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Eκτύπωση

Κορυφώνεται το Σάββατο η «βροχή» των Δρακοντιδών
Το βράδυ του Σαββάτου 8 Οκτωβρίου κορυφώνεται στην Ελλάδα η «βροχή» των Δρακοντιδών.

Μια ακόµη «βροχή» από πεφταστέρια, που µάλιστα αναµένεται θεαµατική, θα
σηµειωθεί στους ουρανούς της Ελλάδας και του υπολοίπου βορείου ηµισφαιρίου
στις αρχές Οκτωβρίου.
Πρόκειται για τις Δρακοντίδες ή Ιακωβινίδες, που αναµένεται να αποκορυφωθούν
το βράδυ της 8ης Οκτωβρίου. Οι αστρονόµοι προβλέπουν για φέτος σηµαντική
έξαρση δραστηριότητας, ορατή και από την χώρα µας, η οποία µάλιστα θεωρείται
ότι έχει προνοµιακή διεθνώς γεωγραφική θέση για την παρατήρηση του
φαινοµένου.
Οι προβλέψεις των αστρονόµων δείχνουν ότι η έξαρση αυτή θα φτάσει στο
ανώτατο σηµείο της σε δύο ξεχωριστά «µέγιστα»: κατά τις 8 µ.µ. ώρα Ελλάδος µε
ένταση 60-100 διαττόντων την ώρα και, λίγο αργότερα, στις 11µµ ώρα Ελλάδας,
οπότε αναµένονται από 500 µέχρι 800 (ακόµα και 1.000) διάττοντες ανά ώρα, στο
βαθµό που οι κατά τόπους καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την παρατήρηση. Κάθε «µέγιστο» θα διαρκέσει περίπου µία ώρα
και η έξαρση αναµένεται να έχει λήξει το αργότερο έως την 1 π.µ. το πρωί της Κυριακής.
Το σηµείο προέλευσης των συγκεκριµένων διαττόντων φαίνεται να είναι η κεφαλή του αστερισµού του Δράκοντα, από
όπου έχουν πάρει και το όνοµά τους. Αντίθετα µε άλλες βροχές διαττόντων, οι Δρακοντίδες είναι πιο πιθανό να γίνουν
ορατές νωρίς το βράδυ και όχι τα χαράµατα. Τα συγκεκριµένα πεφταστέρια είναι γνωστά από το παρελθόν ότι κινούνται µε
πολύ αργή ταχύτητα (µόλις 18 χλµ/ώρα, δηλαδή το ένα τρίτο περίπου της ταχύτητας των Περσειδών), ενώ είναι πιθανό να
είναι αχνά, λόγω και του παρεµβαλλοµένου σεληνόφωτος που θα είναι αυξηµένο.
Συνήθως η συγκεκριµένη ετήσια «βροχή» στέλνει στην κατεύθυνση της Γης από λιγοστά έως καθόλου πεφταστέρια, αλλά
µερικές φορές «ξυπνάει ο Δράκοντας» και µπορεί να υπάρξουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, διάττοντες µέσα σε µια και
µόνο ώρα. Αυτό συνέβη το 1933 και το 1946, όταν υπήρξαν έως 10.000 διάττοντες την ώρα, ενώ εκατοντάδες ανά ώρα
υπήρξαν κατά τα έτη 1952, 1985 και 1998. Οι Δρακοντίδες δηµιουργούνται, όταν η τροχιά της Γης συναντιέται µε την ουρά
πυκνής σκόνης και σωµατιδίων που αφήνει πίσω του ο µητρικός κοµήτης 21/Ρ Τζιακοµπίνι-Ζίνερ.
Ο συγκεκριµένος κοµήτης «21P/Giacobini-Zinner» ανακαλύφθηκε το 1900 και ανήκει στην οικογένεια των κοµητών του
Δία, γι' αυτό το λόγο επισκέπτεται τη «γειτονιά» µας κάθε 6,6 χρόνια περίπου. Φέτος, σύµφωνα µε αρκετές προβλέψεις,
αναµένεται σηµαντική δραστηριότητα, ενδεχοµένως πιο πλούσια και από τη «βροχή» των Λεοντιδών.
Λόγω της σπανιότητας του γεγονότος και της επιστηµονικής σηµασίας του, σχεδιάζεται η ανάπτυξη σταθµών
παρατήρησης σε διάφορα σηµεία της νήσου Κρήτης για την καταγραφή του φαινοµένου, το Σάββατο 8 Οκτωβρίου,
παράλληλα µε την διεξαγωγή του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονοµίας που θα λάβει χώρα στα Χανιά.
Η µελέτη αναµένεται να βελτιώσει τις αστρονοµικές γνώσεις για την εξέλιξη του κοµήτη και το υλικό του. Η ελληνική
εκστρατεία παρατήρησης έχει προετοιµασθεί από τους Απόστολο Χρήστου (Αστεροσκοπείο Armagh στη Βρετανία),
Βαγγέλη Τσάµη (Αστρονοµική Ένωση Σπάρτης και Διεθνής Οργανισµός Μετεώρων) και Γρηγόρη Μαραβέλια (Σύλλογος
Ερασιτεχνικής Αστρονοµίας και Πανεπιστήµιο Κρήτης). Έχει επιλεγεί η Κρήτη, ώστε να στηθούν τουλάχιστον δύο σταθµοί
µε κάµερες για την καταγραφή των διαττόντων. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδοµένα για
την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την βροχή διαττόντων και τον ίδιο τον κοµήτη.
Σύµφωνα µε τον αστρονόµο Α.Χρήστου, κάθε χρόνο 20-40 χιλιάδες τόνοι υλικού εξωγήινης προέλευσης εισέρχονται στη
γήινη ατµόσφαιρα. Αυτά τα µετεωροειδή εισέρχονται στην ατµόσφαιρα µε ταχύτητες από 11 χλµ. έως 72 χλµ. το
δευτερόλεπτο, πυρακτώνονται λόγω τριβής και εξαερώνονται συνήθως σε ύψος 80 -120 χλµ. πάνω από την επιφάνεια του
πλανήτη µας. Κατά την εξαέρωσή τους αναπτύσσονται θερµοκρασίες χιλιάδων βαθµών, προκαλώντας φθορισµό κατά
µήκος της τροχιάς τους και παράγοντας έτσι το φαινόµενο των διαττόντων αστέρων. Το ίχνος της φωταύγειας ενός
µεµονωµένου µετεώρου (διάττοντα ή πεφταστεριού) µπορεί να ποικίλει από λιγότερο του ενός δευτερολέπτου έως αρκετά
λεπτά σε πιο σπάνιες περιπτώσεις.
Τα µετεωροειδή, η πηγή των διαττόντων, προέρχονται είτε από κοµήτες κυρίως, είτε από αστεροειδείς. Οι «βροχές»
διαττόντων είναι µακρόστενά ρεύµατα ύλης που απελευθερώνονται συνήθως από τον πυρήνα ενός κοµήτη, καθώς
πλησιάζει τον Ήλιο. Τα ρεύµατα αυτά κατά περιοδικά χρονικά διαστήµατα συναντώνται µε την τροχιά της Γης.
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