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 Τν εξγαζηήξην έρεη εηζαγσγηθό ραξαθηήξα ζηελ νπηηθή παξαηήξεζε κεηαβιεηώλ 

άζηξσλ θαη ζα παξνπζηαζηεί ε κεζνδνινγία παξαηήξεζεο ζύκθσλα κε ηνπο ράξηεο 

ηεο AAVSO θαζώο θαη θάπνηα ππνςήθηα άζηξα πξνο παξαηήξεζε. Θα 

πξαγκαηνπνηεζεί  εμάζθεζε ακέζσο κεηά. Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο δελ ππάξρνπλ  

πέξα από ηε γλώζε ησλ βαζηθώλ αζηεξηζκώλ ηνπ νπξαλνύ. Χάξηεο AAVSO ησλ 

άζηξσλ πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζα ππάξρνπλ γηα ρξήζε ζην πεδίν. Πξναπαηηνύκελα 

πιηθά: δελ ρξεηάδεηαη ηίπνηα πεξηζζόηεξν από απηά πνπ ζπλήζσο έρεη θαλείο καδί ηνπ 

ζε κηα παξαηήξεζε (κπινθ ζεκεηώζεσλ, κνιύβη/ζηπιό, θόθθηλνο θαθόο, ράξηεο ηνπ 

νπξαλνύ). Όπνηνο έρεη θηάιηα κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθά κπνξεί λα 

γίλεη ρξήζε ησλ δεπγαξηώλ πνπ ζα ππάξρνπλ. Σθνπόο ηνπ εξγαζηεξίνπ απηνύ είλαη λα 

δείμεη όηη ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ από όινπο θαη λα δώζνπλ 

θάπνηεο γεληθέο θαηεπζύλζεηο. Γεληθέο εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα  

κεηαβιεηά άζηξα θαη κία ζρεηηθή παξνπζίαζε ζα βξείηε ζην: 

http://www.hellas-astro.gr/gate.php?topic=variables&lang=el 

κηα ζπλνπηηθή κεζνδνινγία παξαηήξεζεο κπνξείηε λα βξείηε εδώ: 

http://www.hellas-astro.gr/article.php?id=414&topic=variables&subtopic= 

Απνζηνιή ησλ παξαηεξήζεσλ κπνξεί λα γίλεη ζηνλ Σ.Ε.Α. ζην: 

 variables@hellas-astro.gr   

Σηελ αξρή κπνξεί λα θαλεί δύζθνιν λα ζπκπιεξώζεηε πιήξσο ηα ζηνηρεία αιιά κε 

ηελ εκπεηξία απηό ζα είλαη πνιύ εύθνιν. Αλ θάλεηε παξαηεξήζεηο κελ δηζηάζεηε λα 

ηηο όπσο κπνξείηε ζηελ αξρή. Τν πιήξεο ζπληαθηηθό είλαη: 

[όλνκα άζηξνπ | Ινπιηαλή Ηκέξα | εεεε/κκ/εε/σσ/ιι (ζε UT) | εθηίκεζε κeγέζνπο 

άζηξνπ | άζηξν ζύγθξηζεο 1 | άζηξν ζύγθξηζεο 2 | ράξηεο | θώδηθαο ζρνιίσλ | ζρόιηα 

| είδνο παξαηήξεζεο |όξγαλν παξαηήξεζεο |όλνκα παξαηεξεηή] 

π.ρ.  [ ETA GEM | 2454953.32917 | 2009/05/01/19/54 | 3.4 | 30 | 42 | 1102dge | BU | 

B:MOON,U:HAZE | VISUAL | BINOCULARS (7X50) | Maravelias Grigoris ] 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο: 

  Mάνος Καρδάζης  kardasis@hellas-astro.gr 

  Γρηγόρης Μαραβέλιας maravelias@hellas-astro.gr 

  Θανάζης Δούβρης  douvristhan@yahoo.gr 

Θα γίλεη επίδεημε παξαηήξεζεο κεηαβιεηώλ κε γπκλό κάηη, κε θηάιηα θαη ηειεζθόπην 

ζηα θάησζη άζηξα. 

                                                 
1
 Σύιινγνο Εξαζηηερληθήο Αζηξνλνκίαο (www.hellas-astro.gr) 

2
     Τκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 71003, Ηξάθιεην (astro.physics.uoc.gr)  

3
 American Association of Variable Star Observers (www.aavso.org) 

4
 Αζηξνλνκηθή Έλσζε Σπάξηεο (www.spartastronomy.gr) 
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Με γσμνό μάηι ενδεικηικά: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Με κιάλια: 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Με ηηλεζκόπιο: 

 


