
Οπτικη παρατηρηση και μετρηση 
αποκρυψεων 

Δημήτρης Καπετανάκης
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής 
Αστρονομίας 



Μεροσ Α: Προετοιμασια «κατ’ οικον» 



Βhμα 1: επιλογh επιθυμητης αποκρυψης 
και εκτυπωση χαρτων



http://www.asteroidoccultations.com/asteroid.htm

Asteroid Occultation Updates

http://www.asteroidoccultations.com/asteroid.htm






Detailed maps



WIDE FIELD



15 degrees view



5 degrees view 



2 degrees view



0,5 degrees view



Βημα 2: Επισημανση της θεσησ του υπο 
αποκρυψη αστερα  στον χαρτη μας 



Ο χαρτησ μας



Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ



Ευρεση της θεσησ του αστερα στον χαρτη





ΜΕΡΟΣ Β: ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ!



συνεργα

 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ >= 8 ίντσες



 Ρολόι ραδιοσυχνοτήτων DCF77 και χρονόμετρο



 Άφιξη στο χώρο της παρατήρησης τουλάχιστον 2 
ώρες πριν την έναρξη του φαινομένου

 Στήσιμο εξοπλισμού στο κατάλληλο σημείο ώστε το 
αστέρι να μένει συνεχώς ορατό και τις επόμενες 
ώρες (προσοχή στα φυσικά εμπόδια)!!

 Ρύθμιση ξυπνητηριού στο ρολόι μας 1 λεπτό πριν 
την έναρξη του φαινομένου. Σημειώνουμε την ώρα 
έναρξης του ξυπνητηριού (ας την πούμε Α)!





Έναρξη αστροαλματων για τον εντοπισμo 
του αστeρα

 Χρήση του χάρτη μας για να φτάσουμε σε λαμπρό 
άστρο κοντά στη περιοχή που μας ενδιαφέρει



 Ταυτοποίηση του λαμπρού αυτού άστρου σε έναν 
από τους χάρτες του site:

http://www.asteroidoccultations.com/asteroid.htm   

http://www.asteroidoccultations.com/asteroid.htm
http://www.asteroidoccultations.com/asteroid.htm




 Συνεχίζουμε τα αστροάλματα από τον χάρτη μας 
πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στη θέση του 
αστέρα μας και ταυτίζοντας κάθε αστέρι που 
συναντάμε με το αντίστοιχο των χαρτών του site. Στο 
τέλος, θα έχουμε ταυτίσει το πιο κοντινό άστρο 
του χάρτη μας με το αντίστοιχο του site:





 Το μόνο που απομένει είναι τα αστροάλματα από 
το προσοφθάλμιο, αγνοώντας τον χάρτη μας και 
συνεχίζοντας πλέον μόνο με τον χάρτη του site 
για τον εντοπισμό και αναγνώριση του υπό 
απόκρυψη αστέρα.

 Έχοντας επιτέλους βρει τον αστέρα μας, 
περιμένουμε την απόκρυψη, λαμβάνοντας υπόψη 
το ενδεχόμενο να βλέπουμε τον αστεροειδή να 
πλησιάζει!!



 Τα τελευταια λεπτα!!!
 Απομένουν ήδη λίγα λεπτά πριν το χτύπημα του 

ξυπνητηριού (1 λεπτό πριν την έναρξη του 
φαινομένου). Ο αντίχειρας κολλημένος στο 
START του χρονομέτρου!

 Παρακολουθούμε το αστέρι ψύχραιμοι!
 Χτυπάει το ξυπνητήρι = Πατάμε START!
 Περιμένουμε την απόκρυψη από στιγμή σε 

στιγμή! Ο δείκτης του χεριού κολλημένος στο 
SPLIT / LAP!

 ΑΠΟΚΡΥΨΗ = Πατάμε SPLIT / LAP!
 Φαίνεται ο αστεροειδής; Κάποιο ίχνος; Ο 

αντίχειρας κολλημένος στο STOP!
 ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ = Πατάμε STOP.



 Προσοχή! Μετά την επανεμφάνιση, δεν 
απομακρυνόμαστε από το προσοφθάλμιο μήπως 
και παρατηρηθεί δεύτερη απόκρυψη λόγω διπλού 
αστεροειδούς. Επίσης, μετά το πάτημα του STOP, 
δε πατάμε κανένα κουμπί, αλλά σημειώνουμε την 
ένδειξη. Ας την ονομάσουμε Β. Μετά πατάμε 
STOP για να δούμε την συνολική ένδειξη. Την  
ονομάζουμε Γ.

 Επομένως: Τι ώρα ξεκίνησε η απόκρυψη; Α+Β. 
Ποια η διάρκειά της; Γ-Β. Προσοχή στα σφάλματα 
λόγω αντανακλαστικών!

 Υποβάλουμε τις μετρήσεις μας στη διεύθυνση: 
http://astrosurf.com/eaon/Report%20form.htm

http://astrosurf.com/eaon/Report%20form.htm


ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ



ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΥΨΕΙΣ!
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