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Σταθμός 4: Αστεροσκοπείο Ελληνογερμανικής Αγωγής

EGRESS (Σταθμός 4): 
Half-Light TIME = 00:47:20.0 ± 3.5 sec UT

INGRESS (Σταθμός 4): 
Half-Light TIME = 22:58:18.5 ± 3.0 sec UT

Α. Οι επιστημονικοί στόχοι

Όπως η ατμόσφαιρα της Γης, έτσι και οι  ατμόσφαιρες των άλλων πλανητών είναι 
δυναμικές, με συνεχείς αλλαγές σε διάφορες χρονικές και χωρικές κλίμακες, τις οποίες 
μπορούμε να ανιχνεύσουμε εάν έχουμε δεδομένα από παρατηρήσεις σε διάφορες 
χρονικές στιγμές και χρονικές κλίμακες συγκρίσιμες με το χρόνο περιφοράς του πλανήτη 
γύρω από τον Ήλιο (π.χ. για το Δία περίπου 12 έτη).

Η παρατήρηση αποκρύψεων αστέρων από τον πλανήτη Δία είναι μια από τις μεθόδους 
που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των αλλαγών της ανώτερης 
ατμόσφαιρας του πλανήτη, πιο πάνω από τα ορατά νέφη του και σε ατμοσφαιρικές 
πιέσεις 1 – 100 microbar, δηλαδή σε στρώματα με πολύ μικρή πυκνότητα.

Β.  Συντονισμένη ομαδική παρατήρηση

Εκτός από τους καθαρά επιστημονικούς λόγους, η παρατηρησιακή 
αυτή εκστρατεία αποτέλεσε ένα αξιόλογο εργαλείο «εκπαίδευσης», 
διότι μας έδειξε πώς καλύτερα μπορούν να συνεργαστούν 
ερασιτέχνες και επαγγελματίες αστρονόμοι για την επίτευξη της 
λεγόμενης «right time – right place astronomy», η οποία μπορεί να 
προσφέρει πλούσιους επιστημονικούς καρπούς στην 
επιστημονική κοινότητα.

Η εμπειρία που αποκτήσαμε όλοι μας είναι πολύτιμη για τη 
διοργάνωση τέτοιου είδους συντονισμένων παρατηρήσεων 
μελλοντικά.

Στόχοι

http://www.ellinogermaniki.grhttp://www.astrofarma.gr/observatoryhttp://www.spartastronomy.grhttp://www.phys.uoa.gr/observatory

Σταθμός 2: Πάρνωνας, Ορειβατικό Καταφύγιο ΕΟΣ Σπάρτης Σταθμός 3: Ερασιτεχνικό Αστεροσκοπείο ΚερατέαςΣταθμός 1: Γεροσταθοπούλειο Αστεροσκοπείο

Αποτελέσματα:    Καμπύλες    Φωτός &  Χρόνοι  Ημιλαμπρότητας

Μέθοδος

INGRESS (Σταθμός 1):
Half-Light TIME = 22:58:21.0 ± 1.5 sec UT

EGRESS (Σταθμός 1): 
Half-Light TIME = 00:47:21.0 ± 2.0 sec UT

Raw Methane Filter Image Histogram stretch Jupiter Model, Average Jupiter Model Subtracted
UT 22:45:49

Jupiter Model Subtracted
UT 22:58:43

http://www.arm.ac.uk

“Spectrophotometry of the jovian planets and Titan 
at 300 to 1000 nm wavelength: The methane spectrum” 

E. Karkoschka: Icarus, 1994, vol. 111, no. 1, 174-192

Τέσσερις   Σταθμοί Παρατήρησης

 Το φαινόμενο

Περίληψη
Στην ανακοίνωσή μας αυτή παρουσιάζουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα της ανάλυσής μας: εύρεση χρόνου ημι-
λαμπρότητας (half-light time) για την απόκρυψη και επανεμφάνιση του αστέρα και πρώτες καμπύλες φωτός.

Τρεις από τις τέσσερις καταγραφές CCD στον ελληνικό χώρο έγιναν στην εγγύς υπέρυθρη περιοχή του φάσματος, 
με φίλτρο Μεθανίου (891 nm) με δύο τηλεσκόπια 40 εκ. και ένα 23 εκ. και μία στην οπτική, με φωτομετρικό φίλτρο 
V Bessell με τηλεσκόπιο 25 εκ. 

Η παρατήρηση   έγινε στο πλαίσιο διεθνούς παρατηρησιακής εκστρατείας της ΙΟΤA  (International  Occultation 
Timing  Association, http://www.iota-es.de) 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 μ. 

Στις 3 Αυγούστου του 2009 ο πλανήτης Δίας απέκρυψε τον αστέρα HIP 107302, έναν αστέρα 6ου 
μεγέθους. Οι αποκρύψεις αστέρων 6ου μεγέθους από πλανήτες είναι σπάνια φαινόμενα.  Το 
συγκεκριμένο φαινόμενο είναι ένα από τα λίγα ορατά από τα ευρωπαικά γεωγραφικά μήκη. 

Η μείωση του φωτός του αστέρα κατά την είσοδό του οφείλεται κυρίως 
στη διαφορική διάθλαση λόγω του αυξανόμενου πάχους ατμόσφαιρας 
του Δία και κατά δεύτερο λόγο στη σκέδαση από τα μόρια των αερίων 
της ατμόσφαιρας του Δία (εκθετική μείωση).

Η απόσβεση του φωτός των αστέρων από το Δία δε 
γίνεται στιγμιαία, αλλά  σταδιακά, καθώς ο αστέρας 
διαβαίνει το χείλος του πλανήτη και κινείται προς το 
εσωτερικό του δίσκου. Για περίπου ένα λεπτό ή και 
περισσότερο ο αστέρας συνεχίζει να είναι ορατός, 
καθώς «βυθίζεται» στην ατμόσφαιρα του Δία. 

4.   Οι δύο πίνακες τιμών που προέκυψαν (μοντέλα Δία) αφαιρέθηκαν αλγεβρικά από κάθε ένα ξεχωριστό 
frame της εισόδου και της εξόδου του αστέρα,  αντίστοιχα.

5.   Έτσι, σε κάθε frame του τελικού σταδίου έμεινε αναλλοίωτο το είδωλο του αστέρα, ενώ από το είδωλο του 
Δία απέμεινε ένα αμυδρό υπόλοιπο (residual).

6.   Η μεταβολή της λαμπρότητας του αστέρα μετρήθηκε από τις επεξεργασμένες λήψεις της τελικής φάσης 
(αφαιρεθέντος του Δία) με τη μέθοδο της διαφορικής  φωτομετρίας.

7. Η τιμή της λαμπρότητας των πηγών φωτός αναφοράς - για την είσοδο ο δορυφόρος Ευρώπη και για την 
έξοδο ο δορυφόρος Ιώ - μετρήθηκαν  στις λήψεις μετά το πρώτο στάδιο επεξεργασίας (dark-subtracted 
και flat-fielded). 

Η Μέθοδος:

1.   Αρχικά έγινε η συνήθης επεξεργασία των ψηφιακών απεικονίσεων CCD ως προς dark frames & flat 
field για την αλγεβρική αφαίρεση του θερμικού  θορύβου και τη βελτίωση της ομοιογένειας της 
φωτεινότητας της τελικής εικόνας αντίστοιχα.

2.   Οι λήψεις CCD ευθυγραμμίστηκαν ως προς το κέντρο του δίσκου του πλανήτη Δία.

3.   Δημιουργήθηκαν μαθηματικά μοντέλα του πλανήτη Δία τόσο για τη φάση εισόδου  (ingress), όσο και 
για τη φάση εξόδου (egress) του φωτός του αστέρα, με τη χρήση της συνάρτησης "average" για τις τιμές 
των εικονοστοιχείων (pixel) σε περίπου 100 λήψεις αμέσως μετά από την είσοδο και σε ισάριθμες αμέσως 
πριν την έξοδό του  (όταν ο αστέρας δεν ήταν ορατός). 

W.B.Hubbard: Icarus, 1995, vol. 113, no. 1, 103-109

Οι μετρήσεις CCD  με ανανέωση λίγων δευτερολέπτων μας προσφέρουν τη 
δυνατότητα παραγωγής της καμπύλης φωτός του φαινομένου, η οποία με τη σειρά 
της μας δίνει την κλίμακα ύψους  (scale  height) της ατμόσφαιρας, δηλαδή το ύψος 
κατά το οποίο η πυκνότητα του αέρα στο Δία πέφτει στο 1/e.  Γρήγορη πτώση της 
λαμπρότητας του άστρου συνεπάγεται μικρή τιμή της κλίμακας ύψους, και αναλόγως, 
αργή πτώση της λαμπρότητας του άστρου μεταφράζεται σε μεγάλη τιμή της κλίμακας 
ύψους.

Περαιτέρω, η τιμή της κλίμακας ύψους συσχετίζεται και με την τιμή της θερμοκρασίας, 
αλλά και με το μοριακό βάρος της ατμόσφαιρας του Δία. Δηλαδή η φωτομετρία μας 
δίνει τη μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας του Δία σε αυτά τα ύψη (εάν 
υποθέσουμε το μοριακό βάρος). 

Φίλτρο Μεθανίου:
Maximum: 891 nm 

± 3 nm
Transmission: ~ 85%

Peak width at half-
height: ~ 16 nm

Diameter: 25 mm
Thickness: 4.1 mm 
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