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Απόκρυψη: Half-Light TIME = 22:58:18.5 ± 3.0 sec UT Επανεμφάνιση: Half-Light TIME = 00:47:20.0 ± 3.5 sec UT

Η  παρατήρησή  μας  αυτή  έγινε  στο  πλαίσιο διεθνούς  παρατηρησιακής  εκστρατείας  της  ΙΟΤΑ  (International 
Occultation Timing Association),  όπου  συμμετείχαν  ερασιτέχνες  και  επαγγελματίες  αστρονόμοι  από διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες, τη Βραζιλία, τη Ναμίμπια, κ.ά. με τηλεσκόπια διαμέτρου από 20 εκ. έως 2,2 μέτρα. Με αυτόν 
τον  τρόπο  έχουν εξαχθεί  από  άλλες  ερευνητικές  ομάδες  στο  παρελθόν  συμπεράσματα  για  κάποια  βασικά 
χαρακτηριστικά της ανώτερης ατμόσφαιρας του πλανήτη Δία (διαθλαστικότητα, θερμοκρασία),  πιο πάνω από τα 
ορατά νέφη του πλανήτη, και σε ατμοσφαιρικές πιέσεις, τυπικά 1 – 100 microbar.

Τρεις από τις τέσσερις καταγραφές CCD στον ελληνικό χώρο έγιναν στην εγγύς υπέρυθρη περιοχή του φάσματος 
με φίλτρο Μεθανίου (891 nm) και μία στην οπτική με φωτομετρικό φίλτρο V Bessell. Η ανάλυση των δεδομένων 
μας  από αυτές  τις  λήψεις  (με ανανέωση λίγων δευτερολέπτων)  μας προσφέρει  τη δυνατότητα παραγωγής της 
καμπύλης φωτός του φαινομένου, η οποία με τη σειρά της μας δίνει τη μέση κλίμακα ύψους (scale height) της 
μεσόσφαιρας του Δία, δηλαδή το ύψος κατά το οποίο η πυκνότητα του αέρα στο Δία πέφτει στο 1/e (e: η βάση των 
φυσικών  λογαρίθμων).  Αυτή  η  εκτίμηση θα συγκριθεί  με  παρόμοιες  εκτιμήσεις  που έγιναν στο  παρελθόν  σε 
διάφορα διογραφικά πλάτη.

Επιπλέον, η οπτική ανασκόπηση των καταγραφών  CCD ανέδειξε μια σειρά αναλαμπών του αστέρα, τόσο στην 
είσοδο όσο και στην έξοδο της απόκρυψης. Αυτές οι αναλαμπές εχουν παρατηρηθεί σε προηγούμενες αποκρύψεις 
και οφείλονται στην ύπαρξη στρωμάτων στην ατμόσφαιρα του Δία με θερμοκρασία διαφορετική της μέσης τιμής. 
Με συνδυασμό  παρόμοιων  καταγραφών αναλαμπών  από  οπτικές  παρατηρήσεις,  καθώς  και  καταγραφών που 
έλαβαν χώρα εκτός Ελλάδας, με μεγάλη συχνότητα λήψεων (>1Hz), γίνεται δυνατή η επιβεβαίωση (ή απόρριψη) 
τέτοιων  αναλαμπών ως  οφειλόμενων  σε  αυθεντικά  χαρακτηριστικά  της  ατμόσφαιρας  του πλανήτη  Δία.  Έτσι, 
μπορεί να παραχθεί, για ένα εύρος πίεσης ή ύψους, το προφίλ θερμοκρασίας της ανώτερης ατμόσφαιρας του Δία.

Στην ανακοίνωσή μας αυτή παρουσιάζουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα της ανάλυσής μας: εύρεση χρόνου ημι-
λαμπρότητας (half-light time) για την είσοδο και έξοδο του αστέρα, πρώτες καμπύλες φωτός και συγκεκριμένες 
περιπτώσεις αναλαμπών.


