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Στις 14 Αυγούστου και ώρα 04:34, από το Αστεροσκοπείο της Ελληνογερμανικής Αγωγής είχαμε την αγαθή 
τύχη να παρατηρήσουμε και να καταγράψουμε σε CCD ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο, μια απόκρυψη μεταξύ 
δύο δορυφόρων του πλανήτη Ουρανού, το οποίο αποτελεί στόχο-πρόκληση για τους ερασιτέχνες και σημαντική 
ευκαιρία  για  τους  επαγγελματίες  αστρονόμους  που  ασχολούνται  με  το  Ηλιακό  Σύστημα  να  κατανοήσουν 
καλύτερα  τους  δορυφόρους  του  Ουρανού.  Πρόκειται  για  την  πρώτη  παρατήρηση  φαινομένου  αμοιβαίας 
απόκρυψης δορυφόρων του πλανήτη Ουρανού από την Ελλάδα.

Ήταν μια σημαντική ευκαιρία για παρατήρηση, ιδίως αν λάβουμε υπόψιν μας ότι το 1986 που πέρασε ο Voyager 
από εκείνη την περιοχή, τα βόρεια ημισφαίρια αυτών των δορυφόρων βρίσκονταν στο σκοτάδι. Στόχος λοιπόν 
ήταν να γίνει φωτομετρία, ώστε να διαπιστωθούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι αμοιβαίες αποκρύψεις μεταξύ 
των  δορυφόρων  του  Ουρανού  συμβαίνουν  κάθε  42  χρόνια,  οπότε  βλέπουμε  το  δαχτυλίδι  και  το  επίπεδο 
περιφοράς των δορυφόρων του σε προφίλ.  Το φαινόμενο είχε ως εξής: Ο Οβερόν απεκρύβη μερικώς από το 
δορυφόρο  Ουμβριήλ.  Η  απόκρυψη  διήρκεσε  περίπου  7  λεπτά  και  σημειώθηκε  μείωση  λαμπρότητας  κατά 
περίπου 9.4%. Ο στόχος ήταν σχετικά δύσκολος στην παρατήρηση, πρόκειται για αντικείμενο μεγέθους +14 
κοντά σε ένα πλανήτη μεγέθους +6.5 και τους χώριζε απόσταση περίπου 12″.

Είχαμε στη διάθεσή μας το τηλεσκόπιο MEADE LX200R 16″ της Ελληνογερμανικής Αγωγής, την CCD κάμερα 
ΑΤΙΚ  16HR  του  κ.  Μιχάλη  Μαράκη,  φωτομετρικό  φίλτρο  Johnson-Cousins  Ι(s),  Υπέρυθρο.
Μετά από επεξεργασία με το πρόγραμμα MaximDL, αποκτήσαμε μια φωτομετρική καμπύλη από την οποία 
συνάγεται σαφώς ότι το φαινόμενο έλαβε χώρα, κατά την ώρα UT 01:34.

Η παρατήρηση και φωτογράφηση έγινε υπό τις οδηγίες και τη στενή συνεργασία με τον αστρονόμο Απόστολο 
Χρήστου  (Αστεροσκοπείο  Armagh,  Β.Ιρλανδία).  Ο  Δρ.  Χρήστου  είναι  ο  πρώτος  επιστήμονας  διεθνώς  που 
κατέγραψε  ένα  τέτοιο  φαινόμενο  στον  πλανήτη  Ουρανό,  στις  4  Μάΐου  2007,  με  το  τηλεσκόπιο  Faulkes 
Telescope South, του αστεροσκοπείου στο Siding Spring Observatory της Αυστραλίας, διαμέτρου 2m. 
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