτερόλεπτα πριν γίνει η απόκρυψη, ενώ παράλληλα κάνουμε μακρά έκθεση με 
το CCD. Τα αστέρια του πεδίου διαγράφουν αστροΐχνη, και εάν έχουμε απόκρυψη, το 
φωτεινό ίχνος του αστέρα-στόχου ή θα διακόπτεται ή ένα τμήμα του θα παρουσιάζεται 
αμυδρότερο, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του φωτός του στόχου – διότι 
καταγράφεται πλέον μόνον το φώς από τον αστεροειδή.

Αποκρύψεις αστέρων με CCD  (Φωτομετρία)



  

`

Μέθοδος 1 – Παρατήρηση CCD

Απόκρυψη του αστέρα 2UCAC_33233154 (13.2 Vmag) 
από τον αστεροειδή Davida (11.5 mag) στις 7-5-2010.

Tsamis, V. & Tigani, K.: “CCD Photometry of the occultation of star 2UCAC 
33233154 by asteroid (511) Davida on May 7th 2010”, Journal for Occultation 

Astronomy, Vol. 1, Nr. 1, December 2010 / January-March 2011.



  

Μέθοδος 1 – Παρατήρηση CCD



  

Μέθοδος 1 – Παρατήρηση CCD



  

Μέθοδος 3  Drift-Scan - Παρατήρηση CCD

Πηγή: John Broughton, DRIFT-SCAN TIMING OF ASTEROID OCCULTATIONS

 http://www.asteroidoccultation.com/observations/DriftScan/Index.htm

IMAGE ANALYSIS
As with any CCD image, the drift scan should be calibrated with bias, dark and flat field frames to achieve the 
highest signal to noise ratio. Contrary to popular belief, timing resolution of an occultation using a CCD drift 
image is not limited by pixel size, except in unlikely events of very short duration. Trail ends can be measured at 
the sub-pixel scale by interpolation of the values contained in adjacent pixels; in effect joining the dots to find 
the point where the profile crosses a certain brightness level. For best results, the whole width of the trail 
needs to be taken into account by averaging X values over several rows on the Y-axis. In MaxIm DL this can be 
achieved automatically using a horizontal box aperture. 

http://www.asteroidoccultation.com/observations/DriftScan/Index.htm
http://www.cyanogen.com/


  

Αμοιβαία φαινόμενα επιπρόσθησης μεταξύ των δορυφόρων των 
πλανητών Ουρανού, Κρόνου και Δία



  



  



  

Η απόκρυψη του αστέρα HIP 107302 (45 Αιγόκερω) από 
την ατμόσφαιρα του πλανήτη Δία στις 3 Αυγούστου 2009



  

Η απόκρυψη του αστέρα HIP 107302 (45 Αιγόκερω) από 
την ατμόσφαιρα του πλανήτη Δία στις 3 Αυγούστου 2009

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

- Ερωτήσεις;
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