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�� ΜπορείτεΜπορείτε να οργανωθείτε όπως επιθυµείτε εσείς. να οργανωθείτε όπως επιθυµείτε εσείς. 

�� Μπορείτε να χαρείτε όλη την διαδικασία όπως επιθυµείτε Μπορείτε να χαρείτε όλη την διαδικασία όπως επιθυµείτε 
εσείς.εσείς.

�� Οι κανόνες παρατήρησης Οι κανόνες παρατήρησης 
γράφονται/αξιοποιούνται/µεταλλάσσονταιγράφονται/αξιοποιούνται/µεταλλάσσονται

ανάλογα µε τις ανάγκες, τις συνθήκες και την παρέα/ ανάλογα µε τις ανάγκες, τις συνθήκες και την παρέα/ 
σύλλογο.σύλλογο.

�� Οι περισσότεροι σύλλογοι ερασιτεχνικής αστρονοµίας Οι περισσότεροι σύλλογοι ερασιτεχνικής αστρονοµίας 
παρέχουν αρκετές πληροφορίες & εµπειρίες στα µέλη τους παρέχουν αρκετές πληροφορίες & εµπειρίες στα µέλη τους 
αλλά και σε κάποιες ανοικτές για το κοινό παρατηρήσεις. αλλά και σε κάποιες ανοικτές για το κοινό παρατηρήσεις. 

Το ουσιαστικότερο είναι να αποκτούµε όµορφα & πρωτόγνωρα Το ουσιαστικότερο είναι να αποκτούµε όµορφα & πρωτόγνωρα 
συναισθήµατα τα οποία να τα αξιοποιούµε σωστά.συναισθήµατα τα οποία να τα αξιοποιούµε σωστά.



ΤΤόποςόπος & χρόνος παρατήρησης& χρόνος παρατήρησης

ΕΕξοπλισµός ξοπλισµός & τακτοποίηση& τακτοποίηση

ΣΣυνάντησηυνάντηση πριν την παρατήρηση πριν την παρατήρηση 

ΈΈλεγχοςλεγχος εξοπλισµού πριν την παρατήρησηεξοπλισµού πριν την παρατήρηση

ΠΠαρατήρησηαρατήρηση

ΑΑσφαλήςσφαλής Μετάβαση &  ΕπιστροφήΜετάβαση &  Επιστροφή

ΟργάνωσηΟργάνωση && προετοιµασία προετοιµασία 
παρατήρησηςπαρατήρησης



ΤόποςΤόπος & χρόνος Παρατήρησης& χρόνος Παρατήρησης

�� ΑνίχνευσηΑνίχνευση

�� Επιλογή Επιλογή 

α. εκτός πόλης α. εκτός πόλης 

β. εντός πόληςβ. εντός πόλης

�� Πιθανές ηµεροµηνίες Πιθανές ηµεροµηνίες –– πρόγραµµα ετήσιοπρόγραµµα ετήσιο

�� Τελική ηµεροµηνία παρατήρησηςΤελική ηµεροµηνία παρατήρησης

α. Καιρικές συνθήκεςα. Καιρικές συνθήκες

β. Ενηµέρωσηβ. Ενηµέρωση



1. Ανίχνευση τόπου παρατήρησης1. Ανίχνευση τόπου παρατήρησης
�� Μελέτη χαρτών & περιήγηση στο Μελέτη χαρτών & περιήγηση στο GoogleGoogle EarthEarth

�� Ταξιδάκια αναψυχής µε 2 αυτοκίνητα (απαιτούνται Ταξιδάκια αναψυχής µε 2 αυτοκίνητα (απαιτούνται 
χάρτες, κιάλια, χάρτες, κιάλια, CBCB, νερό & καφές, νερό & καφές !!). Εστιάζουµε την ). Εστιάζουµε την 
προσοχή µας σε µερικά σηµεία.προσοχή µας σε µερικά σηµεία.

�� Κάποια άλλη µέρα κάνουµε την ίδια διαδροµή Κάποια άλλη µέρα κάνουµε την ίδια διαδροµή 
απόγευµα προς βραδάκιαπόγευµα προς βραδάκι

�� Σηµειώνουµε ότι χρειάζεται για να ξαναβρούµε το Σηµειώνουµε ότι χρειάζεται για να ξαναβρούµε το 
µέρος που ανακαλύψαµε (φωτογραφίες, σχέδιο κλπ)µέρος που ανακαλύψαµε (φωτογραφίες, σχέδιο κλπ)

�� Προϋπόθεση : να έχει «καλό ορίζοντα»Προϋπόθεση : να έχει «καλό ορίζοντα»

ΠροσοχήΠροσοχή µερικοί χάρτες σε ευαίσθητες ή στρατιωτικές  περιοχέςµερικοί χάρτες σε ευαίσθητες ή στρατιωτικές  περιοχές

έχουν εσκεµµένα λάθη. Βασισθείτε σε ότι βλέπετε µε τα µάτια σαςέχουν εσκεµµένα λάθη. Βασισθείτε σε ότι βλέπετε µε τα µάτια σας..



2.α   Επιλογή τόπου παρατήρησης2.α   Επιλογή τόπου παρατήρησης (εκτός πόλης) (εκτός πόλης) 
�� οδοιπορικό οδοιπορικό σκαρίφηµασκαρίφηµα –– µε πινακίδες µε πινακίδες -- χρονοµέτρησηχρονοµέτρηση

�� χάρτης πρόσβασηςχάρτης πρόσβασης (από µεγάλες πόλεις της περιοχής)(από µεγάλες πόλεις της περιοχής)

�� φωτογραφίεςφωτογραφίες τρόπου πρόσβασης τρόπου πρόσβασης 

�� επισηµάνσεις επισηµάνσεις δυσκολιών πρόσβασηςδυσκολιών πρόσβασης

�� ανίχνευση ανίχνευση δρόµων διαφυγήςδρόµων διαφυγής

�� κατασκευή ιστοσελίδαςκατασκευή ιστοσελίδας µε όλα τα παραπάνω βοηθητικά µε όλα τα παραπάνω βοηθητικά 
στοιχεία για την ενηµέρωση των µελών της στοιχεία για την ενηµέρωση των µελών της παρέας/συλλόγουπαρέας/συλλόγου

�� Ανίχνευση Ανίχνευση συντεταγµένων συντεταγµένων (µέσω χάρτη ή (µέσω χάρτη ή googlegoogle ή χρήση ή χρήση 
GPS GPS –– καλοί και οι φίλοι τοπογράφοι !)καλοί και οι φίλοι τοπογράφοι !)

�� Καταγραφή Καταγραφή φωτορρύπανσηςφωτορρύπανσης & seeing & seeing της περιοχής µε ένα της περιοχής µε ένα 
απλό σχετικά τρόπο που θα σας εξηγήσω παρακάτωαπλό σχετικά τρόπο που θα σας εξηγήσω παρακάτω

Βοηθητικά στοιχεία : χάρτες τοπικοί σε κλίµακα 1: 250.000
Google Earth



ΤόποιΤόποι Παρατηρήσεων ΣΕΑΘΠαρατηρήσεων ΣΕΑΘ -- ∆ίκελλα∆ίκελλα, Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολης

Έξοδος
2η έξοδος

από Αλεξ/πολη : Κόµβος Εγνατίας οδού στην Παλαγία, Επιλογή προς Κοµοτηνή, Μάκρη, Κόµβος 

Μάκρης , έξοδος από την Εγνατία οδό προς ∆ίκελλα και ακολουθούµε το σκαρίφηµα του χάρτη.

Ή από Κοµοτηνή : Σάππες, Συκορράχη, Κόµβος Εγνατίας Μάκρης, προς ∆ίκελλα και ακολουθούµε 

το σκαρίφηµα του χάρτη.



Η φωτογραφία προέρχεται από 

µπαλκόνι σπιτιού εντός πόλης.

Χρήση τρίποδα φωτογραφικού

2.β   Επιλογή τόπου παρατήρησης (εντός πόλης)2.β   Επιλογή τόπου παρατήρησης (εντός πόλης)

�� αποφεύγουµεαποφεύγουµε τον άµεσο φωτισµό (φώτα πόλης) τον άµεσο φωτισµό (φώτα πόλης) 

Χρησιµοποιούµε φυσικά ή τεχνητά εµπόδια ή καλύτερα θόλο)Χρησιµοποιούµε φυσικά ή τεχνητά εµπόδια ή καλύτερα θόλο)

�� Σηµείωση : προτιµούµε να βρισκόµαστε σε Σηµείωση : προτιµούµε να βρισκόµαστε σε χωµάτινο περιβάλλονχωµάτινο περιβάλλον

Το έδαφος χάνει την θερµότητά πιο γρήγορα από ότι το Το έδαφος χάνει την θερµότητά πιο γρήγορα από ότι το τσιµέντο/άσφαλτοςτσιµέντο/άσφαλτος και και 

αποκτά πιο γρήγορα θερµοκρασία περιβάλλοντος αποκτά πιο γρήγορα θερµοκρασία περιβάλλοντος –– άρα δηµιουργεί σταθερότερες άρα δηµιουργεί σταθερότερες 

συνθήκες «τοπικής» ατµόσφαιραςσυνθήκες «τοπικής» ατµόσφαιρας))..

Είναι η τελευταία λύση αλλά είναι οριακά αποδεκτή …..



3.3. ΕπιλογήΕπιλογή πιθανών ηµεροµηνιών παρατηρήσεωνπιθανών ηµεροµηνιών παρατηρήσεων

�� Κατασκευή Κατασκευή Ηµερολογίου Αστρονοµικών ΦαινοµένωνΗµερολογίου Αστρονοµικών Φαινοµένων έτους έτους 

OCCULT Ephemeris VersionOCCULT Ephemeris Version 3.1.03.1.0 ((DD. . HeraldHerald) ή άλλου προγράµµατος ) ή άλλου προγράµµατος 

(µετατροπή σε κείµενο (µετατροπή σε κείµενο word word για εύκολη µελλοντική επεξεργασία)για εύκολη µελλοντική επεξεργασία)

httphttp://://wwwwww..lunarlunar--occultationsoccultations..comcom//iotaiota//occultoccult3.3.htmhtm

�� Επιλογή εποχής ή ηµερών Επιλογή εποχής ή ηµερών -- ορισµός εναλλακτικών επιλογώνορισµός εναλλακτικών επιλογών

άλλες νύχτες προτιµούµε για την παρατήρηση Σελήνης και άλλες νύχάλλες νύχτες προτιµούµε για την παρατήρηση Σελήνης και άλλες νύχτες την τες την 
παρατήρηση αντικειµένων βαθέως ουρανούπαρατήρηση αντικειµένων βαθέως ουρανού

�� Παρατήρηση ΣελήνηςΠαρατήρηση Σελήνης

Μελέτη & εξοικείωση Μελέτη & εξοικείωση Virtual Moon AtlasVirtual Moon Atlas ή ή GoogleGoogle MoonMoon

Ανίχνευση σχηµατισµών πριν την παρατήρηση (Ανίχνευση σχηµατισµών πριν την παρατήρηση (διαχωρίζουσαδιαχωρίζουσα ––κρατήρες κρατήρες 
φως/σκοτάδιφως/σκοτάδι))



ΗµερολόγιοΗµερολόγιο Αστρονοµικών Φαινοµένων Οκτ 2007Αστρονοµικών Φαινοµένων Οκτ 2007

ΟκτώβριοςΟκτώβριος 20072007

dd hh dd hh
2 20  Mars 4.7S of Moon             2 20  Mars 4.7S of Moon             15 15 1515 AntaresAntares 0.5N of Moon    0.5N of Moon    OccnOccn
3 11  LAST QUARTER                   3 11  LAST QUARTER                   16  5  Jupiter 5.3N of Moon16  5  Jupiter 5.3N of Moon
4 11  4 11  PolluxPollux 3.1N of Moon            3.1N of Moon            19  9  FIRST QUARTER19  9  FIRST QUARTER
7  6  Venus 3.1S of Moon             7  6  Venus 3.1S of Moon             21  5  Neptune 1.1N of Moon    21  5  Neptune 1.1N of Moon    OccnOccn
7  7  7  7  RegulusRegulus 0.1S of Moon    0.1S of Moon    OccnOccn 23  2  Uranus 1.7S of Moon23  2  Uranus 1.7S of Moon
7 15  Saturn 1.2N of Moon            7 15  Saturn 1.2N of Moon            24  0  Mercury inferior conjunction24  0  Mercury inferior conjunction
8  5  Venus 2.8S of 8  5  Venus 2.8S of RegulusRegulus 26  6  FULL MOON26  6  FULL MOON
11  5  NEW MOON                       11  5  NEW MOON                       26 14  Moon at perigee26 14  Moon at perigee
11 18  11 18  SpicaSpica 1.7N of Moon            1.7N of Moon            28 18  Venus greatest 28 18  Venus greatest elongelong W(46)W(46)
12  4  Mercury stationary             12  4  Mercury stationary             30 20  Mars 3.2S of Moon30 20  Mars 3.2S of Moon
13  0  Mercury 1.2N of Moon           13  0  Mercury 1.2N of Moon           31  3  Mercury 3.2N of 31  3  Mercury 3.2N of SpicaSpica
13 12  Moon at apogee                 13 12  Moon at apogee                 31 18  31 18  PolluxPollux 3.3N of Moon3.3N of Moon
14  4  Venus 2.9S of Saturn           14  4  Venus 2.9S of Saturn           31 20  Neptune stationary31 20  Neptune stationary

Υπάρχει κάποια βασική έλλειψη στο κείµενο αυτό ?

ώρες σε GMΤ

Συντεταγµένες  Long(E) : 25.874ο , Lat (Ν) : 40,8475ο   

d (day) : ηµέρα του µήνα  ,   h (hour) : ώρα της ηµέρας



ΤελικήΤελική ηµεροµηνίαηµεροµηνία

ΚαιρικέςΚαιρικές συνθήκεςσυνθήκες

�� Ενηµέρωση από ιστοσελίδες Ενηµέρωση από ιστοσελίδες µετεωρ/κώνµετεωρ/κών δεδοµένων δεδοµένων 
(ίσως το σηµαντικότερο για την επιτυχία)(ίσως το σηµαντικότερο για την επιτυχία)

�� Πρόβλεψη Πρόβλεψη SeeingSeeing

�� Πρόβλεψη ΣκόνηςΠρόβλεψη Σκόνης

�� Στην ιστοσελίδα του ΣΕΑΘ υπάρχει ένα Στην ιστοσελίδα του ΣΕΑΘ υπάρχει ένα link link µε χρήση µε χρήση 
jpgjpg/gif /gif και άλλων και άλλων Online Online αρχείων από διάφορες αρχείων από διάφορες 
µετεωρολογικές υπηρεσίες µετεωρολογικές υπηρεσίες 

Ενηµέρωση Ενηµέρωση 

�� λίστα λίστα email email ή τηλέφωνοή τηλέφωνο

�� Υπεύθυνος παρατήρησης (σε περίπτωση Υπεύθυνος παρατήρησης (σε περίπτωση 
παρέας/συλλόγουπαρέας/συλλόγου))
Σηµείωση : ΜΗΝ αµελείτε 

τους χρόνους UTC



ΕξοπλισµόςΕξοπλισµός -- οργάνωσηοργάνωση

�� ΤηλεσκοπικόςΤηλεσκοπικός

Τηλεσκόπιο, βαρίδια, προσοφθάλµια, φίλτρα, πολλαπλασιαστές, µπατΤηλεσκόπιο, βαρίδια, προσοφθάλµια, φίλτρα, πολλαπλασιαστές, µπαταρία αρία 

τηλεσκοπίου, καλώδια συνδέσεων κλπτηλεσκοπίου, καλώδια συνδέσεων κλπ

�� Βοηθητικός για την παρατήρησηΒοηθητικός για την παρατήρηση

Χάρτες, βοηθητικά βιβλία, φορητός υπολογιστής µε πρόγραµµα ουράνΧάρτες, βοηθητικά βιβλία, φορητός υπολογιστής µε πρόγραµµα ουράνιου θόλουιου θόλου

�� Εξοπλισµός για την ασφάλεια µετάβασης & διαµονήςΕξοπλισµός για την ασφάλεια µετάβασης & διαµονής

((περιέχονται στο κείµενο που σας δόθηκε)περιέχονται στο κείµενο που σας δόθηκε)

�� Οργάνωση/ΧρήσηΟργάνωση/Χρήση του εξοπλισµού & προγραµµάτων/ εξοικείωσητου εξοπλισµού & προγραµµάτων/ εξοικείωση

Απαραίτητη προϋπόθεση Απαραίτητη προϋπόθεση –– άλλο άλλο workshop !workshop !

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ : ∆ιάβασµα και 

συστηµατική µελέτη

Προγραµµάτων ουράνιου θόλου

& αστρονοµίας



ΧάρτεςΧάρτες

�� ΟυράνιουΟυράνιου θόλου θόλου 

�� ΣελήνηςΣελήνης

�� Προσθήκη τελευταίων Προσθήκη τελευταίων 
ενηµερώσεωνενηµερώσεων

�� Εκτύπωση αναγκαίων Εκτύπωση αναγκαίων 

χαρτών & µεγεθύνσεων χαρτών & µεγεθύνσεων 

όπου χρειάζεταιόπου χρειάζεται



ΟργάνωσηΟργάνωση παρατήρησηςπαρατήρησης

Συνάντηση πριν την παρατήρησηΣυνάντηση πριν την παρατήρηση

�� ΣυζήτησηΣυζήτηση & γνωριµία & γνωριµία –– ανταλλαγή απόψεωνανταλλαγή απόψεων

�� Ενηµέρωση & εκπαίδευση αστρονοµικών θεµάτων και Ενηµέρωση & εκπαίδευση αστρονοµικών θεµάτων και 
εξοπλισµούεξοπλισµού

�� Ενηµέρωση για τον εξοπλισµό που διαθέτουµε στους Ενηµέρωση για τον εξοπλισµό που διαθέτουµε στους 
υπόλοιπους της παρέας/ οµάδοςυπόλοιπους της παρέας/ οµάδος

�� Κατάρτιση λίστας στόχων Κατάρτιση λίστας στόχων (θα την δούµε παρακάτω)(θα την δούµε παρακάτω)

�� Ορισµός υπευθύνου παρατήρησης (λίστα τηλεφώνων)Ορισµός υπευθύνου παρατήρησης (λίστα τηλεφώνων)

�� Ορισµός Ορισµός έναρξης/λήξηςέναρξης/λήξης παρατήρησηςπαρατήρησης

�� Κανόνες συµπεριφοράςΚανόνες συµπεριφοράς

�� Έλεγχος & ενηµέρωση για τυχόν απαγορεύσεις σε ορεινούς Έλεγχος & ενηµέρωση για τυχόν απαγορεύσεις σε ορεινούς 
όγκους ή αλλαγές στην κυκλοφορία των οχηµάτων όγκους ή αλλαγές στην κυκλοφορία των οχηµάτων 



ΚατάρτισηΚατάρτιση λίστας στόχωνλίστας στόχων

�� ΑναγκαίοΑναγκαίο να γνωρίζουµε να γνωρίζουµε : : 

�� ΣυντεταγµένεςΣυντεταγµένες τόπου παρατήρησηςτόπου παρατήρησης

�� Το Το οπτικό µέγεθος (οπτικό µέγεθος (magmag)) των αντικειµένωντων αντικειµένων

�� φαινόµενη διάµετροφαινόµενη διάµετρο (µοίρες ή πρώτα ή δεύτερα λεπτά της µοίρας)(µοίρες ή πρώτα ή δεύτερα λεπτά της µοίρας)

�� Χρόνος Χρόνος ανατολής & δύσης του αντικειµένουανατολής & δύσης του αντικειµένου

�� Προτεινόµενος Προτεινόµενος εξοπλισµός εξοπλισµός (κιάλια (κιάλια –– τηλεσκόπιο προσοφθάλµια)τηλεσκόπιο προσοφθάλµια)

�� Μεσουράνηση Μεσουράνηση : Μέγιστο ύψος σε σχέση µε τον ορίζοντα (σε ποιο χρόνο): Μέγιστο ύψος σε σχέση µε τον ορίζοντα (σε ποιο χρόνο)

�� Περιγραφή του αντικειµένουΠεριγραφή του αντικειµένου ((Star, Double Star, Star, Double Star, PNebPNeb, Neb, OC, GC, Gal  , Neb, OC, GC, Gal  ή ή 

συνδυασµοί όπου απαιτείται κλπ)συνδυασµοί όπου απαιτείται κλπ)

Καταγράφουµε Καταγράφουµε τα αντικείµενα και µετά τα τα αντικείµενα και µετά τα ταξινοµούµε ταξινοµούµε επιλέγοντας τον …. επιλέγοντας τον …. 

Ταχύτερο/προτιµότεροΤαχύτερο/προτιµότερο δρόµο σε σχέση µε την πολική ευθυγράµµιση που δρόµο σε σχέση µε την πολική ευθυγράµµιση που 

έχουµε ήδη κάνει.έχουµε ήδη κάνει.

Τρόπος καταγραφήςΤρόπος καταγραφής των επιµέρουςτων επιµέρους παραπάνω αναφορών υπάρχει στο έντυπο που θα σας παραπάνω αναφορών υπάρχει στο έντυπο που θα σας 

δοθεί.δοθεί.



ΠίνακαςΠίνακας παρατηρησιακώνπαρατηρησιακών

στόχωνστόχων



ΚανόνεςΚανόνες συµπεριφοράςσυµπεριφοράς

�� ΆφιξηΆφιξη στον χώρο παρατήρησης τουλάχιστον 1 ώρα πριν στον χώρο παρατήρησης τουλάχιστον 1 ώρα πριν 
την δύση του ήλιου για έλεγχο του χώρου (επικίνδυνα την δύση του ήλιου για έλεγχο του χώρου (επικίνδυνα 
αντικείµενα, φίδια, αρκούδες ! µετεωρίτες ! κλπ) αντικείµενα, φίδια, αρκούδες ! µετεωρίτες ! κλπ) 

�� Τήρηση χρόνου Τήρηση χρόνου άφιξης/αναχώρησηςάφιξης/αναχώρησης

�� ΧωροθέτησηΧωροθέτηση τηλεσκοπίων / παρατηρητών (οπτική τηλεσκοπίων / παρατηρητών (οπτική 
παρατήρηση, φωτογράφηση)παρατήρηση, φωτογράφηση)

�� Κατάλληλη χρήση φωτισµού (χαµηλό κόκκινο φως)Κατάλληλη χρήση φωτισµού (χαµηλό κόκκινο φως)

�� Συµπεριφορά/ επικοινωνία/ προσεκτικές µετακινήσειςΣυµπεριφορά/ επικοινωνία/ προσεκτικές µετακινήσεις

�� Έκτακτοι επισκέπτες (ανάλογα µε το είδος της Έκτακτοι επισκέπτες (ανάλογα µε το είδος της 
παρατήρησης και την συµφωνία των µελών που µετέχουν)παρατήρησης και την συµφωνία των µελών που µετέχουν)

�� Σε περίπτωση επείγουσας αναχώρησης πρέπει να Σε περίπτωση επείγουσας αναχώρησης πρέπει να 
ενηµερωθούν και οι υπόλοιποι (και µια καληνύχτα σε ενηµερωθούν και οι υπόλοιποι (και µια καληνύχτα σε 
όλους δεν βλάπτει ! ).όλους δεν βλάπτει ! ).



ΈλεγχοςΈλεγχος Εξοπλισµού πριν την αναχώρησηΕξοπλισµού πριν την αναχώρηση

Φόρτιση µπαταριώνΦόρτιση µπαταριών

Κινητό, φωτογραφικές, φορητή µπαταρία τηλεσκοπίου, Κινητό, φωτογραφικές, φορητή µπαταρία τηλεσκοπίου, 

µετατροπέας τάσης από αυτοκίνητοµετατροπέας τάσης από αυτοκίνητο

Οργάνωση & τοποθέτηση εξοπλισµούΟργάνωση & τοποθέτηση εξοπλισµού

Εξοικείωση των θέσεων εξοπλισµούΕξοικείωση των θέσεων εξοπλισµού

Έλεγχος κατάστασης Έλεγχος κατάστασης 

Καθαρισµός αν απαιτείταιΚαθαρισµός αν απαιτείται

Παρατήρηση : καλύτερα να αποφεύγουµε την φόρτωση του εξοπλισµού

στο αυτοκίνητο ή την παραµονή του αυτοκινήτου στον ήλιο, για αρκετές ώρες 

(πιθανό πρόβληµα υπερθέρµανσης στις µπαταρίες/ λοιπό εξοπλισµό)



ΤακτοποίησηΤακτοποίηση εξοπλισµούεξοπλισµού

Χρήση φωσφορούχων δεικτών,

Ίσως σηµαντική, δοκιµάστε το…

Βαλιτσάκια µεταφοράς εξοπλισµού

Τοποθετήστε τα όπως σας βολεύει. 



1. Αστρονοµικό 1. Αστρονοµικό Λυκώφος/λυκαυγέςΛυκώφος/λυκαυγές : : 
Πρακτικά το αστρονοµικό λυκόφως διαρκεί στην περιοχή παρατήρησηςΠρακτικά το αστρονοµικό λυκόφως διαρκεί στην περιοχή παρατήρησης περίπου περίπου 
1/21/2-- 1 ώρα µετά την δύση του Ήλιου. Αντίστοιχα το αστρονοµικό λυκαυγ1 ώρα µετά την δύση του Ήλιου. Αντίστοιχα το αστρονοµικό λυκαυγές ές 
διαρκεί περίπου ½ διαρκεί περίπου ½ -- 1 ώρα πριν την ανατολή του Ήλιου1 ώρα πριν την ανατολή του Ήλιου

2. Σελήνη & αντικείµενα βαθέως ουρανού2. Σελήνη & αντικείµενα βαθέως ουρανού
Η Σελήνη διαγράφει µια πλήρη τροχιά γύρω από την Γη σε 29 µέΗ Σελήνη διαγράφει µια πλήρη τροχιά γύρω από την Γη σε 29 µέρες περίπου.  ρες περίπου.  
Όταν θέλουµε να παρατηρήσουµε αντικείµενα βαθέως ουρανού, καλό εΌταν θέλουµε να παρατηρήσουµε αντικείµενα βαθέως ουρανού, καλό είναι η ίναι η 
Σελήνη να µην είναι καθόλου ορατή στον ουράνιο θόλοΣελήνη να µην είναι καθόλου ορατή στον ουράνιο θόλο ή ή να δύει γρήγορα να δύει γρήγορα ή ή να να 
ανατέλλει το ξηµέρωµαανατέλλει το ξηµέρωµα

ΕξοικείωσηΕξοικείωση µε µε 

µερικούς όρουςµερικούς όρους



3. Τι είναι 3. Τι είναι 

αστερισµός ;αστερισµός ;

�� ΜιαΜια «εικονική σύνδεση» «εικονική σύνδεση» 
φωτεινών αστέρων που φωτεινών αστέρων που 
προβάλλονται στον ουράνιο προβάλλονται στον ουράνιο 
θόλο, δηµιουργώντας θόλο, δηµιουργώντας 
πολυγωνικά σχήµατα µε πολυγωνικά σχήµατα µε 
σχεδόν παράλληλες ή σχεδόν παράλληλες ή 
κάθετες (µερικές φορές) τις κάθετες (µερικές φορές) τις 
απέναντι πλευρές τουςαπέναντι πλευρές τους..



ΑπόΑπό τι αποτελούνται ;τι αποτελούνται ;

Από αστέρες Από αστέρες 

Ταξινόµηση φωτεινότηταςΤαξινόµηση φωτεινότητας ::

Υπέρ γίγαντες, Λαµπροί Γίγαντες, Υπέρ γίγαντες, Λαµπροί Γίγαντες, 

ΓίγαντεςΓίγαντες, Υπό γίγαντες, Νάνοι, Υπό νάνοι), Υπό γίγαντες, Νάνοι, Υπό νάνοι)

ΤιΤι «περιέχουν» οι αστερισµοί ;«περιέχουν» οι αστερισµοί ;

Αστέρες, αστρικά σµήνη, Αστέρες, αστρικά σµήνη, 

γαλαξίες, νεφελώµατα κλπγαλαξίες, νεφελώµατα κλπ



4.4. ΤυρβώδηςΤυρβώδης Ροή Ροή 

ανέµουανέµου

 

Προσπαθήστε να επιλέγετε την περιοχή από όπου Προσπαθήστε να επιλέγετε την περιοχή από όπου 
προέρχεται ο άνεµος προέρχεται ο άνεµος πχπχ. είστε σε βουνό και ο άνεµος έχει . είστε σε βουνό και ο άνεµος έχει 
κατεύθυνση δυτική, προτιµήστε την ανατολική πλευρά του κατεύθυνση δυτική, προτιµήστε την ανατολική πλευρά του 
βουνού. βουνού. 

Σε περίπτωση που βρίσκεστε κοντά σε θάλασσα προτιµείστε Σε περίπτωση που βρίσκεστε κοντά σε θάλασσα προτιµείστε 
να βρίσκεστε από την µεριά της θάλασσας για να αποφύγετε να βρίσκεστε από την µεριά της θάλασσας για να αποφύγετε 
τα προβλήµατα λόγω της θαλάσσιας αύρας.τα προβλήµατα λόγω της θαλάσσιας αύρας.

http://homepage.ntlworld.com/dpeach78/seeing2002.htmhttp://homepage.ntlworld.com/dpeach78/seeing2002.htm



5. 5. Seeing Scale Seeing Scale -- ΑντωνιάδηΑντωνιάδη

ΚλίµακαΚλίµακα Αντωνιάδη Αντωνιάδη 

�� Ι = Τέλεια κατάστασηΙ = Τέλεια κατάσταση ατµόσφαιρας χωρίς καµία διαταραχή στο ατµόσφαιρας χωρίς καµία διαταραχή στο 
τηλεσκοπικό τηλεσκοπικό είδωλoείδωλo (ακόµη και σε µεγεθύνσεις >Χ100)(ακόµη και σε µεγεθύνσεις >Χ100)

�� ΙΙ = Πολύ καλή κατάστασηΙΙ = Πολύ καλή κατάσταση ατµόσφαιρας µε ελάχιστες διαταραχές αλλά ατµόσφαιρας µε ελάχιστες διαταραχές αλλά 
µε µεγάλα διαστήµατα ηρεµίας. µε µεγάλα διαστήµατα ηρεµίας. 

�� ΙΙΙ = Μέτρια κατάστασηΙΙΙ = Μέτρια κατάσταση µε διαταραχές αλλά και κάποια διαστήµατα µε διαταραχές αλλά και κάποια διαστήµατα 
ηρεµίας. ηρεµίας. 

�� ΙV = Κακή κατάστασηΙV = Κακή κατάσταση ατµόσφαιρας µε συνεχείς διαταραχές και ελάχιστα ατµόσφαιρας µε συνεχείς διαταραχές και ελάχιστα 
διαστήµατα σχετικής ηρεµίας. διαστήµατα σχετικής ηρεµίας. 

�� V =V = Κάκιστη κατάστασηΚάκιστη κατάσταση ατµόσφαιρας, τέτοια που µόλις επιτρέπει ένα ατµόσφαιρας, τέτοια που µόλις επιτρέπει ένα 
πρόχειρο σχέδιο. πρόχειρο σχέδιο. 

Πηγή : Πηγή : http://hellashttp://hellas--astro.gr/article.php?id=62&topic=meteors&subtopic= astro.gr/article.php?id=62&topic=meteors&subtopic= 

ΗΗ κλίµακα αυτή καθιερώθηκε από τον Ευγένιο Αντωνιάδη κλίµακα αυτή καθιερώθηκε από τον Ευγένιο Αντωνιάδη Μιχαήλ Μιχαήλ 

Ευγένιος Αντωνιάδης (1861Ευγένιος Αντωνιάδης (1861--1944)1944), Ελληνικής καταγωγής , Ελληνικής καταγωγής 

((ΚωνσταντινουπολίτηςΚωνσταντινουπολίτης), ένας από τους πλέον δραστήριους ), ένας από τους πλέον δραστήριους 

χαρτογράφους  του Άρη). ∆ιαθέτει 5 βαθµίδες και θεωρείται χαρτογράφους  του Άρη). ∆ιαθέτει 5 βαθµίδες και θεωρείται 

καταλληλότερη για την µελέτη εκτεταµένων αντικειµένων (πλανήτες)καταλληλότερη για την µελέτη εκτεταµένων αντικειµένων (πλανήτες)

από την κλίµακα από την κλίµακα PickeringPickering (0(0--10) η οποία δηµιουργήθηκε µε βάση 10) η οποία δηµιουργήθηκε µε βάση 

µελέτες αστρικών δίσκων.µελέτες αστρικών δίσκων.



• κακή διαύγεια (1) - τέλεια διαύγεια (5)

• Seeing in arcseconds : υπό κατασκευή/ καλιµπράρισµα

• Νεφοκάλυψη : 0% η καλύτερη – 100% η χειρότερη

• Θερµοκρασία κάτω από 2ο C οδηγεί σε συνθήκες κατάψυξης

• Σηµείο δρόσου 

• Ριπές ανέµου >35 m/sec οδηγούν σε κακή διαύγεια το ίδιο συµβαίνει 

και στην περίπτωση που έχουµε ριπές ανέµου < 5m/sec

Σηµείωση : ΜΗΝ αµελείτε 

τους χρόνους UTC

ΠρόβλεψηΠρόβλεψη Seeing Seeing –– επιλέξτε περιοχήεπιλέξτε περιοχή



ΦωτορρύπανσηΦωτορρύπανση
Πρακτικά είναι το φως το οποίο διαχέεται στον περιβάλλοντα  χώρο. 

Εµφανίζει διάφορες αποχρώσεις (κοκκινωπές ή κιτρινωπές ή  γαλαζοµπλέ). 

Εξαρτάται από τα σωµατίδια που αιωρούνται στην φωτιζόµενη ατµόσφαιρα 

πάνω από τις µεγάλες πόλεις) . Ο βασικότερος λόγος που γίνεται αυτό είναι 

ότι οι λάµπες που χρησιµοποιούνται για τον φωτισµό των δρόµων, δεν είναι 

ισχυρά κατευθυντικές, µε αποτέλεσµα το φως να διαχέεται σε µη επιθυµητές 

κατευθύνσεις ή αλλιώς παντού.

Μόνη µας ελπίδα  …..  



Αστέρες ορατοί µε γυµνό 

µάτι έως 5,3 mag

ΤοΤο αποτέλεσµα της αποτέλεσµα της 

φωτορρύπανσηςφωτορρύπανσης

σε απόσταση σε απόσταση 19 19 χλµχλµ από από 

την Αλεξανδρούπολητην Αλεξανδρούπολη



ΠαρατήρησηΠαρατήρηση

�� ΚανόνεςΚανόνες παρατήρησης παρατήρησης –– κώδικας κώδικας 

συµπεριφοράςσυµπεριφοράς

�� Τοποθέτηση εξοπλισµού σε Τοποθέτηση εξοπλισµού σε 

astopartyastoparty µε αρκετά τηλεσκόπιαµε αρκετά τηλεσκόπια

�� Έντυπο Έντυπο παρατήρησης/σχεδίασηςπαρατήρησης/σχεδίασης

(στο κείµενο που σας δόθηκε)(στο κείµενο που σας δόθηκε)

Το έντυπο παρατήρησης είναι λίγο 

κοπιαστική διαδικασία στην αρχή.

ΑΛΛΑ όταν αποκτήσετε παραπάνω 

εµπειρία µπορεί να αποδειχθεί µια 

ευχάριστη διαδικασία.

∆οκιµάστε το ….. !



ΚαταγραφήΚαταγραφή ελαχίστου µεγέθους  ορατού αστέραελαχίστου µεγέθους  ορατού αστέρα

(έντυπα του (έντυπα του workshop)workshop)



ΤοποθέτησηΤοποθέτηση σε σε 

astropartyastroparty ….….

•Γενικά καλά είναι τα τηλεσκόπια να «κοιτούν» 

νότο (περισσότερα αντικείµενα)

•Ειδική περίπτωση ανάλογα µε την θέση του 

αντικειµένου στον ουράνιο θόλο (ανατολή, 

νότος, δύση, βορράς)

•Τα αυτοκίνητα κοιτούν τις εξόδους από τον 

τόπο παρατήρησης

• Όσοι θα ασχοληθούν µε φωτογραφία να 

βρίσκονται πιο µακριά από τα αυτοκίνητα

• Για όσους υπάρχει πιθανότητα να φύγουν

πρώτοι να βρίσκονται κοντά στην έξοδο.

Προσοχή στην χρήση τσιγάρων …..

Συλλογή Απορριγµάτων 



AstropartyAstroparty συλλόγου/οµάδοςσυλλόγου/οµάδος για το κοινόγια το κοινό

�� ΕνηµέρωσηΕνηµέρωση τοπικών ΜΜΕ & αστυνοµίας µε ακριβείς χρόνους έναρξηςτοπικών ΜΜΕ & αστυνοµίας µε ακριβείς χρόνους έναρξης

�� Ανίχνευση βοήθειας από τοπικούς φορείς ή συνεργασίεςΑνίχνευση βοήθειας από τοπικούς φορείς ή συνεργασίες

�� Έντυπα (δελτίο τύπου τυπωµένο, βιογραφικό, αντικείµενα παρατήρησΈντυπα (δελτίο τύπου τυπωµένο, βιογραφικό, αντικείµενα παρατήρησης ης 
κλπ)κλπ)

�� Επάρκεια τηλεσκοπίων & έµπειρων χειριστών (σε κάθε τηλεσκόπιο Επάρκεια τηλεσκοπίων & έµπειρων χειριστών (σε κάθε τηλεσκόπιο 
τουλάχιστον 2 χειριστές)τουλάχιστον 2 χειριστές)

�� Προσεκτική χρήση εξοπλισµούΠροσεκτική χρήση εξοπλισµού

�� Τήρηση της τάξης Τήρηση της τάξης –– καλή θα ήταν και η χρήση καλή θα ήταν και η χρήση CBCB

�� Προτιµήστε την Σελήνη για µεγάλες εκδηλώσεις εντός πόλεων (πλατεΠροτιµήστε την Σελήνη για µεγάλες εκδηλώσεις εντός πόλεων (πλατείες ίες 
κλπ)κλπ)

�� Ο χρήση οθόνης και Ο χρήση οθόνης και βιντεοπροβολέαβιντεοπροβολέα διευκολύνει την κατάσταση (έχει το διευκολύνει την κατάσταση (έχει το 
µειονέκτηµα της µικρής ευκρίνειας)µειονέκτηµα της µικρής ευκρίνειας)

�� Φωτογραφική αποτύπωση των δρώµενων (προσοχή στην ευκρίνεια Φωτογραφική αποτύπωση των δρώµενων (προσοχή στην ευκρίνεια 
φωτογραφιών µε παιδιά)φωτογραφιών µε παιδιά)

�� ∆ελτίο τύπου µετά την λήξη της εκδήλωσης∆ελτίο τύπου µετά την λήξη της εκδήλωσης

Οι ενέργειες που απαιτούνται για την οργάνωση astroparty

για το κοινό είναι περίπου 50.

Ο οθόνη βιντεοπροβολής ελαττώνει την ανάγκη σε τηλεσκόπια, αλλά µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ΜΟΝΟ σε Ήλιο, Σελήνη, ∆ία, Κρόνο 



∆ιάφορα∆ιάφορα astropartyastroparty του ΣΕΑΘ για το κοινότου ΣΕΑΘ για το κοινό



ΑσφαλήςΑσφαλής µετάβαση & επιστροφήµετάβαση & επιστροφή

�� ΦορτώνουµεΦορτώνουµε προσεκτικά τον εξοπλισµό (έγκαιρα)προσεκτικά τον εξοπλισµό (έγκαιρα)

�� ∆εν βιαζόµαστε ∆εν βιαζόµαστε 

�� Ελέγχουµε τον χάρτη συχνάΕλέγχουµε τον χάρτη συχνά

�� Έχουµε τηλεφωνική επικοινωνία µε τον υπεύθυνο παρατήρησης Έχουµε τηλεφωνική επικοινωνία µε τον υπεύθυνο παρατήρησης 
πριν την αναχώρηση και κατά την διάρκεια της διαδροµής.πριν την αναχώρηση και κατά την διάρκεια της διαδροµής.

�� Ελέγχουµε τον χάρτη συχνάΕλέγχουµε τον χάρτη συχνά

�� Κατά την αναχώρηση καλό θα είναι οι 2 τελευταίοι να φύγουν Κατά την αναχώρηση καλό θα είναι οι 2 τελευταίοι να φύγουν 
πολύ προσεκτικά και να έχουν επικοινωνία µε τον 1ο που πολύ προσεκτικά και να έχουν επικοινωνία µε τον 1ο που 
αναχώρησε. αναχώρησε. 

�� Τελευταίος ή πρώτος, ας φύγει ο καλύτερος γνώστης της Τελευταίος ή πρώτος, ας φύγει ο καλύτερος γνώστης της 
διαδροµής. Επιλογή σας !διαδροµής. Επιλογή σας !

�� Μπορείτε να επιλέξετε και την συζήτηση σε ταβέρνα ….µετά το Μπορείτε να επιλέξετε και την συζήτηση σε ταβέρνα ….µετά το 
τέλος της παρατήρησης (αν είναι ανοικτή η ταβέρνα !).τέλος της παρατήρησης (αν είναι ανοικτή η ταβέρνα !).



ΑσφαλήςΑσφαλής µετάβαση, µετάβαση, 

επιστροφήεπιστροφή

�� ΠροετοιµασίαΠροετοιµασία για το απροσδόκητο για το απροσδόκητο 

Καλό είναι να έχουµε τα µάτια µας 14Καλό είναι να έχουµε τα µάτια µας 14

�� Αποθήκευση εξοπλισµού στον χώρο µαςΑποθήκευση εξοπλισµού στον χώρο µας

Συστηµατική Συστηµατική τακτοποίηση/αφαίρεσητακτοποίηση/αφαίρεση υγρασίας µε φυσικό υγρασίας µε φυσικό 

τρόπο από βιβλία & τρόπο από βιβλία & τηλεσκόπια/αφαίρεσητηλεσκόπια/αφαίρεση µπαταριών.µπαταριών.

Αν είναι απαραίτητο αφήνουµε ανοικτό το τηλεσκόπιο και τα Αν είναι απαραίτητο αφήνουµε ανοικτό το τηλεσκόπιο και τα 

βιβλία/ χάρτες σε κάποιο χώρο όταν επιστρέψουµε για να φύγει βιβλία/ χάρτες σε κάποιο χώρο όταν επιστρέψουµε για να φύγει 

η υγρασία.η υγρασία.

�� Αν όλα πήγαν καλά ….. όνειρα γλυκά !!! …  σε σκοτεινό χώρο.Αν όλα πήγαν καλά ….. όνειρα γλυκά !!! …  σε σκοτεινό χώρο.

Η χαρά της Αστρονοµικής  παρατήρησης περιλαµβάνει και 

την χαρά της επιστροφής για όλους και την άψογη επιστροφή του εξοπλισµού.



ΈκτακταΈκτακτα καιρικά φαινόµενακαιρικά φαινόµενα

ΣεΣε περίπτωση καταιγίδας έχετε υπόψη σας τα εξής : περίπτωση καταιγίδας έχετε υπόψη σας τα εξής : 

�� οι κεραυνοί γίνονται ακουστικά αντιληπτοί σε απόσταση περίπου οι κεραυνοί γίνονται ακουστικά αντιληπτοί σε απόσταση περίπου 
25 25 χλµχλµ (σπανιότερα σε µεγαλύτερη απόσταση)(σπανιότερα σε µεγαλύτερη απόσταση)

�� η απόσταση που χτυπάει ο κεραυνός, υπολογίζεται µε ένα απλό η απόσταση που χτυπάει ο κεραυνός, υπολογίζεται µε ένα απλό 
τύποτύπο

απόσταση (απόσταση (m)m) = 330 = 330 x x διαφορά χρόνου (διαφορά χρόνου (δευτδευτ) ) 

�� Σε περίπτωση που αντιληφθούµε επερχόµενη καταιγίδα, είναι Σε περίπτωση που αντιληφθούµε επερχόµενη καταιγίδα, είναι 
καλύτερα να µαζέψουµε τον εξοπλισµό και να φύγουµε πριν την καλύτερα να µαζέψουµε τον εξοπλισµό και να φύγουµε πριν την 
έναρξή της στην περιοχή µας, µπορεί να εκδηλώνεται στην περιοχή έναρξή της στην περιοχή µας, µπορεί να εκδηλώνεται στην περιοχή 
άφιξής/διαδροµήςάφιξής/διαδροµής µας.µας.

�� Η  αναπτυσσόµενη υγρασία, µπορεί να οδηγήσει σε αστοχία υλικού Η  αναπτυσσόµενη υγρασία, µπορεί να οδηγήσει σε αστοχία υλικού 
(µπαταρίας εκκίνησης αυτοκινήτου).(µπαταρίας εκκίνησης αυτοκινήτου).





Πλανήτης ∆ίας 

Κοµήτης 73p





ΤόποιΤόποι παρατηρήσεων ΣΕΑΘ : παρατηρήσεων ΣΕΑΘ : 

Κόκκινα Βράχια Κόκκινα Βράχια 

Νέα Χηλή, Νέα Χηλή, Αλεξ/ποληΑλεξ/πολη



ΠαρατήρησηΠαρατήρηση δε γίνεται µόνο τη νύχταδε γίνεται µόνο τη νύχτα

�� ΉλιοςΉλιος –– αυστηροί κανόνες αυστηροί κανόνες 

ασφάλειας ασφάλειας –– ηλιακά φίλτραηλιακά φίλτρα

�� Σελήνη Σελήνη –– µπορεί να γίνει και την µπορεί να γίνει και την 

ηµέρα (αρκετές λεπτοµέρειες δεν ηµέρα (αρκετές λεπτοµέρειες δεν 

είναι ορατές)είναι ορατές)

�� Αφροδίτη (ανίχνευση µε κιάλια Αφροδίτη (ανίχνευση µε κιάλια ––

απόκρυψη από το απευθείας απόκρυψη από το απευθείας 

ηλιακό φως)ηλιακό φως)

Στήριξη του ηλιακού φίλτρου



ΠαρατήρησηΠαρατήρηση ηµέραςηµέρας
Κατά την διάρκειά της αποφεύγουµε : 

� παρατεταµένη έκθεση στον ήλιο

� συνεχή παρατήρηση πάνω από 3-4 λεπτά µε 
οποιοδήποτε φίλτρο – προτείνω µικρά 
διαλείµµατα & στήριξη του ηλιακού φίλτρου

Συνίσταται :  
� χρήση αντηλιακού – καπέλου –

σκουρόχρωµα ρούχα – νερό 

� φροντίστε να χρησιµοποιήσετε οµπρέλα 
θαλάσσης σε κάποιο στήριγµα ή ακόµα και 
συχνή απόκρυψη σε στέγες κλπ

� Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να βρείτε 
τον ήλιο µέσα από το ηλιακό φίλτρο 
χρησιµοποιήστε την σκιά του τηλεσκοπικού 
σωλήνα και κάποιο παραπέτασµα για να 
µπορείτε να δείτε την οθόνη του φορητού 
σας (χρήση Web camera ή CMOS)



ΕνδεικτικήΕνδεικτική βιβλιογραφίαβιβλιογραφία

& & προγράµµατα ουράνιου θόλουπρογράµµατα ουράνιου θόλου

�� http://astronomia.org.gr/reference.phphttp://astronomia.org.gr/reference.php

�� http://www.orionas.gr/arthpres.htmlhttp://www.orionas.gr/arthpres.html

�� http://www.astrothraki.gr/index.php?option=com_content&task=secthttp://www.astrothraki.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=ion&id=
3&Itemid=403&Itemid=40

�� http://hellashttp://hellas--astro.gr/article.php?id=62&topic=meteors&subtopic= astro.gr/article.php?id=62&topic=meteors&subtopic= 

�� http://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_seeing#The_effects_of_http://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_seeing#The_effects_of_astronomiastronomi
cal_seeingcal_seeing

�� http://http://www.meteo.gr/Advices_Lightings.aspwww.meteo.gr/Advices_Lightings.asp

�� http://www.meteo.gr/Advices.asphttp://www.meteo.gr/Advices.asp

�� http://www.astrothraki.grhttp://www.astrothraki.gr

�� http://www.ofa.grhttp://www.ofa.gr

�� http://www.astrovox.grhttp://www.astrovox.gr

�� http://www.astroforum.grhttp://www.astroforum.gr

Προγράµµατα ουράνιου θόλου & αστρονοµίας

Cartes du Ciel, Virtual Moon Atlas



ΕυχαριστούµεΕυχαριστούµε ….….
τον «τον «ΩρίωναΩρίωνα» για την φιλοξενία» για την φιλοξενία

και εσάς για το κουράγιο σαςκαι εσάς για το κουράγιο σας

∆ηµήτρης Πρασόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΑΘ


