
 

 

Ταξίδι ςτο διάςτθμα ! 
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ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

Θ ειςαγωγι τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ ςτο ωρολόγιο ςχολικό πρόγραμμα εξαςφαλίηει το χρονικό  και 

μεκοδολογικό πλαίςιο για τθ μελζτθ κεμάτων που ξεκινοφν από τα προςωπικά ενδιαφζροντα των μακθτϊν , 

τθν επικαιρότθτα ι προκφπτουν ωσ άμεςθ αναγκαιότθτα από τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Μζςα από 

διακεματικζσ προςεγγίςεισ προωκείται θ ςφαιρικι κεϊρθςθ κάποιου αντικειμζνου, το οποίο δεν είναι 

εφικτό να εξεταςτεί μζςα από ζνα και μοναδικό διδακτικό πεδίο.  

Με βάςθ λοιπόν, τθ γενικι ςτοχοκεςία του Αναλυτικοφ προγράμματοσ για τθν Ευζλικτθ Ηϊνθ, θ Εϋ τάξθ του 

χολείου μασ, αποφάςιςε να αςχολθκεί με το κζμα : «Ταξίδι ςτο διάςτθμα».  

Κφριοι ςτόχοι  ερευνθτικισ εργαςίασ:  

- Ανάπτυξθ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ και ομαδικότθτασ μεταξφ των μακθτϊν. 

- Ενίςχυςθ τθσ διερευνθτικισ ικανότθτασ, τθσ κριτικισ ςκζψθσ και τθσ φανταςίασ των  μακθτϊν.    

- Γνωριμία με τθν Ιςτορία τθσ επιςτιμθσ τθσ Αςτρονομίασ και ςφνδεςθ αυτισ με τισ υπόλοιπεσ 
επιςτιμεσ.  

- Γνωριμία με τον γοθτευτικό χϊρο του διαςτιματοσ και εξερεφνθςθ αυτοφ.  

- Εξοικείωςθ με το θλιακό μασ ςφςτθμα και τα βαςικά του ςτοιχεία.  

- υςχζτιςθ αςτρονομικϊν φαινομζνων με τον πλανιτθ Γθ.  

- Επαφι με τα ςθμαντικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι αςτρονόμοι ςιμερα.  

- Προβλθματιςμόσ πάνω ςτισ μελλοντικζσ προοπτικζσ του ανκρϊπου ςτο ςφμπαν.  

- Ευαιςκθτοποίθςθ μακθτϊν πάνω ςε περιβαλλοντικά προβλιματα. 

Μζςα από κφκλουσ δραςτθριοτιτων, οι μακθτζσ μελζτθςαν και αςχολικθκαν με: 

- Σο θλιακό ςφςτθμα : ιλιοσ , πλανιτεσ, δορυφόροι 

- Σα ουράνια αντικείμενα: μετεωρίτεσ, κομιτεσ, άςτρα 

- Σουσ γαλαξίεσ ,τα νεφελϊματα, το ςφμπαν 

- Σα ταξίδια ςτο διάςτθμα και τθν προςςελινωςθ   

- Σθ ςχζςθ Γθσ και ελινθσ  

- Σισ κλιματικζσ αλλαγζσ ςτθ Γθ ςιμερα 

- Σθ νυχτερινι παρατιρθςθ, τα αςτρονομικά όργανα  

 

Δραςτθριότθτεσ: 

- Προβολι power point, βίντεο μικροφ μικουσ και ντοκιμαντζρ 

- υλλογι πλθροφοριϊν και φωτογραφικοφ υλικοφ 

- υλλογι λογοτεχνικϊν κειμζνων, παροιμιϊν κτλ (ειδικά για τον ιλιο και τουσ πλανιτεσ),  

- Ιςτορία Επιςτιμθσ τθσ Αςτρονομίασ , 

- φνδεςθ Αςτρονομίασ με μυκολογία  

- Καταςκευζσ  -Ηωγραφικι –  χειροτεχνία (κολάη)  

 



ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘΝ ΑΣΤΟΝΟΜΛΑ 

Ραρουςίαςθ ςτθν αίκουςα υπολογιςτών:  «Θ Iςτορία τθσ Αςτρονομίασ»  

      

2.500 π.Χ.

 



 

Ο δίςκοσ τθσ 
Νζμπρα είναι 

ζνασ χάρτθσ του
ουρανοφ

καταςκευαςμζνοσ 
τθν εποχι του 
Χαλκοφ ςτθν

Κεντρικι Ευρώπθ.

Ο δίςκοσ τθσ 
Νζμπρα 1.600 

π.Χ.

    

Ο Ρτολεμαίοσ ιταν ονομαςτόσ Ζλλθνασ φυςικόσ φιλόςοφοσ ο 
οποίοσ γεννικθκε ςτθ ρωμαϊκι Αίγυπτο και ζηθςε 
ςτθν Αλεξάνδρεια κατά τθν περίοδο 127 - 151 μ.Χ. 

  

Nομίςματα τθσ Ρωμαϊκισ 
εποχισ με κζμα τθν Αςτρονομία 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΤΟΥ ΡΩΤΟΥ ΧΑΤΘ ΤΟΥ ΟΥΑΝΟΥ 



Ο δίζθος ηες Νέκπρα είλαη έλας τάρηες ηοσ οσραλού (πηζαλώς αζηρολοκηθό όργαλο, θαζώς θαη 

αληηθείκελο κε ζρεζθεσηηθή ζεκαζία)  θαηαζθεσαζκέλος θαηά ηελ εποτή ηοσ Χαιθού ζηελ Κεληρηθή 

Εσρώπε. Είλαη έλας τάιθηλος δίζθος κε δηάκεηρο περίποσ 30 εθαηοζηώλ θαη έλζεηα τρσζά ζύκβοια. 

Τα ζύκβοια ασηά ερκελεύοληαη ζαλ κηα απεηθόληζε ηοσ ήιηοσ ή ηες παλζέιελοσ.  

Ο δίζθος προέρτεηαη από κηα ηοποζεζία θοληά ζηε Νέκπρα ζηελ αλαηοιηθή Γερκαλία, τρολοιογείηαη 

περίποσ ζηο 1.600 π.Χ. θαη ζτεηίδεηαη κε ηολ ποιηηηζκό Οσλεηίζε.  

   
 

Με βάςθ τθν παραπάνω φωτογραφία, οι μακθτζσ καταςκεφαςαν τον δικό τουσ «δίςκο τθσ Νζμπρα». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΦΥΛΛΟ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ ΓΛΑ ΜΑΚΘΤΕΣ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CF%83%CE%B5&action=edit&redlink=1


   
Θλιακό ςφςτθμα  
το κζντρο του Θλιακοφ υςτιματοσ βρίςκεται ο Ιλιοσ, ζνα κίτρινο αςτζρι ςχεδόν 5 
διςεκατομμυρίων χρόνων. 

 
 

Οι πλανιτεσ περι-πλανιοφνται!  

Οι πλανιτεσ ςφμφωνα με τον ςφγχρονο οριςμό τθσ Διεκνοφσ Αςτρονομικισ Ζνωςθσ  είναι 
ουράνια ςϊματα που βρίςκονται ςε τροχιά γφρω από τον Ιλιο. 

 

Ερμισ  

Αφροδίτθ            εςωτερικοί πλανιτεσ  -  γιινοι πλανιτεσ   

Γθ 

Άρθσ  

                    

                 Σο «ςφνορο» που χωρίηει τουσ εςωτερικοφσ απ' τουσ εξωτερικοφσ πλανιτεσ       

                  είναι θ Κφρια Ηϊνθ Αςτεροειδϊν, μια περιοχι γεμάτθ πετρϊματα και ςκόνθ.  

 

Δίασ  

Κρόνοσ                                 εξωτερικοί πλανιτεσ  - αζριοι γίγαντεσ  

Ουρανόσ  

Ποςειδϊνασ  

 

 

ΦΥΛΛΟ ΟΜΑΔΛΚΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΡΛΑΝΘΤΕΣ  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82


Σα παιδιά εργάςτθκαν ανά 3 ςτθν αίκουςα υπολογιςτϊν. 
Θ κάκε ομάδα ανζλαβε να βρει πλθροφορίεσ για ζναν πλανιτθ.  
 
Πνομα ομάδασ: ……………………………………………. 
 

 

 

Ονόματα παιδιϊν:  
 

 
Απαραίτθτα για τθν ζρευνα τθσ ομάδασ:  

1) Φωτογραφίεσ  
2) Σαυτότθτα πλανιτθ 

- Από ποφ πιρε το όνομά του; 
- φμβολο ; 
- Ποια ςειρά ζχει ςτο θλιακό ςφςτθμα ; 
- Είναι εςωτερικόσ ι εξωτερικόσ πλανιτθσ;  
- Πόςο χρόνο κάνει να περιςτραφεί μία φορά γφρω από τον 

ιλιο; (περίοδοσ περιςτροφισ)  
- Πϊσ είναι το ζδαφόσ του; 
- Ποια θ κερμοκραςία του; 
- Ζχει δορυφόρουσ ; 
- Ζχει κάτι άλλο ιδιαίτερο που κεσ να αναφζρεισ; π.χ. 

δαχτυλίδια, κλτ… 
 

Σισ παραπάνω πλθροφορίεσ μπορείτε να τισ ςθμειϊςετε πάνω ςε αυτι τθν κόλλα.  
Ζπειτα, θ  κάκε ομάδα κα φτιάξει το κολάη με τθν ταυτότθτα του πλανιτθ τθσ.  
 

 

 

 

 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΕΥΝΑΣ ΑΡΟ ΜΑΚΘΤΕΣ  



 

  

Ο Δξκήο είλαη ν πιαλήηεο πνπ βξίζθεηαη πην θνληά ζηνλ ήιην αιιά θαη ν 2νο 

κηθξόηεξνο πιαλήηεο, ειάρηζηα κόλν πην κεγάινο από ηεο ειήλε. Ολνκάζηεθε έηζη από ην όλνκα ηνπ ζενύ 

Δξκή, ν νπνίνο ήηαλ ν αγγειηνθόξνο ησλ Θεώλ.  Βξίζθεηαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 70 εθαηνκκπξίσλ 

ρηιηνκέηξσλ από ηνλ Ήιην.  

 Ο Δξκήο βξίζθεηαη ηόζν θνληά ζηνλ Ήιην ώζηε είλαη πνιύ δύζθνιν λα ηνλ δηαθξίλνπκε θαζαξά από 

ηε Γε. Ο Δξκήο κπνξεί λα παξαηεξεζεί κόλν, ρακειά ζηνλ νπξαλό, ζηηο ώξεο ηνπ ιπθόθσηνο (απγή θαη 

ειηνβαζίιεκα).  

 Η ειηαθή ηνπ εκέξα (από αλαηνιή ζε αλαηνιή) δηαξθεί δηπιάζην ρξόλν (176 γήηλεο εκέξεο) απ' όηη ην 

έηνο ηνπ, αλ θαη κηα πιήξεο πεξηζηξνθή γύξσ από ηνλ άμνλά ηνπ δηαξθεί 59 εκέξεο, ελώ κηα πιήξεο 

πεξηθνξά ηνπ γύξσ από ηνλ Ήιην δηαξθεί 88 κόλν εκέξεο. Αλ θάπνηνο βξηζθόηαλ ζηνλ Δξκή, ζην πεξηήιην 

ηνπ γύξσ από ηνλ Ήιην, ν Ήιηνο ζα θαηλόηαλ λα επηβξαδύλεη ηελ θίλεζή ηνπ ζηνλ νπξαλό κέρξη λα 

ζηακαηήζεη, θαη κεηά ζα άξρηδε λα θηλείηαη αξγά πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε, αλαηνιηθά, επί νθηώ γήηλεο 

εκέξεο.  

Η επηθάλεηά ηνπ ηελ εκέξα, ιόγσ ηεο πνιύ κηθξήο απόζηαζήο ηνπ από ηνλ Ήιην, βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο 

ηέηνηεο πνπ ιηώλνπλ αθόκε θαη ηα κέηαιια, ελώ ηελ λύρηα παγώλεη από ην θξύν ιόγσ ηεο έιιεηςεο 

νπνηαζδήπνηε αηκόζθαηξαο. Ο Δξκήο έρεη πνιύ ιεπηή αηκόζθαηξα, κε ην νμπγόλν θαη ην Ήιην ζε κεγάιε 

αλαινγία, πεξίπνπ 40% ην θαζέλα. Υσξίο αηκόζθαηξα γύξσ ηνπ, δελ ππάξρεη 

πξνζηαζία νύηε από ηε δέζηε, νύηε από ην θξύν. Έηζη ζην αθήιηό ηνπ νη 

ζεξκνθξαζίεο ην κεζεκέξη, ζηελ επηθάλεηα ηνπ, θζάλνπλ ζε 285 βαζκνύο 

Κειζίνπ, ελώ ζην πεξηήιην θζάλνπλ ζε 430 βαζκνύο Κειζίνπ.  Αληίζεηα νη 

λύρηεο ηνπ Δξκή είλαη ηδηαίηεξα παγεξέο θαη μεπεξλνύλ ηνπο 180 βαζκνύο 

Κειζίνπ θάησ από ην κεδέλ. 



Γεύηεξνο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο θαηά ζεηξά απόζηαζεο από ηνλ 

Ήιην. Λάκπεη κε έληνλν ιεπθνθίηξηλν θσο θαηά ηε δύζε ή πξηλ από ηελ απγή. ην κέγηζην ηεο ιακπξόηεηαο 

ηεο παξνπζηάδεη κέγεζνο -4,6. Δίλαη ην κόλν νπξάλην ζώκα, κεηά ηνλ Ήιην θαη ηε ειήλε, πνπ κπνξεί λα 

παξαηεξήζεη θαλείο ηελ εκέξα κε γπκλό κάηη θαη πνπ ηε λύρηα παξάγεη 

επδηάθξηηε ζθηά.  

 Από ηνλ Ήιην απέρεη θαηά κέζνλ όξν γύξσ ζηα 108 εθαηνκκύξηα ρικ. 

Ο ρξόλνο ηεο πεξηθνξάο ηεο γύξσ από ηνλ Ήιην είλαη 224εκ. 16σ 49ι θαη ε 

ηξνρηαθή ηεο ηαρύηεηα 34,7 ρικ./δεπη.    

 ηνηρεία πνπ θαηάγξαςε ν εμεξεπλεηήο δνξπθόξνο Μάξηλεξ ΙΙ ν 

νπνίνο εθηνμεύζεθε πξνο ηελ Α. ζηηο 27 Απγνύζηνπ ηνπ 1962: Ο Μάξηλεξ 

θαηά ην δηάζηεκα ησλ 42 ιεπηώλ πνπ παξάκεηλε θνληά ζηελ Α. εθηέιεζε 

ηξεηο πιήξεηο ζεηξέο από πέληε παξαηεξήζεηο ε θάζε κία. Σα όξγαλα θαηέγξαςαλ ηα εμήο: ε ζεξκνθξαζία 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε αλέξρεηαη ζε 425 °C πεξίπνπ (αληί ησλ 315 °C πνπ δηαπηζηώζεθαλ από ηε Γε κε 

θαζκαηνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο), ζηα κέζα ζηξώκαηα ησλ λεθώλ -35 °C θαη έμσ από ηα λέθε -50 °C. Κακία 

αμηόινγε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο δε δηαπηζηώζεθε αλάκεζα ζηηο δώλεο ηηο εθζεκέλεο ζηνλ Ήιην θαη ζηηο 

δώλεο ηηο κε εθζεκέλεο. Απηό καο θάλεη λα ππνζέζνπκε όηη ε ππθλή ηεο αηκόζθαηξα δεκηνπξγεί θπθινθνξία 

κεγάισλ πνζνηήησλ ζεξκόηεηαο.  

Ο εξπζξόο πιαλήηεο, πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ νπό ηνλ αξραίν ζεό ηνπ πνιέκνπ.  

Η πξώηε γλσζηή ζύλδεζε ηνπ πιαλήηε απηνύ κε ηελ θαηαζηξνθή έγηλε από ηνπο Βαβπιώληνπο εδώ θαη 3 

000 πεξίπνπ ρξόληα. Ο Άξεο ζπλνδεύεηαη ζην ηαμίδη ηνπ γύξσ από ηνλ Ήιην νπό ηνπο δύν δνξπθόξνπο ηνπ: 

ηνλ Φόβν θαη ηνλ Γείκν (ηξόκν), ηα κπζηθά άινγα πνπ έζεξλαλ ην άξκα ηνπ Άξε.  

 

Από ηνπο ελλέα γλσζηνύο πιαλήηεο ν Άξεο είλαη ν ηέηαξηνο κε βάζε ηελ απόζηαζή ηνπ από ηνλ Ήιην θαη ν 

έβδνκνο ζε κέγεζνο θαη ζε κάδα. πκπιεξώλεη κηα πεξηθνξά πάλσ ζηελ ηξνρηά ηνπ γύξσ από ηνλ Ήιην θάζε 

687 ήκεξεο θαη πεξηζηξέθεηαη γύξσ νπό ηνλ άμνλα ηνπ κε κηα πεξίνδν ειαθξά κόλν κεγαιύηεξε (θαηά 37 

ιεπηά) από ηε γήηλε εκέξα.  

 Ο πιαλήηεο έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηεο πιαλεηηθήο αζηξνλνκίαο Γηα πνιύ θαηξό 

βξηζθόηαλ ζην επίθεληξν κηαο κεγάιεο δηακάρεο ζρεηηθό κε ηελ ύπαξμε δσήο έμσ από ηε Γε θαη ηα 

ηειεπηαία ρξόληα απνηέιεζε ηνλ πξσηαξρηθό ζηόρν ηνπ πξνγξάκκαηνο πιαλεηηθώλ εμεξεπλήζεσλ ησλ ΗΠΑ. 

 



Πιαλήηεο ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο, ν κεγαιύηεξνο ζε δηαζηάζεηο θαη πέκπηνο 

ζε ζεηξά απόζηαζεο από ηνλ Ήιην. Δίλαη ην κεγαιύηεξν νπξάλην ζώκα πνπ δηαγξάθεη ηξνρηά γύξσ από ηνλ 

Ήιην. Αλ παξαηεξεζεί κε γπκλό κάηη, ν Γίαο θαίλεηαη ζαλ έλα πνιύ ιακπεξό αζηέξη, ειάρηζηα ακπδξόηεξν 

ηεο Αθξνδίηεο, ρσξίο λα γίλνληαη αληηιεπηέο νη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ηνπ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο άιινπο 

πιαλήηεο.   

Οη αξραίνη Έιιελεο, είηε από δηαίζζεζε είηε από πξαγκαηηθή γλώζε, έδσζαλ ζηνλ κέγηζην πιαλήηε ην όλνκα 

ηνπ παηέξα ησλ Οιύκπησλ ζεώλ. Πξάγκαηη, αλ ζπγθξηζεί κε ηε Γε, ν πιαλήηεο Γίαο έρεη όγθν 1.300 θνξέο 

κεγαιύηεξν θαη επηθάλεηα 119 θνξέο κεγαιύηεξε. Η πεξηθνξά ηνπ γύξσ από ηνλ Ήιην έρεη δηάξθεηα 11 εηώλ, 

10 κελώλ θαη 17 εκεξώλ. Η ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα πξνζεγγίδεη ηελ ηηκή ησλ -130°C.  

 Ο Γίαο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ιακπξόηεηάο ηνπ θαη ηνπ θαηλνκεληθνύ κεγέζνπο, ζπγθαηαιέγεηαη 

κεηαμύ ησλ πην εληππσζηαθώλ νπξάλησλ ζσκάησλ πνπ κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο εύθνια κε γπκλό κάηη. ην 

ηειεζθόπην θαίλεηαη ζαλ θσηεηλόο δίζθνο, πάλσ ζηνλ νπνίν δηαθξίλνληαη ραξαθηεξηζηηθέο ζθνηεηλέο θαη 

θσηεηλέο γξακκέο, κε παξάιιειε δηάηαμε πξνο ηνλ ηζεκεξηλό.  

 Έσο ζήκεξα έρνπλ αλαθαιπθζεί δεθαέμη ζεκαληηθνί δνξπθόξνη ηνπ Γ. θαη πνιινί κηθξόηεξνη. Οη 

ηέζζεξηο κεγαιύηεξνη εληνπίζηεθαλ από ηνλ Γαιηιαίν. Οη δνξπθόξνη απηνί πήξαλ ηηο νλνκαζίεο ηνπο από 

κπζνινγηθά πξόζσπα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ζεό Γία (Ιώ, Δπξώπε, Γαλπκήδεο, Καιιηζηώ). Η αλαθάιπςή 

ηνπο βνήζεζε ηνλ Γαλό αζηξνλόκν Ρέκεξ (1675) ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θσηόο.  

   

Ο Κξόλνο είλαη ν έθηνο εγγύηεξνο πιαλήηεο ηνπ Ήιηνπ θαη ν δεύηεξνο 

κεγαιύηεξνο ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο. Δίλαη γλσζηόο ήδε από ηα πξντζηνξηθά 

ρξόληα, ελώ ν πξώηνο πνπ ηνλ παξαηήξεζε κε ηειεζθόπην δελ ήηαλ άιινο από ηνλ 

Γαιηιαίν ην 1610. Ο κεγάινο Ιηαιόο αζηξνλόκνο ζεκείσζε ηελ ηδηόηππε κνξθή ηνπ 

πιαλήηε κε ηνπο δαθηπιίνπο, δελ θαηόξζσζε όκσο λα πξνζδηνξίζεη ηελ αθξηβή 

Μέζε απόζηαζε από ηνλ Ήιην: 1,43 δηζεθαηνκκύξηα km  

Απόζηαζε από ηε Γε: Διάρηζηε: 1,27 δηζεθαηνκκύξηα km 

Μέγηζηε: 1,66 δηζεθαηνκκύξηα km  

Γηάξθεηα εκέξαο: 10,7 γήηλεο ώξεο  Γηάξθεηα έηνπο: 29,5 γήηλα ρξόληα  

Θεξκνθξαζία: Διάρηζηε: -176ν Κειζίνπ  

Αηκόζθαηξα: Τδξνγόλν (88%), ήιην, ίρλε κεζαλίνπ θαη ακκσλίαο   



γεσκεηξία ηνπο, θάηη πνπ θαηάθεξε 49 ρξόληα αξγόηεξα ν Κξίζηηαλ Υνπίγθελο κε ηελ βνήζεηα ελόο πην 

εμειηγκέλνπ ηειεζθνπίνπ.  

Σν 1676 ν γαιιν-ηηαιηθήο θαηαγσγήο αζηξνλόκνο Σδηλ Καζίλη  πξώηνο παξαηήξεζε ην θαηλνκεληθό δηάθελν 

κεηαμύ ησλ δύν κεγάισλ δαθηπιίσλ, ην νπνίν γη’ απηόλ ηνλ ιόγν πήξε θαη ην όλνκά ηνπ. Οη δαθηύιηνη ηνπ 

Κξόλνπ ζεσξνύληαλ κνλαδηθνί ζην ειηαθό καο ζύζηεκα έσο ην 1977, όηαλ παξαηεξήζεθαλ επίζεο ζηνλ 

Οπξαλό, ηνλ Γία θαη ηνλ Πνζεηδώλα.  

Μέρξη ζήκεξα γλσξίδνπκε όηη ν Κξόλνο απνηειείηαη από επηά θύξηνπο δαθηπιίνπο, νη νπνίνη δηαηξνύληαη ζε 

10.000 κηθξόηεξνπο, μεθηλνύλ από κηα απόζηαζε 7.000 ρηιηνκέηξσλ πάλσ από ηελ επηθάλεηα θαη θηάλνπλ 

κέρξη ην ύςνο ησλ 74.000 ρηιηνκέηξσλ, ελώ έρνπλ εληνπηζηεί ηνπιάρηζηνλ 30 δνξπθόξνη (επίζεκε νλνκαζία 

έρνπλ δνζεί κνλάρα ζηνπο 18) πνπ πεξηθέξνληαη ζηαζεξά γύξσ από ηνλ πιαλήηε.  

Ο Γεξκαλόο αζηξνλόκνο Γνπίιηακ Υέξζει 

αλαθάιπςε ηνλ Οπξαλό, ην 1781. Ήηαλ ν πξώηνο πιαλήηεο πνπ 

αλαθαιύθζεθε, ρσξίο λα είλαη εύθνια νξαηόο κε ην γπκλό κάηη. Η 

απόζηαζε ηνπ από ηνλ Ήιην είλαη δηπιάζηα από ηελ αληίζηνηρε ηνπ Κξόλνπ. Ο 

Οπξαλόο απνηειεί έλαλ αζπλήζηζην πιαλήηε, γηαηί πεξηζηξέθεηαη γύξσ από 

έλαλ άμνλα κε θιίζε 98 κνηξώλ θαη έηζη δίλεη ηελ εληύπσζε πσο γπξίδεη 

πιαγίσο. Απηό ίζσο  νθείιεηαη ζε ζύγθξνπζε ηνπ Οπξαλνύ κε θάπνην 

κεγάιν ζώκα, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζρεκαηηζκνύ ηνπ.  

Η αηκόζθαηξα ηνπ Οπξαλνύ έρεη έλα πξαζηλσπό - κπιε ρξώκα. Με θαλνληθό θσο, ε αηκόζθαηξα δελ έρεη ζρε-

δόλ θαλέλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό. Γελ ππάξρνπλ ζεκάδηα γηα δώλεο λεθώλ αλάινγεο κε εθείλεο πνπ είλαη 

νξαηέο ζηνλ Γία θαη ηόλ Κξόλν.  

πλνιηθά, ν Οπξαλόο έρεη πεξηζζόηεξνπο από 20 δνξπθόξνπο, αιιά κόλν νη πέληε έρνπλ νπζηαζηηθό 

κέγεζνο.  Οη κηθξόηεξνη δνξπθόξνη πεξηιακβάλνπλ αζηεξνεηδείο πνπ έρνπλ παγηδεπηεί από ηε βαξύηεηα ηνπ 

πιαλήηε. 

Ο Πνζεηδώλαο είλαη ν ηειεπηαίνο από ηνπο δίηνπο πιαλήηεο (πιαλήηεο πνπ ηα 

κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κνηάδνπλ κε απηά ηνπ Γία). Σν 1846 ν Galle παξαηήξεζε ηνλ πιαλήηε 

Πνζεηδώλα από ην αζηεξνζθνπείν ηνπ Βεξνιίλνπ ζε απόζηαζε κόιηο 1° από ηελ αλακελόκελε ζέζε. Σνλ 

Πνζεηδώλα έρεη επηζθεθζεί κόλν κία δηαζηεκηθή βνιίδα, ν Voyager 2 ζηηο 25 Απγνύζηνπ 1989. Έηζη, ζρεδόλ 

όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηνλ πιαλήηε πξνέξρνληαη από ηελ απνζηνιή απηή.   

 Σν γαιάδην ρξώκα ηνπ πιαλήηε Πνζεηδώλα νθείιεηαη, όπσο θαη ηνπ Οπξαλνύ ζηελ απνξξόθεζε ηεο 

θόθθηλεο αθηηλνβνιίαο από ην κεζάλην ζηελ αηκόζθαηξα. Όπσο όινη νη γίγαληεο πιαλήηεο ζηελ επηθάλεηά 

ηνπ θπξηαξρνύλ δπλαηνί άλεκνη, θαηαηγίδεο θαη ζηξόβηινη. Μάιηζηα ε ηαρύηεηα ησλ αλέκσλ ηνπ Πνζεηδώλα 

είλαη ε κεγαιύηεξε ζην ειηαθό ζύζηεκα, θζάλνληαο ηα 2000 km/ ώξα. Μία κέξα Πνζεηδώλα ηζνύηαη κε 15 

γήηλεο ώξεο θαη 40 ιεπηά , ελώ έλα Πνζεηδώλην έηνο ζπκπιεξώλεηαη ζε 165 γήηλα ρξόληα! Ο Πνζεηδώλαο έρεη 

ηξεηο γλσζηνύο δνξπθόξνπο: ηνλ Πξσηέα, ηνλ Σξίησλα θαη ηε Νεξείδα. 



ΚΟΛΑΗ ΜΑΚΘΤΩΝ ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΛΚΟΥΣ ΚΑΛ ΕΞΩΤΕΛΚΟΥΣ ΡΛΑΝΘΤΕΣ 

 

  

 

 

 



ΡΑΟΥΣΛΑΣΕΛΣ ςε power-point (πράγματα που μάκαμε) 
Ο ΘΛΛΟΣ ΜΑΣ (αποςπάςματα)  

 την  Ελληνική μυθολογία ο Ήλιος ήταν θεότητα, τον 

οποίο ο μηρος αντιστοιχεί στον ηλιακό Σιτάνα Τπερίωνα. 

 Ο Ήλιος οδηγούσε το πύρινο άρμα του στον ουρανό. Έχει 

δύο αδελφές, την θεά του φεγγαριού ελήνη και της θεά της 

αυγής Ηώ. Πολλοί πιστεύουν πως ο Απόλλων έγινε ο 

Ολύμπιος “ηλιακός θεός”.

 Ο αντίστοιχος του Ηλίου στην Ρωμαϊκή μυθολογία είναι ο 

ολ.

 
 

 Ο Ήλιος είναι μια θερμή σφαίρα αερίων.

 Αποτελείται ως επί το πλείστον από το υδρογόνο (70%),

 το ήλιον (28%) 

 και το υπόλοιπο 2% από άλλα στοιχεία. 

 Είναι επίσης ένα κίτρινο νάνος αστέρας. 

 Υυσικά είναι το μόνο αστέρι αρκετά κοντά μας, ώστε να 

εξετάσουμε τα εξωτερικά και τα εσωτερικά στρώματά 

του λεπτομερώς.

 



 

ΟΙ ΗΛΙΑΚΈς ΚΗΛΊΔΕς ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΆ

ΥΑΙΝΜΕΝΑ ΠΟΤ ΕΜΥΑΝΊΖΟΝΣΑΙ ΣΗΝ

ΕΠΙΥΆΝΕΙΑ ΣΟΤ ΗΛΊΟΤ, ΣΗ ΛΕΓΜΕΝΗ

ΥΩΣΥΑΙΡΑ, ΣΗς ΟΠΟΊΑς ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΌΝΣΑΙ ΟΙ

ΠΕΡΙΣΕΡΟ ΕΝΣΤΠΩΙΑΚΟΊ ΚΑΙ

ΕΝΔΙΑΥΈΡΟΝΣΕς ΦΗΜΑΣΙΜΟΊ ΣΗς.

 
 

 Ο ήλιος βρίσκεται 150 εκατομμύρια χλμ. μακριά 

από τη Γη. 

 Ο Ήλιος δεν περιστρέφεται σαν στερεό σώμα.

 Η ορατή επιφάνεια του Ήλιου, η φωτόσφαιρα, έχει 

θερμοκρασία 5800 βαθμών Κελσίου περίπου.

 Με αεροπλάνο θα φτάνατε από τον Ήλιο στη Γη σε 

18 χρόνια και με αυτοκίνητο σε 152 χρόνια.!!!!!

 
 



 
ΡΑΟΥΣΛΑΣΕΛΣ ςε power-point (πράγματα που μάκαμε) 
Θ ΣΕΛΘΝΘ (αποςπάςματα)  

 Η Σελήνη είλαη (ο κολαδηθός) θσζηθός 
δορσθόρος ηες Γες θαη ο πέκπηος 
κεγαιύηερος θσζηθός δορσθόρος ηοσ 
ειηαθού ζσζηήκαηος. 

 Ο πηο πηζαλός κεταληζκός είλαη ε 
ζύγθροσζε ελός πιαλήηε κε ηε λεαρή 
Γε. Μεηά ηε ζύγθροσζε ηα ζωκαηίδηα 
ποσ εθηηλάτζεθαλ ζηο δηάζηεκα ηέζεθαλ 
ζε ηροτηά γύρω από ηε Γε θαη ζηο ηέιος 
ζτεκάηηζαλ ηε Σειήλε. Οη γηγάληηες 
ζσγθρούζεης πηζηεύεηαη όηη ήηαλ θοηλές 
ζηης αρτές ηοσ Ηιηαθού Σσζηήκαηος.

 

Η Σελήνη είναι γεμάτη κρατήρες 

 Ο Αρίσταρχος είλαη έλας εύθοια 

εληοπηδόκελος θραηήρας ζηε Σειήλε. Η 

δηάκεηρός ηοσ είλαη 40 τηιηόκεηρα (km) 

θαη βρίζθεηαη ζηο βόρεηο εκηζθαίρηο θαη 

ζηελ οραηή από ηε Γε πιεσρά ηες 

Σειήλες.

 

Φάσεισ της Σελήνης 

  
 
 



ΔΟΥΦΟΟΛ (Αποςπάςματα)  

ΦΤΙΚΟΙ ΔΟΡΤΦΟΡΟΙ 

ΣΕΧΝΘΣΟΙ ΔΟΡΤΦΟΡΟΙ 

      

Οι μεγαλφτεροι δορυφόροι του 
θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ

• Γανυμιδθσ- Δίασ

• Σιτάνασ- Κρόνοσ

• Καλλιςτϊ- Δίασ

• Ιϊ- Δίασ

• ελινθ- Γθ

Ο Σιτάνασ, ο μεγαλφτεροσ δορυφόροσ του Κρόνου.

 
Φυςικόσ δορυφόροσ ι φεγγάρι ονομάηεται κάκε φυςικό ουράνιο ςϊμα που περιφζρεται γφρω από ζναν πλανιτθ ι 

πλανιτθ νάνο ι άλλο μικρότερο ουράνιο ςϊμα. 

Οι φυςικοί δορυφόροι ονομάηονται επίςθσ δευτερεφοντεσ πλανήτεσ. Παρακάτω αναφζρονται οι κυριότεροι 
δορυφόροι του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ ανά πλανιτθ (ςτθν παρζνκεςθ αναγράφονται οι ονομαςίεσ των 
δορυφόρων) είναι οι: 

 Γθ (ελινθ) 
 Άρθσ (Δείμοσ και Φόβοσ) 
 Δίασ 64 φυςικοφσ δορυφόρουσ (οι μεγαλφτεροι είναι: Γανυμιδθσ, Καλλιςτϊ, Ιϊ και Ευρϊπθ, και είναι 

ορατοί ακόμθ και με μικρό τθλεςκόπιο. Ανακαλφφκθκαν από τον Γαλιλαίο τον Ιανουάριο του 1610) 
 Κρόνοσ 62 φυςικοφσ δορυφόρουσ (κακϊσ και ζνα ςφςτθμα δακτυλίων που μπορεί να κεωρθκεί ωσ 

ςφνολο μυριάδων μικροςκοπικϊν δορυφόρων. Οι μεγαλφτεροι δορυφόροι είναι: Σιτάνασ, Ρζα, Ιαπετόσ, 
Διϊνθ, Σθκφσ, Εγκζλαδοσ και Μίμασ. τισ 7 Αυγοφςτου του 2009 ανακαλφφκθκε ο 62οσ δορυφόροσ του 
Κρόνου και φζρει τθν προςωρινι ονομαςία S/2009 S 1.) 

 Ουρανόσ 27 φυςικοφσ δορυφόρουσ (οι μεγαλφτεροι είναι: Σιτάνια, Όμπερον, Ουμβριιλ, Άριελ και 
Μιράντα) 

 Ποςειδϊνασ 13 φυςικοφσ δορυφόρουσ (οι μεγαλφτεροι είναι: Σρίτωνασ, Πρωτζασ και Νθρθίδα) 

Ο Γανυμιδθσ ι Δίασ III είναι ο πιο ογκϊδθσ, 
φωτεινόσ και μεγαλφτεροσ δορυφόροσ του 

πλανιτθ Δία αλλά και του Θλιακοφ ςυςτιματοσ. 
Είναι μεγαλφτεροσ ακόμθ και από τον πλανιτθ 

Ερμι και τον νάνο πλανιτθ Πλοφτωνα.
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http://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/2009
http://el.wikipedia.org/wiki/S/2009_S_1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%28%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD_%28%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%BB_%28%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B9%CE%B5%CE%BB_%28%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1_%28%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82_%28%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AD%CE%B1%CF%82_%28%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%81%CE%B7%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%28%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29


 

Θ Σελινθ είναι (ο μοναδικόσ) φυςικόσ δορυφόροσ τθσ Γθσ και ο πζμπτοσ 
μεγαλφτεροσ φυςικόσ δορυφόροσ του θλιακοφ ςυςτιματοσ. Πιρε το 
όνομά του από τθν ελινθ, αρχαιοελλθνικι κεά του δορυφόρου αυτοφ. 
Λζγεται επίςθσ «Φεγγάρι» ςτθ δθμοτικι γλϊςςα, λιγότερο επίςθμα ι 
ποιθτικά. Αποτελείται από ςτερεά υλικά παρόμοια με αυτι τθσ Γθσ. Είναι 
το φωτεινότερο ςϊμα ςτθν ουράνια ςφαίρα μετά τον Ιλιο, επειδι είναι 
και το κοντινότερο ςτθ Γθ ουράνιο ςϊμα.H  ελινθ ζχει ιςχυρι βαρυτικι 
επίδραςθ ςτθ Γθ (παλιρροϊκι αλλθλεπίδραςθ), προκαλϊντασ φαινόμενα 
όπωσ οι παλίρροιεσ (π.χ. τα «Σρελά  νερά» τθσ Χαλκίδασ ςτον πορκμό του 
Ευρίπου). 
 

 

Ζνασ τεχνθτόσ δορυφόροσ είναι οποιαδιποτε καταςκευι, που δθμιουργικθκε από τον άνκρωπο, τοποκετείται ςε 

τροχιά γφρω από ζνα ουράνιο ςϊμα, ενϊ ειδικότερα, τεχνθτόσ δορυφόροσ τθσ Γθσ λζγεται κάκε αντικείμενο που 

τοποκετείται από τον άνκρωπο ςε τροχιά γφρω από αυτιν.  

Ο πρϊτοσ τεχνθτόσ δορυφόροσ είναι ο οβιετικόσ Sputnik 1. 
Χρθςιμοποιοφνται για επιςτθμονικοφσ, τθλεπικοινωνιακοφσ και πολεμικοφσ ςκοποφσ. 

(1957)
Οι τθλεπικοινωνιακοί δορυφόροι επιτρζπουν τθν μεταφορά πλθροφοριϊν από τθ μία 

άκρθ του κόςμου ςτθν άλλθ. Οι τθλεπικοινωνιακοί δορυφόροι χρθςιμεφουν ςτθ 
τθλεφωνία (ςτακερι και κινθτι), τθ τθλεόραςθ, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο. 

Χάρισ τουσ τθλεπικοινωνιακοφσ δορυφόρουσ μποροφμε να μακαίνουμε τισ ειδιςεισ 
από παντοφ ςτθ Γθ ςτιγμιαία, ι να μιλιςουμε με τα αγαπθμζνα μασ πρόςωπα. 

 

Οι τθλεπικοινωνιακοί δορυφόροι επιτρζπουν τθν μεταφορά πλθροφοριϊν από τθ μία άκρθ του κόςμου ςτθν άλλθ. Οι 

τθλεπικοινωνιακοί δορυφόροι χρθςιμεφουν ςτθ τθλεφωνία (ςτακερι και κινθτι), τθ τθλεόραςθ, το ραδιόφωνο και το 

διαδίκτυο. Χάρισ τουσ τθλεπικοινωνιακοφσ δορυφόρουσ μποροφμε να μακαίνουμε τισ ειδιςεισ από παντοφ ςτθ Γθ 

ςτιγμιαία, ι να μιλιςουμε με τα αγαπθμζνα μασ πρόςωπα.  

Τπάρχουν επίςθσ και οι μετεωρολογικοί δορυφόροι. Αυτοί οι δορυφόροι μελετοφν τθν ατμόςφαιρα και το κλίμα τθσ 

Γθσ, παρζχοντασ ςτουσ επιςτιμονεσ πολφτιμεσ πλθροφορίεσ. Χάρισ αυτοφσ τουσ δορυφόρουσ ξζρουμε τι καιρό κα 

κάνει αφριο, ενϊ υπάρχει ζγκαιρθ προειδοποίθςθ ςε περίπτωςθ τυφϊνα.  

Οι γεωφυςικοί δορυφόροι μελετοφν τθ Γθ, παρζχοντασ ακριβζςτατουσ χάρτεσ και πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τισ 

Βάςεισ Οικολογικϊν Δεδομζνων.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%8A%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1
http://www.astronomia.gr/wiki/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://www.astronomia.gr/wiki/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://www.astronomia.gr/wiki/index.php?title=%CE%93%CE%B7


Οι καταςκοπευτικοί δορυφόροι, 
χρθςιμοποιοφνται ςτο ςτρατό για να 

καταγράφουν εχκρικζσ κινιςεισ (όπωσ οι 
εκτοξεφςεισ πυραφλων), ςτρατόπεδα και όχι 

μόνο. 

 

Τπάρχουν επίςθσ και οι δορυφόροι προςανατολιςμοφ. Οι δορυφόροι αυτοί βοθκοφν ςτον προςανατολιςμό πλοίων 

και αεροςκαφϊν, κακϊσ και ςτθν κακοδιγθςθ απλϊν πολιτϊν ςε άγνωςτεσ περιοχζσ. 

 

Υπολογίηεται ότι υπάρχουν 13.000 τεχνθτοί δορυφόροι μόνο γφρω από τθ Γθ μασ!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astronomia.gr/wiki/index.php?title=%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1


ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥΣ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΕΣ ! 
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«Οι μικροί φυςιοδίφεσ» , εκδόςεισ:  ΕΡΕΤΝΘΣΕ 
 

Σελίδεσ που χρθςιμοποιικθκαν: 
www.e-geografia.com  

www.e-telescope.gr/el/astronomy-and-space 
www.spacetravels.gr/.../solar_system.html 

el.wikipedia.org/wiki/Ηλιακό_ςφςτημα 
www.physics4u.gr/blog/?...θλιακό-ςφςτθμα 

el.wikiquote.org/wiki/Ελληνικζσ_παροιμίεσ_για_τουσ_μήνεσ 
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Σο Θλιακό φςτθμα - The Solar System 
Our Solar System - Size Of Planets and Stars to Scalar 

Star Size Comparison HD 
Θλιακι ζκρθξθ.wmv 

Θ ΔΤΝΑΜΘ ΣΟΤ ΘΛΙΟΤ 
The 12 Planets - Οι Δωδεκα Πλανθτεσ 

Θ Γθ από δορυφόρο  
Βόρειο ςζλασ – aurora borealis  

Βόρειο ςζλασ  

Ρροςομοιώςεισ από το site: e-geografia  

Οι ακτίνεσ του ιλιου και οι εποχζσ 
Οι εποχζσ και θ κλίςθ των ακτινϊν 

Ιλιοσ – γθ- ςελινθ 
Θ κίνθςθ τθσ Γθσ και οι εποχζσ του ζτουσ  

Σο φαινόμενο θμζρασ – νφχτασ 
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Οη μαζεηέξ ηεξ Γ΄ ηάλεξ: 

Κωκζηακηίκμξ Απηκηώηεξ  

Δωή Βαγημύ 

Μανία Βηδάθε 

ηέιημξ Γθαγθαμοδάθεξ  

Έθε Δηαιοκά 

Καηενίκα Δακδάιε 

Κονηάθμξ Κονηάθμο  

  Νίκα Μανθάθε 

Νηθμιέηηα Μαονμγηακκάθε 

Γηώνγμξ Μεηαλάξ   

Βύνωκ Νενάκηδεξ  

Γμμακμοήι Παηνωκάθεξ  

Κωζηήξ Παηηαθόξ  

Γηνήκε Παηηαθμύ 

 Κάηηα Ρμοζάθε 

ηέιημξ Ρμοζάθεξ  

Μάκμξ μπώθμξ 

Μάνημξ Σζαγθανάθεξ  

Γθαμπνηέια Σζμιάθμβα 

Παοιίκα Φαθαιάθε  

Άνεξ Φιμονήξ  

Μάκμξ Χαναιαμπάθεξ 

 

Δαζθάια: Γεωνγία Παπαδμγηακκάθε 


