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Εξάρσεις (outbursts): Οι ντίβες του κλάδου

●Υπεύθυνες για ένα από τα πιο 

εντυπωσιακά θεάµατα της φύσης, τις 

καταιγίδες διαττόντων (meteor storms)

εφάµιλλα των ολικών εκλείψεων Ηλίου, 

Βόρειο/Νότιο Σελας, Διαβάσεις της 

Αφροδίτης κ.α.)

●Παραδείγµατα:  Λεοντίδες 1833 και 1966, 

Δρακοντίδες 1933, 1946 (ZHR ~ 10.000)

●Πλην όµως υπεύθυνες και για ιστορικές 

απογοητεύσεις π.χ. Λεοντίδες 1899



Εξάρσεις: Συµβαίνουν λόγω “σπασµένων” 
ρευµάτων (broken streams)
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Η επιστηµονική χρησιµότητα των εξάρσεων (I)

●Με τα σηµερινά µαθηµατικά µοντέλα, οι εξάρσεις:

‣ Είναι προβλέψιµες, µε ακρίβεια µικρότερη της ώρας

‣Ανάγονται σε συγκεκριµένες  επιστροφές στο 
περιήλιο (δηλ συγκ. χρονιές), ακόµα και αυτές στις 

οποίες ο κοµήτης δεν παρατηρήθηκε.



Η επιστηµονική χρησιµότητα των εξάρσεων (II)

(Έξαρση Λεοντίδων 2001)

●Οι παρατηρήσεις ανάγονται σε στοιχεία για τα φυσικά 

χαρακτηριστικά των µετεωροειδών (meteoroid physical 

properties) και τη διαδικασία απελευθέρωσής τους 

(ejection) από τον κοµητικό πυρήνα.

●Αυτά µπορούν να συγκριθούν για (i) διαφορετικές 

επιστροφές στο περιήλιο του ίδιου κοµήτη και (ii) για 

διαφορετικούς κοµήτες (comparative planetology).



Δρακοντίδες: Από που προέρχονται?

●Κοµήτης 21P/Τζιακοµπίνι-
Ζίννερ

‣ Ανακαλύφθηκε από τους 
επώνυµους το 1900.

‣Έχει παρατηρηθεί σε 17  
επιστροφές στο περιήλιο 
(perihelion returns). 

‣Μέλος της “οικογένειας του 
Δια” (Jupiter Family).

‣Τροχιακή περίοδος ~6.6 έτη.



Δρακοντίδες: Ιστορία Εξάρσεων

●Συµβαίνουν κάθε ~ 6 χρόνια.

‣ Ακτινοβόλο σηµείο στον αστερισµό του Δρακοντα

‣1933, 1946: καταιγίδες (storms; ZHR~10,000) 

‣Πιο πρόσφατα: 1998 (ZHR~800), 2005 (ZHR~40)



Δρακοντίδες 2011: Τι λένε οι προβλέψεις (1)

●Η Γη θα περάσει από δύο συγκεντρώσεις σκόνης από τον 

κοµήτη 21P το βράδυ της 8ης Οκτωβρίου 2011.

➡ Δύο (2) εξάρσεις (outbursts), 
διάρκειας περίπου µιας ώρας 
η κάθε µία.

➡ ‘Αργοί διάττοντες (18 χλµ/
δλ ή 1/3 της ταχύτητας των 
Περσείδων)



Δρακοντίδες 2011: Τι λένε οι προβλέψεις (2)

1η Εξαρση 2η Έξαρση

Μοντέλο Ώρα UT (ZHR) Ώρα UT (ZHR)

J. Vaubaillon 17:09 (~60) 19:57 (~600)

D. Moser ------ 19:52 (~750)

E. Lyytinen 17:02 (16) 20:12 (150)

M. Maslov 18:06 (8) 20:13 (40-50)

M. Sato 17:05 (100) 20:36 (500)



Δρακοντίδες 2011:Πως θα παρατηρηθούν (1)

●2011 Draconid outburst airborne campaign

●Ταυτόχρονες παρατηρήσεις από δύο αεροσκάφη

Gulfstream IV (NASA, USA)

Falcon D20 (CNRS, France)



Δρακοντίδες 2011:Πως θα παρατηρηθούν (2)

●Που πρέπει να πάω αν παρατηρώ από το έδαφος;

Gulfstream IV (NASA, USA)

➡ Η ΝΑ Ευρώπη, και συγκεκριµένα τα νησιά του Ν/ΝΑ 
Αιγαίου και η Κρήτη, είναι από τα καλύτερα µέρη για 
παρατήρηση των Δρακοντίδων



Δρακοντίδες 2011: Τι θα φανεί από Ελλάδα;

Σελήνη (91% φάση!)

17:09 UT (20:09 τοπική) 19:57 UT (22:57 τοπική)
Έξαρση 1 (µικρή) Έξαρση 2 (µεγάλη)

Δύση Ηλίου:  ~7µµ (7pm local) 



Η (σεµνή και ταπεινή) πρότασή µας
(Προτείνοντες: Α. Χρήστου, Γ. Μαραβέλιας, Β. Τσάµης)

●Οργάνωση παρατηρησιακής εκστρατείας από Ελλάδα

●Ανάπτυξη σε Κρήτη ή/και Δωδεκάνησα

●Πολυσταθµική παρατήρηση στις 8 Οκτ. 2011 µε 
κάµερες βίντεο ή και DSLR από δύση Ηλίου (7µµ) 
µέχρι και 1πµ τοπική (1am local).

●Ανάλυση των δεδοµένων το πρώτο µισό του 2012 (Α. 
Χρήστου) και υποβολή για δηµοσίευση µε όλους τους 
ενεργούς συµβάλλοντες ως co-authors σε κατάλληλο 
journal (πχ MNRAS, A&A) µέχρι τέλος του 2012.



Τί προσφέρουµε:
●Υστεροφηµία (κατά Οµήρου Οδύσσεια)

●Την πείρα µας (το αποτέλεσµα παρόµοιας - επιτυχούς - παρατήρησης 
δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Monthly Notices of The Royal Astronomical 
Society (Atreya & Christou, MNRAS, 393, 1493-1497, 2009)

●Εξοπλισµό βίντεο για παρατήρηση

●Τοπικά έξοδα µεταφοράς (βενζίνες, κλπ)

●Την εθελοντική συµβολή  σας για την µεταφορά, ανάπτυξη και λειτουργία 
εξοπλισµού κατά τη διάρκεια των εξάρσεων στις 8 Οκτωβρίου 2011.

●  Για παραπάνω πληροφορίες µιλήστε µου µετά την παρουσίαση ή στείλτε 
µου σχετικό µύνηµα στη διεύθυνση aac@arm.ac.uk

Τί ζητάµε:
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ;

aac@arm.ac.uk 
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Τρία είδη δραστηριότητας:

Βροχές: Συµβαίνουν συγκεκριµένη εποχή του χρόνου, 
κάθε χρόνο.

Εξάρσεις: Συµβαίνουν επεισοδιακά σε 
συγκεκριµένα χρόνια. Πολλές από αυτές (αλλά όχι 
όλες) είναι προβλέψιµες.  

Σποραδικοί: Συµβαίνουν καθ’όλη τη διάρκεια του 
έτους.    



Μελετάµε τα µετέωρα διότι..

..βροχές/εξάρσεις δίνουν πληροφορίες για συγκεκριµένους 
κοµήτες δηλ υπάρχει δυνατότητα συγκρίσεων

..καταγραφές λαµπρών και αργών βολίδων οδηγεί 
στη περισυνέλεξη µετεωριτών.  

..αποτελούν το ¨διαστηµόπλοιο του φτωχού¨: 
πληροφορίες για το µητρικό κοµήτη/αστεροειδή, τα 
ίδια τα µετεωροειδή, τη σύστασή τους και τις 
συνέπειες της έκθεσής τους στο διαπλανητικό κενό
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Double Station Results


