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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

  Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ εθπνλήζεθε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο Α1 ηνπ 2
νπ

 

Γεληθνχ Λπθείνπ Καξδίηζαο θαηά ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016 θέξεη ηνλ 

ηίηιν: «Πιαλήηεο- Πιάλεηεο- Planets». Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο έγηλε κε γλψκνλα ην 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πνπ έδεημαλ νη καζεηέο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο ηδηαίηεξα κάιηζηα 

κεηά απφ ηελ πξφζθαηε αλαθάιπςε ηεο χπαξμεο λεξνχ ζηνλ πιαλήηε Άξε. Απηφ αθξηβψο ην 

γεγνλφο ζηάζεθε αθνξκή γηα ηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ έξεπλά 

ηνπο επηθεληξψζεθε θπξίσο ζην ειηαθφ καο ζχζηεκα κε ζθνπφ ηε δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο 

νξίδνληα φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ πνπ πιαλψληαη ζην δηαζηεκηθφ «ρψξo». 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο αλαδήηεζαλ, επεμεξγάζηεθαλ θαη θαηέγξαςαλ 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ απάληεζε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: α) Πνηα 

είλαη ε ζεκαζία ηεο ιέμεο «πιαλήηεο»; Ση νξίδνπκε σο πιαλήηε; Πνηεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα 

πιεξνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Γηεζλνχο Αζηξνλνκηθήο Έλσζεο, ψζηε έλα νπξάλην ζψκα 

λα ραξαθηεξηζηεί σο «πιαλήηεο»; β) Πνηνη είλαη νη πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη ηη 

γλσξίδνπκε γηα ηνλ θαζέλα απφ απηνχο φζνλ αθνξά ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ηνλ ήιην, ην κέγεζνο, 

ηε κάδα, ην ζρήκα, ην ρξψκα, ηηο παξαηεξνχκελεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο, ηελ χπαξμε ή ηελ απνπζία 

αηκφζθαηξαο, ηελ χπαξμε καγλεηηθνχ πεδίνπ, ηνλ ηξφπν θαη ηε δηάξθεηα πεξηθνξάο ή πεξηζηξνθήο, 

ηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε, ηνπο δνξπθφξνπο ηνπο θαη άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο; γ) ε 

πνηεο θαηεγνξίεο είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη νκαδνπνηεζνχλ έρνληαο σο θξηηήξην θάπνηα 

θνηλά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπλ; δ) Πνηνη ιηγφηεξν γλσζηνί πιαλήηεο ραξαθηεξίδνληαη σο 

«πιαλήηεο λάλνη»; ε) Τπάξρνπλ άιινη πιαλήηεο εθηφο ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο; Πνηεο είλαη νη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επηζηήκνλεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο; Ση εηθάδεηαη γηα ηελ 

χπαξμε εμσγήηλεο δσήο ζ‟ απηνχο; ε ηη δηαθέξνπλ νη νλνκαδφκελνη «ειεχζεξνη πιαλήηεο» απφ 

ηνπο πιένλ γλσζηνχο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο;  

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο, μεθηλψληαο απφ ηελ εξκελεία  ηεο ιέμεο «πιάλεο», 

αλαδήηεζαλ ηα νπξάληα εθείλα ζψκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνπο 

πιαλήηεο θαη -ζε αληηδηαζηνιή κε απηνχο- λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «πιάλεηεο». ηελ θαηεγνξία 

απηή ηαμηλνκήζεθαλ νη θνκήηεο, νη κεηεσξίηεο θαη νη αζηεξνεηδείο. Καηαγξάθεθαλ ηα ηδηαίηεξα 

γλσξίζκαηά ηνπο, ηα είδε ηνπο αλάινγα κε ηε ζχζηαζή ηνπο θαη νη ζρεηηθέο επηθξαηνχζεο ζεσξίεο 

γχξσ απφ απηά. Δληνπίζηεθαλ νη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη κεηεσξίηεο ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο 

θνκήηεο, ηνπο αζηεξνεηδείο θαη ηα θνηλψο νλνκαδφκελα «πεθηαζηέξηα». Οη καζεηέο  

εληππσζηάζηεθαλ απφ ηε δπλαηφηεηα θνζηνιφγεζεο ελφο κεηεσξίηε! 

 Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεχλεζε ησλ θπζηθψλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ην 

πιαλεηηθφ ζχζηεκα ζε ζρέζε θπξίσο κε ηνλ ηξφπν πνπ απηνί θηλνχληαη. Ζ εξγαζία νινθιεξψζεθε 

κε ηε δεκηνπξγία κηαο πιαλεηηθήο αθίζαο.      

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη παξάιιεια δφζεθε ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα 

εμαζθήζνπλ ηελ αγγιηθή γιψζζα, πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν, αλαηξέρνληαο ζε μέλεο 

ηζηνζειίδεο γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ θαη  δεκηνπξγψληαο ηε δηθή ηνπο 

«αγγιηθή γεηηνληά» ζην δηάζηεκα. Δθεί ζα βξεη θαλείο  έλα ζηαπξφιεμν, έλαλ κίλη νδεγφ κε 

δηαζηεκηθνχο φξνπο, θαζψο θαη απνθζέγκαηα γηα ην δηάζηεκα (πνπ άξεζαλ ηδηαίηεξα ζηνπο 

καζεηέο) ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.    

Απφ  04 / 02/ 2016, νη καζεηέο ηνπ Α1 ηνπ 2
νπ

 ΓΔΛ Καξδίηζαο έρνπλ ην δηθό ηνπο 

…αζηέξη! Ολνκάδεηαη ..... 
 

 

 

 

 

  Project 

A1 2016 
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Πιαλήηεο 

 
 

 Τη είλαη πιαλήηεο; 

 

Πιαλήηεο, ζχκθσλα κε ηνλ ζχγρξνλν νξηζκφ ηεο Γηεζλνχο Αζηξνλνκηθήο Έλσζεο 

(IAU), νλνκάδεηαη θάζε νπξάλην ζψκα πνπ: 
 

·  βξίζθεηαη ζε ειιεηπηηθή ηξνρηά γύξω από ηνλ 'Ζιην ή θάπνηνλ άιινλ αζηέξα 

   θαη θηλείηαη θαηά ηελ αληίζεηε θνξά ηωλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ  

 · δηαζέηεη επαξθή κάδα θαη βαξύηεηα ώζηε λα έρεη απνθηήζεη ζθαηξηθό ζρήκα θαη  

 · θπξηαξρεί ζηελ ηξνρηαθή δώλε ζηελ νπνία θηλείηαη.  
 

Σν ζψκα πνπ θαιχπηεη ηα πξψηα δχν θξηηήξηα αιιά φρη απηφ ηεο θπξηαξρίαο ζηελ ηξνρηά ηνπ, φηαλ 

δελ είλαη δνξπθφξνο, ιέγεηαη “πιαλήηεο λάλνο”. 
 

 Πνηα είλαη ε εηπκoινγία ηεο ιέμεο ''πιαλήηεο''; 

 

Ζ ιέμε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραηνειιεληθή θξάζε «πιαλήηεο αζηέξεο» (άζηξα πνπ πεξη-

πιαληνχληαη), ζε αληίζεζε κε ηνπο αζηέξεο πνπ κνηάδνπλ αθίλεηνη ζηνλ νπξάλην ζφιν (εμ νπ θαη ε 

νλνκαζία «απιαλείο αζηέξεο»).  
 

Πώο δεκηνπξγνύληαη νη πιαλήηεο; 

 

Σν αξρηθφ βήκα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πιαλεηψλ είλαη ε βαξπηηθή ζπζηνιή ελφο γηγάληηνπ λέθνπο 

αεξίσλ. Καζψο απηφ ζπζηέιιεηαη, ιφγσ πεξηζηξνθήο , πιαηαίλεη θαη ζρεκαηίδεη έλα δίζθν. Έλαο  

αζηέξαο αξρίδεη λα ζρεκαηίδεηαη ζην θέληξν, πνπ είλαη θαη ε ζεξκφηεξε πεξηνρή. ηνλ ππφινηπν 

δίζθν ε χιε ζπκππθλψλεηαη βαζκεδφλ, γηα ην ζρεκαηηζκφ νινέλα κεγαιχηεξσλ ζηεξεψλ ζσκάησλ. 

Ζ «αλάθιεμε» ηνπ αζηέξα πξνθαιεί ηελ απνβνιή ηεο ζθφλεο θαη ησλ αεξίσλ πνπ παξέκεηλαλ. 

Οη πιαλήηεο δελ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε κάδα γηα ηελ έλαξμε ζεξκνππξεληθψλ αληηδξάζεσλ φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηα αζηέξηα, έηζη δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εθπέκπνπλ αθηηλνβνιία. Σν γεγνλφο ηεο 

νξαηφηεηαο ησλ πιαλεηψλ ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο νθείιεηαη 

ζηελ αλάθιαζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο (εηεξφθσηα ζψκαηα). 

Πνηνη είλαη νη πιαλήηεο ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο 

ρωξίδνληαη; 

Οη πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο  είλαη επηζήκσο νρηψ θαη αλάινγα κε ηελ απφζηαζε 

ηνπο απφ ηνλ ήιην , πεξηθέξνληαη γχξσ απφ απηφλ κε ηελ εμήο ζεηξά: 
 

·  Δξκήο 

·  Αθξνδίηε 

·  Γε 

·  Άξεο 

·  Γίαο 

·  Κξόλνο 

·  Οπξαλόο 

·  Πνζεηδώλαο 
Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ πιαλεηψλ απμάλνληαη θαζψο απνκαθξπλφκαζηε απφ ηνλ ήιην.   

Δπνκέλσο δελ είλαη ζηαζεξέο. 
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Απφ ηνπο παξαπάλσ πιαλήηεο κφλν ν Δξκήο, ε Αθξνδίηε ,ν Άξεο, ν Γίαο θαη ν Κξφλνο κπνξνχλ 

λα παξαηεξεζνχλ κε γπκλφ κάηη απφ ηε Γε, ελψ νη άιινη ηξεηο (Οπξαλφο, Πνζεηδψλαο Πινχησλαο) 

παξαηεξνχληαη κφλν κε ηε βνήζεηα ηειεζθνπίνπ. 
 

 

 
 

εκείσζε : ηε θσηνγξαθία ηα αληηθείκελα δελ είλαη ππφ θιίκαθα. 

 

Απφ ηελ άπνςε ηεο θπζηθήο θαη ρεκηθήο ηνπο ζχζηαζεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο 

γαηώδεηο, ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ ν Δξκήο, ε Αθξνδίηε, ε Γε θαη ν Άξεο, θαη ηνπο αεξηώδεηο 

πιαλήηεο-γίγαληεο, ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη ν Γίαο, ν Κξφλνο, ν Οπξαλφο θαη ν Πνζεηδψλαο ησλ 

νπνίσλ ε ζχζηαζή ηνπο είλαη αέξηα (Τδξνγφλν θπξίσο), ελψ φινη έρνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

δαθηπιίνπο, νη εληππσζηαθφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη νη δαθηύιηνη ηνπ Κξόλνπ.  
 

 Ο Πινύησλαο δελ αλήθεη ζε θακηά απφ ηηο δχν νκάδεο, θαζψο απφ ην 2006 έπαςε λα ζεσξείηαη 

επηζήκσο πιαλήηεο ηνπ Ζιηαθνχ ζπζηήκαηνο (επεηδή ηεξεί κφλν ηα δχν πξψηα απφ ηα ηξία 

θξηηήξηα ησλ πιαλεηψλ) , αιιά είλαη πιαλήηεο λάλνο πνπ αλήθεη ζηε Εώλε ηνπ Κάηπεξ. Απηή ε 

άπνςε εληζρχζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ αλαθάιπςε ζσκάησλ πέξα απφ ηελ ηξνρηά ηνπ 

Πινχησλα πνπ είλαη παξφκνηα ή θαη κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο απφ απηφλ. Άιινη πιαλήηεο-λάλνη ηνπ 

ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο είλαη νη:  

 Έξηο (ν κεγαιχηεξνο πιαλήηεο λάλνο), Γήκεηξα, Μαθεκάθε θαη Υανπκέηα. 
 

Γύν άιιεο κεγάιεο θαηεγνξίεο πνπ ρσξίδνληαη νη πιαλήηεο κε θξηηήξηα ηε θπζηθή ζχζηαζε ησλ 

πιαλεηψλ, ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηνπο, ηελ χπαξμε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

δνξπθφξσλ θ.ά. είλαη νη εμήο: 

  

· Δζωηεξηθνί Πιαλήηεο: 
ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη πιαλήηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά φκνηα κε απηά ηεο 

Γεο, φπσο είλαη ν Δξκήο, ε Αθξνδίηε, ε Γε θαη ν Άξεο, ηνπο νπνίνπο- γη' απηφ ηνλ ιφγν- 

νλνκάδνπκε γήηλνπο ή εζσηεξηθνύο πιαλήηεο, επεηδή βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ Ήιην. Οη 

πιαλήηεο απηνί έρνπλ κηθξή κάδα, κεγάιε ππθλφηεηα- (φινη πεξίπνπ ηελ ίδηα)- θαη κηθξή ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο, ζρεηηθά κηθξέο δηαζηάζεηο θαη ζηεξεή επηθάλεηα κε κεηαιιηθή ή βξαρψδε πθή. 

πλαληά θαλείο πνιινχο θξαηήξεο θαη εθαίζηεηα. Δπίζεο ζηελ αηκφζθαηξα ηνπο θχξηα ζπζηαηηθά 

είλαη ην άδσην, ην νμπγφλν θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. ε αληίζεζε κε ηνπο δίηνπο πιαλήηεο, ην 

καγλεηηθφ ηνπο πεδίν είλαη πνιχ αζζελέο. 
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· Δμωηεξηθνί Πιαλήηεο: 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη εμσηεξηθνί πιαλήηεο γίγαληεο ή πιαλήηεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

Γηφο, νη νπνίνη έρνπλ κεγάιε κάδα θαη πνιχ κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο απφ ηνπο γήηλνπο πιαλήηεο, 

ηειείσο δηαθνξεηηθή θπζηθή ζχζηαζε ελψ ε ππθλφηεηα ηεο χιεο ηνπο κφιηο πνπ μεπεξλά εθείλε 

ηνπ χδαηνο. πλεπψο είλαη ηεξάζηηεο αέξηεο ζθαίξεο, απνηεινχκελεο θπξίσο απφ πδξνγφλν θαη ήιην 

(+ακκσλία,+κεζάλην). Γελ έρνπλ ζηεξεά επηθάλεηα. Μφλν ην εζσηεξηθφ ηνπο απνηειείηαη απφ κηα 

ηεξάζηηα ζηεξεά κάδα απφ πάγν θαη πεηξψκαηα πινχζηα ζε άλζξαθα. Πεξηβάιινληαη απφ ζχζηεκα 

δαθηπιίσλ. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη πιαλήηεο Γίαο, Κξφλνο, Οπξαλφο θαη Πνζεηδψλαο, 

ελψ ν Πινχησλαο εμαηξείηαη. Γηαθξίλνληαη γηα ην ηζρπξφηαην καγλεηηθφ ηνπο πεδίν. 
 

Γνξπθόξνη: 
Φπζηθόο δνξπθόξνο ή θεγγάξη νλνκάδεηαη θάζε θπζηθφ νπξάλην ζψκα πνπ πεξηθέξεηαη γχξσ απφ 

έλαλ πιαλήηε ή πιαλήηε λάλν ή θάπνην άιιν κηθξφηεξν νπξάλην ζψκα θαη ππαθνχεη ζηνπο ίδηνπο 

λφκνπο ηεο νπξάληαο κεραληθήο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θίλεζε ησλ πιαλεηψλ. Τπάξρνπλ 173 γλσζηνί 

θπζηθνί δνξπθφξνη γχξσ απφ ηνπο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη 8 ζε ηξνρηά 

γχξσ απφ ηνπο πιαλήηεο λάλνπο. Οη πεξηζζφηεξνη δνξπθφξνη θηλνχληαη γχξσ απφ ηνπο πιαλήηεο 

θαηά ηελ "νξζή θνξά", δειαδή θαηά ηε θνξά πνπ πεξηθέξνληαη θαη νη πιαλήηεο γχξσ απφ ηνλ 

Ήιην. ηνλ θαλφλα φκσο απηφλ ππάξρνπλ θαη αξθεηέο εμαηξέζεηο. Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηζηξνθήο, 

ζηνπο ιεγφκελνπο "θαλνληθνχο" δνξπθφξνπο, είλαη ίζε κε ηνλ ρξφλν πεξηθνξάο ηνπ δνξπθφξνπ 

γχξσ απφ ηνλ πιαλήηε. Τπάξρνπλ ιφγνη λα πηζηεχνπκε φηη κεξηθνί απφ ηνπο δνξπθφξνπο ησλ 

κεγάισλ πιαλεηψλ (εθείλνη πνπ βξίζθνληαη ζπλήζσο καθξηά απφ ηνλ πιαλήηε) είλαη νπξάληα 

ζψκαηα πνπ ζπλειήθζεζαλ νπφ ηνλ πιαλήηε θαη ππνρξεψζεθαλ λα ζηξέθνληαη γχξσ ηνπ. Γηα 

νξηζκέλνπο απφ ηνπο κε-θαλνληθνχο θαη καθξηλνχο δνξπθφξνπο έρεη παξαηεξεζεί φηη ν ρξφλνο 

πεξηζηξνθήο θαη ν ρξφλνο πεξηθνξάο δηαθέξνπλ θαηά πνιχ. 
 

Λίγα ιόγηα γηα θάζε έλαλ από ηνπο πιαλήηεο: 

                                                                          Δξκήο 

                                                 

Ο Δξκήο είλαη ν πιεζηέζηεξνο ζηνλ Ήιην πιαλήηεο, θαη ν κηθξφηεξνο ζην Ζιηαθφ χζηεκα. Απ' 

ηελ ζηηγκή ινηπφλ πνπ βξίζθεηαη ηφζν θνληά ζηνλ ήιην είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηνλ δηαθξίλνπκε 

θαζαξά απφ ηε Γε. Δίλαη έλαο πνιχ κηθξφο πιαλήηεο, ιίγν κεγαιχηεξνο απφ ηε ειήλε. Έρεη κηα 

πνιχ αξαηή αηκφζθαηξα πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ ήιηνλ θαη νμπγφλν. Πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ 

ηνλ άμνλα ηνπ ζε πεξίπνπ 59 γήηλεο εκέξεο ελψ θάλεη κηα πεξηζηξνθή γχξσ απφ ηνλ ήιην ζε κφιηο 

88 εκέξεο. Δμαηηίαο ηεο κηθξήο ηνπ απφζηαζεο απφ ηνλ ήιην αιιά θαη ηεο αξαηήο ηνπ αηκφζθαηξαο, 

παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηελ επηθαλεηαθή ηνπ ζεξκνθξαζία κεηαμχ εκέξαο (κέγηζην 
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430 βαζκνί) θαη λχρηαο (ειάρηζην -180 βαζκνί). 

                                             - Γελ έρεη θαλέλαλ γλσζηό δνξπθόξν - 

Αθξνδίηε 

 

 
 

Ζ Αθξνδίηε είλαη ν δεχηεξνο ζε απφζηαζε απφ ηνλ Ήιην πιαλήηεο ηνπ Ζιηαθνχ πζηήκαηνο θαη ν 

πην θνληηλφο πιαλήηεο ζηε Γε. ηνλ λπρηεξηλφ νπξαλφ παξνπζηάδεηαη ιακπξφηεξε απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν κεηά απφ ηνλ Ήιην θαη ην θεγγάξη θαη ήηαλ γλσζηή απφ ηνπο 

αξραίνπο ρξφλνπο θαζψο είλαη εχθνια νξαηή. Δίλαη ν ζεξκφηεξνο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ καο 

ζπζηήκαηνο κε ζεξκνθξαζία πνπ θηάλεη ηνπο 460 βαζκνχο θειζίνπ. Δίλαη παξφκνηα ζε κέγεζνο κε 

ηε Γε θαη πνιιέο θνξέο ηελ απνθαινχλ δίδπκε αδεξθή ηεο. Δθηφο απφ ην κέγεζνο φκσο δελ έρεη 

ζρεδφλ θαλέλα θνηλφ κε ηε Γε. Καιχπηεηαη απφ κηα ππθλή αηκφζθαηξα ζεηηθνχ νμένο θαη 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ε πίεζε ζηελ επηθάλεηα ηεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε 

ηεο Γεο. Δμαηηίαο ινηπφλ ηεο ππεξβνιηθήο δέζηεο θαη αηκνζθαηξηθήο πίεζεο, θαλέλα 

δηαζηεκφπινην πνπ πξνζεδαθίζηεθε εθεί δελ έρεη αληέμεη πάλσ απφ κηα ψξα. Ζ Αθξνδίηε 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο κία θνξά θάζε 243 εκέξεο, εθηειψληαο έηζη ηελ πην αξγή 

πεξηζηξνθή απφ νπνηνλδήπνηε άιιν πιαλήηε. Ζ πεξηζηξνθή ηεο γίλεηαη θαηά ηελ αλάδξνκε θνξά , 

δειαδή απφ ηελ αλαηνιή πξνο ηε δχζε. Λφγσ ηνπ φηη ε πεξηθνξά ηεο γχξσ απφ ηνλ Ήιην δηαξθεί 

θάπσο ιηγφηεξν, 224,7 γήηλεο κέξεο, παξνπζηάδεη ην παξάδνμν φηη κία αζηξηθή εκέξα ζηελ 

Αθξνδίηε δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο (243 θαη 224,7 γήηλσλ εκεξψλ αληίζηνηρα). Με 

αεξνπιάλν, ζα έθηαλε θάπνηνο εθεί ζε 12 ρξφληα θαη κε απηνθίλεην ζε 106 ρξφληα. 
 

- Γελ έρεη θαλέλαλ γλσζηό δνξπθόξν - 
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                                                         Γε 
 

 

  
 

Ζ Γε είλαη έλαο ζρεηηθά κηθξφο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο, ν ηξίηνο ζε απφζηαζε απφ 

ηνλ ήιην ( ε κέζε απφζηαζή ηεο απφ απηφλ είλαη 149.600.000 ρικ.). Δίλαη, φπσο μέξνπκε κέρξη 

ηψξα, ν κφλνο πιαλήηεο ζηνλ νπνίν έρεη αλαπηπρζεί δσή, θαηνηθνχκελνο απφ αλζξψπνπο θαη 

εθαηνκκχξηα άιια είδε. Δίλαη ν κνλαδηθφο πιαλήηεο πνπ έρεη ζάιαζζεο θαη έληνλε γεσινγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. ρεκαηίζηεθε πξηλ απφ 4,5 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα.Ζ Γε απέρεη απφ ηνλ  

ήιην 150 εθαηνκκχξηα ρικ. Γηα λα θάλεη κηα πεξηθνξά γχξσ απφ απηφλ ρξεηάδεηαη έλα ρξφλν, ελψ 

κηα πεξηζηξνθή γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο ζπκπιεξψλεηαη ζε 23,93 ψξεο. Σν ζρήκα ηεο δελ είλαη 

ζθαηξηθφ. Δίλαη πεπιαηπζκέλν ζηνπο πφινπο θαη εμνγθσκέλν ζηνλ ηζεκεξηλφ. Απηφ ην ζρήκα 

νλνκάδεηαη γεσεηδέο εθ πεξηζηξνθήο. Ζ Γε έρεη καγλεηηθφ πεδίν, ην νπνίν πξνθαιεί κηα ζεηξά 

θαηλνκέλσλ, πνπ παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηνπο πφινπο ηεο , φπσο είλαη ην πνιηθφ ζέιαο. Ζ κέζε 

ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηά ηεο είλαη πεξίπνπ 15 βαζκνί Κειζίνπ. Σα ρεκηθά ζηνηρεία απφ ηα 

νπνία απνηειείηαη ε Γε είλαη ν ζίδεξνο, ην νμπγφλν, ην ππξίηην θαη ην καγλήζην.  Ζ αηκφζθαηξα 

ηεο Γεο απνηειείηαη απφ άδσην θαη νμπγφλν. Δίλαη ν κφλνο πιαλήηεο ζηνλ νπνίν  ππάξρεη νμπγφλν 

θαη γη 'απηφ ππάξρεη δσή ζε απηφλ. Απνηειεί  ηνλ κεγαιχηεξν απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πιαλήηεο. 
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Έρεη έλαλ θπζηθό δνξπθόξν, ηελ ειήλε (ή θεγγάξη). 

 

Ζ ειήλε ινηπφλ, είλαη έλαο ζρεηηθά κεγάινο δνξπθφξνο, κε ζηεξεφ θινηφ θαη δηάκεηξν ιίγν 

κεγαιχηεξε απφ ην 1/4 ηεο Γεο. Δίλαη ν πέκπηνο κεγαιχηεξνο θπζηθφο δνξπθφξνο ηνπ ειηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. ηελ επηθάλεηά ηεο παξαηεξνχληαη φξε θαη θξαηήξεο θαη ην έδαθνο θαιχπηεηαη απφ 

ζθφλε ( πηζαλφηαηα απφ πξφζθξνπζε κεηεσξηηψλ ζην έδαθφο ηεο. Γελ δηαζέηεη αηκφθαηξα. Ζ 

βαξπηηθή έιμε κεηαμχ Γεο θαη ειήλεο είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο γηα ηηο παιίξξνηεο ζηελ Γε αιιά  

επεξεάδεη θαη ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο.  

Καηά ηελ πεξηθνξά γχξσ απφ ηελ Γε, δηαθνξεηηθέο φςεηο θσηίδνληαη απφ ηνλ Ήιην, πξνθαιψληαο 

ηηο Φάζεηο ηεο ειήλεο. Γηα λα πεξάζεη απφ φιεο ηηο θάζεηο ηεο  ρξεηάδεηαη έλα ζπλνδηθφ κήλα , 

δειαδή 29,53 εκέξεο. 

Πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο θαη ζπκπιεξψλεη κηα πεξηζηξνθή ζε 27,3 εκέξεο ελψ φηαλ 

θηλείηαη γχξσ απφ ηε Γε ζε ειιεηπηηθή ηξνρηά, ζπκπιεξψλεη κηα πεξηζηξνθή γχξσ απφ ην θέληξν 

ηεο ζε 29,53 εκέξεο.. 

Ζ πξνέιεπζε ηεο ειήλεο είλαη άγλσζηε, αλ θαη ε δεκνθηιέζηεξε ζεσξία ππνζηεξίδεη ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηεο απφ ηελ ζχγθξνπζε ηεο Γεο κε έλαλ πξσηνπιαλήηε ζην κέγεζνο ηνπ Άξε. Απηή ε 

ππφζεζε εμεγεί κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηελ παξφκνηα ζχζηαζε ηεο Γεο θαη ηεο ειήλεο. 

Ζ ειήλε είλαη ην πξψην νπξάλην ζψκα πνπ πάηεζε πνηέ πφδη ν άλζξσπνο  θαηά ηελ απνζηνιή 

«Απφιισλ 11» ηνπ δηαζηεκηθνχ πξνγξάκκαηνο «Απφιισλ» (Apollo) ην 1969 φπνπ νη Νει 

Άξκζηξνλγθ θαη Μπαδ ιληξηλ έγηλαλ νη πξψηνη άλζξσπνη πνπ πάηεζαλ ζηελ επηθάλεηα ηεο. 
 

 
(Ζ αζέαηε πιεπξά ηεο ειήλεο) 
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Άξεο 

 

 
 

Σέηαξηνο ζηελ ζεηξά βξίζθεηαη ν Άξεο, γλσζηφο θαη σο θφθθηλνο ή εξπζξφο πιαλήηεο. Έρεη ηελ 

κηζή δηάκεηξν απφ ηελ Γε θαη έρεη κηα αξαηή αηκφζθαηξα απφ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Ηζρπξέο 

αλεκνζχειιεο ζθφλεο θαιχπηνπλ φιν ηνλ πιαλήηε γηα κήλεο. Έρεη αδχλακν καγλεηηθφ πεδίν. ηελ 

επηθάλεηα ηνπ έρνπλ παξαηεξεζεί γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί φπσο θαξάγγηα θαη θνηιάδεο, πνπ 

ζεκαίλνπλ φηη ν πιαλήηεο ήηαλ γεσινγηθά ελεξγφο θη φηη θάπνηε ήηαλ ζεξκφηεξνο θαη ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ ππήξρε λεξφ ζε πγξή κνξθή. Θεσξείηαη ν πιαλήηεο πνπ κνηάδεη πην πνιχ κε ηε Γε 

θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα βξεζεί θάπνηε δσή εθεί, ή ηνπιάρηζηνλ απνιηζψκαηα. Ο Άξεο ήηαλ ν 

πξψηνο πιαλήηεο ζηνλ νπνίν πξνζγεηψζεθε γήηλν ζθάθνο. Σν έδαθνο ηνπ Άξε, φπσο θαη ηεο 

ειήλεο, είλαη γεκάην κηθξνχο θαη κεγάινπο θξαηήξεο. Ο πιαλήηεο απηφο είλαη θφθθηλνο γηαηί 

πεξηέρεη ζίδεξν πνπ έρεη ζθνπξηάζεη. Ζ ζεξκνθξαζία θηάλεη ηνπο -20 βαζκνχο θειζίνπ. 
  

     
Δηθόλα ηνπ Φόβνπ.                Δηθόλα ηνπ Γείκνπ. 

 

Έρεη δχν κηθξνχο παξάμελνπο δνξπθφξνπο πνπ είλαη βξάρνη γεκάηνη εμνγθψκαηα, ηνλ Φφβν θαη ηνλ 

Γείκν. Ο Γείκνο είλαη αξθεηά κηθξφηεξνο απφ ηνλ Φφβν. Ο Φφβνο πεξηθέξεηαη γχξσ απφ ηνλ Άξε 

ζε 7 ψξεο θαη 39 ιεπηά, ζε κέζε απφζηαζε απφ ηνλ πιαλήηε κφιηο 9.377 ρηιηφκεηξα, εγγχηεξα ζην 

κεηξηθφ ηνπ πιαλήηε απφ θάζε άιιν δνξπθφξν ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ο Γείκνο, πεξηθέξεηαη 

αξθεηά καθξχηεξα, ζε απφζηαζε 23.460 ρηιηνκέηξσλ απφ ηνλ Άξε, ζπκπιεξψλνληαο κηα πεξηθνξά 

θάζε 1,2 κέξεο. 
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Γίαο 

 

 
 

Ο κεγαιύηεξνο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο θαη πέκπηνο ζηελ ζεηξά ζε απφζηαζε απ' 

ηνλ Ήιην. Ζ κάδα ηνπ είλαη δπφκηζε θνξέο κεγαιχηεξε απφ φηη ε κάδα φισλ ησλ άιισλ πιαλεηψλ 

καδί. Δίλαη 1330 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηε Γε. Έρεη ηζρπξφ καγλεηηθφ πεδίν- (δέθα θνξέο πην 

ηζρπξφ απφ εθείλν ηεο Γεο)- θαη  θηηξηλσπφ ρξψκα. εκαληηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε κεγάιε 

θφθθηλε θειίδα πνπ ππάξρεη ζηελ αηκφζθαηξά ηνπ, έλαο ηεξάζηηνο αληηθπθιψλαο. Γελ έρεη έδαθνο, 

αιιά είλαη κηα αηκφζθαηξα απφ αέξα. Ο Γίαο πεξηζηξέθεηαη ηφζν γξήγνξα, ψζηε ε κέξα θαη ε 

λχρηα ηνπ δηαξθνχλ ιηγφηεξν απφ 10 γήηλεο ψξεο. Απνηειείηαη απφ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο αεξίσλ - 

θπξίσο Τδξνγφλν θαη Ήιην πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ έλα κηθξφ ππξήλα. ε κέζε ζεξκνθξαζία 

ηνπ Γία είλαη -110 βαζκνί θειζίνπ. Δίλαη ηφζν θσηεηλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα ιάκπεη ζαλ άζηξν, αλ 

ήηαλ 10 θνξέο κεγαιχηεξνο. Ο Γίαο έρεη έλα ακπδξφ πιαλεηηθφ ζχζηεκα δαθηπιίσλ. Απηνί νη 

δαθηχιηνη θαίλεηαη λα έρνπλ πξνέιζεη απφ ζθφλε, αληί πάγν φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο δαθηπιίνπο 

ηνπ Κξφλνπ.  

Ο Γίαο έρεη 67 δνξπθφξνπο δηαθφξσλ κεγεζψλ ζε ηξνρηά γχξσ απφ απηφλ. Οη 4 κεγαιχηεξνη είλαη 

νη Γαλπκήδεο, Ηψ, Δπξψπε, Καιιηζηψ ηνπο νπνίνπο αλαθάιπςε ν Γαιηιαίνο. Ο Γαλπκήδεο αλ θαη 

δνξπθφξνο είλαη κεγαιχηεξνο αθφκα θαη απφ ηνπο πιαλήηεο Δξκή θαη Πινχησλα. 
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                                                        Κξόλνο 
 

      
Ο Κξφλνο είλαη ν έθηνο ζε απφζηαζε απφ ηνλ Ήιην θαη δεχηεξνο κεγαιχηεξνο πιαλήηεο ηνπ 

ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο κεηά ηνλ Γία, κε ηνλ νπνίν κνηάδεη ζε αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά. 

Απνηειείηαη θαη απηφο θπξίσο απφ αέξηα θαη νκνίσο έρεη πνιινχο δνξπθφξνπο.  Ξερσξίδεη επίζεο 

γηα ηνπο δαθηπιίνπο απφ ζθφλε θαη πέηξεο πνπ έρεη γχξσ ηνπ. Ο Γίαο καδί κε ηνλ Κξφλν 

απνηεινχλ ην 93% ηεο κάδαο φισλ ησλ πιαλεηψλ. Ο Kξφλνο είλαη έλαο κεγάινο πιαλήηεο απφ 

αέξηα. Ζ δηάκεηξφο ηνπ είλαη 9 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηεο Γεο. Δίλαη ίζσο ν πην εληππσζηαθφο απφ 

ηνπο πιαλήηεο αιιά θη ν ειαθξχηεξνο κε κέζε ππθλφηεηα κηθξφηεξε απ' απηή ηνπ λεξνχ. Οη 

ξαβδψζεηο ηνπ είλαη καθξφζηελα ζχλλεθα. Σν δαρηπιίδη πνπ ηνλ πεξηβάιιεη είλαη πνιχ ιεπηφ. 

Απηφ ην δαρηπιίδη έρεη δεκηνπξγεζεί απφ εθαηνληάδεο κηθξφηεξνπο δαθηπιίνπο θνιιεκέλνπο 

κεηαμχ ηνπο, πνπ απνηεινχληαη απφ κφξηα πάγνπ θαη πεηξσκάησλ. Ζ ζεξκνθξαζία αγγίδεη ηνπο -

180 βαζκνχο θειζίνπ. 

                                                                                                                                              
(Δηθφλα ηνπ Σηηάλα.) 

Έρεη επηβεβαησζεί ε χπαξμε 62 δνξπθφξσλ ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηνλ Κξφλν, 53 απφ ηνπο νπνίνπο 

έρνπλ ιάβεη νλφκαηα. Ο κεγαιχηεξνο είλαη ν Σηηάλαο ν νπνίνο είλαη ν δεύηεξνο κεγαιύηεξνο 

δνξπθόξνο ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο θαη είλαη κεγαιχηεξνο αθφκα θαη απφ ηνλ Δξκή ελψ 
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είλαη ν κνλαδηθφο κε ππθλή αηκφζθαηξα. Μεξηθνί δνξπθφξνη είλαη νη εμήο: Άηιαο, Δπηκεζέαο, 

Ηαλφο, Μίκαο, Δγθέιαδνο, Σεζχο, Σειεζηψ, Καιπςψ, Γηψλε, Γηψλε Β, Ρέα, Τπεξίσλαο, Ηαπεηφο, 

Φνίβε θηι. 

                                                     Οπξαλόο 

 
Ο Οπξαλφο είλαη ν έβδνκνο πιαλήηεο ζε απφζηαζε απφ ηνλ Ήιην, ν ηξίηνο κεγαιύηεξνο θαη ν 

ηέηαξηνο ζε κάδα πιαλήηεο ηνπ Ζιηαθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη έλαο απφ ηνπο γίγαληεο αεξίσλ ηνπ 

ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά ζην κέγεζνο θαη ηε ζχλζεζε κνηάδεη πην πνιχ κε ηνλ Πνζεηδψλα παξά 

κε ηνπο άιινπο δχν. Έρεη κάδα 14,5 θνξέο απηή ηεο Γεο ελψ ε δηάκεηξνο ηνπ 4 θνξέο ζε ζρέζε κε 

ηε Γε. Δίλαη ν πξψηνο πιαλήηεο πνπ αλαθαιχθζεθε κε ηειεζθφπην θαη κάιηζηα ζρεηηθά πξφζθαηα 

(1781), απφ ηνλ Οπίιηακ Υέξζει. Ξερσξίδεη γηα ην γαιαδνπξάζηλν ρξψκα ηνπ, ην νπνίν νθείιεηαη 

ζηελ χπαξμε κεζαλίνπ ζηελ αηκφζθαηξά ηνπ. Έρεη έλα ζχζηεκα απφ δαθηπιίνπο. ινη νη δαθηχιηνη 

θαη δνξπθφξνη ηνπ βξίζθνληαη ζρεδφλ ζην ίδην επίπεδν, ην επίπεδν ηνπ Ηζεκεξηλνχ ηνπ πιαλήηε. 

Έρεη πεηξψδε ππξήλα ζην κέγεζνο ηεο Γεο, πνπ θαιχπηεηαη απφ έλαλ βαζχ σθεαλφ λεξνχ θαη 

ακκσλίαο, ν νπνίνο πεξηβάιιεηαη απφ κηα αηκφζθαηξα πνπ  απνηειείηαη  απφ πδξνγφλν, ήιηνλ θαη 

κεζάλην. Σν καγλεηηθφ ηνπ πεδίν είλαη ηδηαίηεξν. Ζ ζεξκνθξαζία εθεί θηάλεη ηνπο -220 βαζκνχο 

θειζίνπ. Ο άμνλαο ηεο ηξνρηάο βξίζθεηαη πάλσ ζηελ εθιεηπηηθή , ζπγθεθξηκέλα πεξηζηξέθεηαη ζαλ 

λα ''θπιάεη'' πάλσ ζηελ ηξνρηά ηνπ, δειαδή κε ηνλ έλα ηνπ πφιν πάληα ζηξακκέλν πξνο ηνλ Ήιην. 

Πηζαλνινγείηαη φηη απηφ είλαη απνηέιεζκα κηα θαηαθιπζκηαίαο ζχγθξνπζεο κε θάπνην άιιν ζψκα, 

θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ απνπζία δηαηαξαρψλ ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ. Ζ πεξίνδνο 

πεξηθνξάο ηνπ είλαη 84,01 γήηλα έηε. Ζ πεξίνδνο πεξηζηξνθήο γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηνπ είλαη 17,9 

ψξεο.  

 
(Δηθφλα απφ ηελ Μηξάληα.) 
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Ο Οπξαλφο έρεη 27 γλσζηνχο δνξπθφξνπο. Οη δνξπθφξνη ηνπ Οπξαλνχ παίξλνπλ ηα νλφκαηά ηνπο 

απφ ήξσεο ησλ ζεαηξηθψλ έξγσλ ηνπ αίμπεξ. Αξθεηνί απφ ηνπο δνξπθφξνπο ηνπ Οπξαλνχ 

παξνπζηάδνπλ ηδηνκνξθίεο πνπ ηνπο θάλνπλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληεο γηα ηνπο εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο, φπσο ε Μηξάληα, πνπ κνηάδεη λα έρεη δηαιπζεί απφ θάπνην ζπκβάλ πξφζθξνπζεο θαη 

ηα θνκκάηηα ηεο λα επαλαζπγθνιιήζεθαλ. Σα πεξηζζφηεξα θεγγάξηα ηνπ Οπξαλνχ είλαη καχξα, 

ιφγσ ηεο δηάζπαζεο ησλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηά ηνπο απφ ηελ αθηηλνβνιία. 

Σα νλφκαηα ησλ δνξπθφξσλ ηνπ Οπξαλνχ είλαη: Άξηει, Οπκβξηήι, Σηηάληα, κπεξνλ, Μηξάληα, 

Κνξδήιηα, Οθειία, Μπηάλθα, Υξπζείδα, Γεηζδαηκφλα, Ηνπιηέηα, Πφξζηα, Ρνδαιίληα, Μπειίληα, 

Παθ, Κάιηκπαλ, χθνξαμ, Πξφζπεξν, έηεβνο, ηεθάλν, Σξηλθνχιν, Φξαλζίζθν, Μαξγαξίηα, 

Φεξδηλάλδνο, Πεξδίηα, Μάκπ θαη Κηνχπηλη. 
 

 

Πνζεηδώλαο 

 

 
 
Ο Πνζεηδψλαο, φγδννο θαηά ζεηξά απφζηαζεο απφ ηνλ Ήιην , είλαη ν πξψηνο πιαλήηεο πνπ 

αλαθαιχθζεθε βάζεη καζεκαηηθψλ πξνβιέςεσλ γηα ηε ζέζε ηνπ. Απνηειείηαη θπξίσο απφ αέξην 

κεζαλίνπ, λεξνχ θαη ακκσλίαο θαη ε αηκφζθαηξα ηνπ παξνπζηάδεη έληνλε δξαζηεξηφηεηα, θάηη 

απξφζκελν, κηαο θαη βξίζθεηαη πνιχ καθξηά απφ ηνλ Ήιην θαη ε ζεξκφηεηα πνπ ιακβάλεη απφ 

απηφλ είλαη ειάρηζηε. αλ ηνλ Γία, έρεη θαη απηφο κηα ραξαθηεξηζηηθή θειίδα ζηελ αηκφζθαηξα, 

κφλν πνπ ε δηθή ηνπ είλαη ζθνχξα κπιε. Αλαθαιχθζεθε ζεσξεηηθά πξηλ παξαηεξεζεί κε 

ηειεζθφπην απφ ηελ βαξπηηθή ηνπ επίδξαζε ζηνλ Οπξαλφ ην 1843 ελψ παξαηεξήζεθε πξψηε θνξά 

ην 1846. Ο Πνζεηδψλαο είλαη ν πην κηθξφο απφ ηνπο γηγάληηνπο πιαλήηεο. Ζ δηάκεηξφο ηνπ είλαη 

κφιηο 4 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηεο Γεο. Υξεηάδεηαη 165 ρξφληα γηα λα θάλεη ηελ πεξηθνξά ηνπ, ζε 

απφζηαζε 4,5 δηζεθαηνκκπξίσλ απφ ηνλ `Ζιην. Ζ δηάκεηξφο ηνπ είλαη πεξίπνπ 3,5 θνξέο 

κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο Γεο, ελψ ν φγθνο ηνπ είλαη ίζνο κε 42 γήηλνπο φγθνπο. Αληίζεηα ε 

ππθλφηεηα ηνπ είλαη κηθξή θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ε κάδα ηνπ είλαη κφλν 17 θνξέο κεγαιχηεξε απφ 

ηε κάδα ηεο Γεο. Οη δαθηχιηνη ηνπ απνηεινχληαη απφ παγσκέλν κεζάλην θαη απφ ζσκαηίδηα ζθφλεο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ζξαχζκαηα ζπγθξνχζεσλ. Δπεηδή ηα πιηθά απηά δελ είλαη νκνηφκνξθα 

θαηαλεκεκέλα, κεξηθά ηκήκαηα ησλ δαθηπιίσλ θαίλνληαη πην ιακπεξά απφ άιια. Ζ ζεξκνθξαζία 

θηάλεη ζην ειάρηζην ηνπο -220 βαζκνχο  Κειζίνπ. 
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(Δηθόλα ηνπ Σξίησλα.) 

 

Ο Πνζεηδψλαο έρεη 14 γλσζηνχο δνξπθφξνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηνλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηνπο 

ππφινηπνπο Σξίησλα, πνπ απνηειεί ην 99,5% ηεο κάδαο ησλ δνξπθφξσλ ηνπ Πνζεηδψλα, είλαη ν 

κφλνο κε ζθαηξηθφ ζρήκα θαη αλαθαιχθζεθε κφιηο 17 κέξεο κεηά ηνλ Πνζεηδψλα. Δπίζεο, ν 

Σξίησλαο είλαη ν κόλνο κεγάινο δνξπθόξνο πνπ πεξηζηξέθεηαη αλάδξνκα, ππνδεηθλχνληαο φηη 

πηζαλφλ ήηαλ έλαο πιαλήηεο λάλνο ηεο δψλεο ηνπ Κάηπεξ πνπ αηρκαισηίζηεθε απφ ηε βαξχηεηα 

ηνπ Πνζεηδψλα. Σα νλφκαηα ησλ δνξπθφξσλ είλαη ηα εμήο: Νατάδα, Θάιαζζα, Γέζπνηλα, 

Γαιάηεηα, Λάξηζζα, Πξσηέαο, Σξίησλαο, Νεξείδα, Αιηκήδε, αψ, Λανκέδεηα, Φακάζε, Νεζψ θαη  

S/2004 N 1. 
 

Πιαλήηεο λάλνη: 

Πινύησλαο 

 

 
 

Ο Πινχησλαο είλαη έλαο πιαλήηεο λάλνο ηνπ Ζιηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην κεγαιχηεξν αληηθείκελν 

ζηε Εψλε ηνπ Κάηπεξ. πσο θαη άιια αληηθείκελα ηεο Εψλεο ηνπ Κάηπεξ, ν Πινχησλαο 

απνηειείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ πέηξσκα θαη πάγν, θαη ε κάδα ηνπ είλαη ζρεηηθά κηθξή, πεξίπνπ 

ην 1/6 ηεο κάδαο ηεο ειήλεο θαη έρεη ην 1/3 ηνπ φγθνπ ηεο. Βξίζθεηαη ζηα εμσηεξηθά ηκήκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαη έηζη ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (-240 βαζκνί θειζίνπ). 

χκθσλα κε ηα φζα μέξακε σο ηψξα γηα ηνλ πην απνκαθξπζκέλν πιαλήηε ηνπ ειηαθνχ καο 

ζπζηήκαηνο, ηνλ πιαλήηε - λάλν φπσο απνθαιείηαη, ε επηθάλεηά ηνπ θαιχπηεηαη απφ έλα ζηξψκα 

παγσκέλνπ αδψηνπ θαη ίρλε κεζαλίνπ, ην νπνίν φηαλ ν Πινχησλαο είλαη πην θνληά ζηνλ Ήιην 

εμαρλψλεηαη, ζρεκαηίδνληαο έηζη κία αξαηή αηκφζθαηξα γχξσ απφ ηνλ πιαλήηε. Λφγσ ηεο 

έθθεληξεο ηξνρηάο ηνπ Πινχησλα, φηαλ απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ Ήιην, ε αηκφζθαηξά ηνπ ζηαδηαθά 

παγψλεη θαη πέθηεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ ζαλ ρηφλη. 



16 

 

 

 
(Ο Πινύησλαο θαη νη δνξπθόξνη ηνπ.) 

 

Ο Πινχησλαο έρεη πέληε γλσζηνχο θπζηθνχο δνξπθφξνπο. Ο κεγαιχηεξνο απφ απηνχο, ν Υάξνληαο, 

είλαη ηφζν κεγάινο ψζηε κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηνλ Πινχησλα θαη απνηειεί κ' απηφλ δηπιφ 

πιαλήηε. (Ο θαζέλαο δείρλεη πάληα ηελ ίδηα φςε ζηνλ άιιν θαη ζηξέθνληαη γχξσ απφ έλαλ άμνλα 

έμσ απφ απηνχο). Οη άιινη ηέζζεξηο δνξπθφξνη είλαη ε Νχρηα, ε Όδξα, ν Κέξβεξνο θαη ε ηχγα. 
 

 

 

Γήκεηξα 

 

 
 

Ζ Γήκεηξα είλαη ν κηθξόηεξνο πιαλήηεο λάλνο ηνπ Ζιηαθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη ν κφλνο πνπ 

βξίζθεηαη κέζα ζηελ Κχξηα Εψλε Αζηεξνεηδψλ. Δπίζεο είλαη ν πξψηνο αζηεξνεηδήο πνπ 

αλαθαιχθζεθε πνηέ. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο απφ ηνπο αζηεξνεηδείο ηεο Κχξηαο Εψλεο Αζηεξνεηδψλ. 

Σν ζρήκα ηνπ είλαη ζρεδφλ ζθαηξηθφ, ειαθξψο πεπιαηπζκέλν, κε κέγηζηε δηάκεηξν 975 ρηιηφκεηξα 

θαη ειάρηζηε 909 ρηιηφκεηξα. Απφ θαζκαηνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο μέξνπκε φηη ε Γήκεηξα 

απνηειείηαη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ απφ πάγν λεξνχ, πνπ ζε πνζφηεηα είλαη ίζσο πεξηζζφηεξν 

απ' φζν ην ζχλνιν ηνπ γιπθνχ λεξνχ πνπ ππάξρεη ζηε Γε. 

- Γελ έρεη θάπνηνλ δνξπθόξν - 
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Υανπκέηα  
 

 
Ζ Υανπκέηα είλαη έλαο πιαλήηεο λάλνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Εψλε ηνπ Κάηπεξ θαη έρεη κάδα ην έλα 

ηξίην απηήο ηνπ Πινχησλα. Πεξηζηξέθεηαη ζε 3,9 ψξεο θαη έρεη ιεπηφ ζηξψκα πάγνπ ζην 

εμσηεξηθφ ηνπ, κε βξαρψδε ππξήλα. Παξφηη ν αληίζηνηρνο ζε κνξθνινγία, Πινχησλαο, έρεη παρχ 

ζηξψκα πάγνπ, κεγάιν ηκήκα ηνπ πάγνπ πνπ θάιππηε ηελ Υανπκέηα κπνξεί λα απνθνιιήζεθε 

ιφγσ κηαο ηεξάζηηαο ζχγθξνπζεο, ε νπνία δεκηνχξγεζε θαη ηνπο δνξπθφξνπο ηεο. Ζ επηθάλεηα ηεο 

Υανπκέηα απνηειείηαη ζε πνζνζηφ 65%-80% απφ θαζαξφ πάγν ελψ ην ππφινηπν απνηειείηαη απφ 

άγλσζην πιηθφ θαη θξπζηαιιηθφ πάγν. Έρεη πεξίνδν πεξηθνξάο 283 ρξφληα.  

Οη δνξπθόξνη ηεο είλαη δύν, νη: 

Υηηάθα (Δίλαη ν κεγαιχηεξνο δνξπθφξνο ηεο Υανπκέηα. Πεξηθέξεηαη 49.880 ρηιηφκεηξα απφ ηελ 

Υανπκέηα ζε 49 εκέξεο. Σν κέγεζφο ηνπ είλαη πεξίπνπ 310 ρηιηφκεηξα. Ζ επηθάλεηά ηνπ 

απνηειείηαη απφ πάγν.)                                          

θαη Νακάθα (Δίλαη ν κηθξφηεξνο δνξπθφξνο ηεο Υανπκέηα θαη πεξηθέξεηαη 25.657 ρηιηφκεηξα απφ 

απηήλ ζε 18 εκέξεο. Σν κέγεζφο ηνπ είλαη 170 ρηιηφκεηξα.) 

 

Μαθεκάθε 

 

 
 

Ο Μαθεκάθε είλαη έλα απφ ηα δχν κεγαιχηεξα θιαζζηθά αληηθείκελα ηεο δψλεο ηνπ Κάηπεξ. Με 

δηάκεηξν πεξίπνπ 1500 ρηιηφκεηξα έρεη δηάκεηξν πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα ηε δηάκεηξν ηνπ 

Πινχησλα Δίλαη ην δεχηεξν πην ιακπξφ κεηαπνζεηδψλην αληηθείκελν κεηά ηνλ Πινχησλα ιάκπεη 

ζαλ αζηέξαο κεγέζνπο 16,7. Bξίζθεηαη καθξηά απφ ηνλ Πνζεηδψλα θαη κπνξεί λα κείλεη ζηαζεξφο. 

Πεξηθέξεηαη γχξσ απφ ηνλ Ήιην φπσο θαη νη πιαλήηεο. Μάιινλ ζπκπησκαηηθά ν Μαθεκάθε είλαη 
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θνληά ζε ηξνρηαθή αληήρεζε 6:11 κε ηνλ Πνζεηδψλα. Oινθιεξψλεη κία πεξηζηξνθή θάζε 305 

ρξφληα. Δίλαη έλα θφθθηλν αληηθείκελν, φπσο θαη ν Πινχησλαο. H επηθάλεηα ηνπ Μαθεκάθε 

θαιχπηεηαη απφ κεζάλην ζε κνξθή κεγάισλ θφθθσλ κε δηάκεηξν πάλσ απφ 1 εθαηνζηφ ζνιίλεο, 

(ζηηο νπνίεο νθείιεη ν Μαθεκάθε ην ρξψκα ηνπ), αηζάλην θαη ιίγν ζηεξεφ άδσην. 

-Γελ έρεη θάπνηνλ δνξπθόξν- 
 

Έξηο 

 

 
 

Έξηο είλαη ε νλνκαζία ηνπ πέκπηνπ θαηά ζεηξά πιαλήηε λάλνπ (κεηά ηνλ Πινχησλα, ηε Γήκεηξα, 

ηνλ Μαθεκάθε θαη ηε Υανπκέηα) ζην ειηαθφ καο ζχζηεκα θαη ην δέθαην κεγαιχηεξν γλσζηφ ζψκα 

πνπ πεξηθέξεηαη γχξσ απφ ηνλ Ήιην ρσξίο λα είλαη δνξπθφξνο. Δίλαη έλαο απφ ηνπο πιαλήηεο 

λάλνπο ησλ Μεηαπνζεηδψλησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ιέγνληαη ΑΓΓ. Ζ πεξηθνξά ηεο Έξηδνο δηαξθεί 

560 πεξίπνπ ρξφληα θαη πξνο ην παξφλ είλαη ην πην απνκαθξπζκέλν γλσζηφ αληηθείκελν. Ζ  Έξηο 

έρεη γθξη ρξψκα. Ζ θαζκαηηθή αλάιπζε ηεο Έξηδνο απνθάιπςε ηελ παξνπζία κεζαλίνπ, 

ππνδεηθλχνληαο φηη ε επηθάλεηά ηεο κπνξεί λα κνηάδεη κε απηή ηνπ Πινχησλα θαη ηνπ Σξίησλα, νη 

νπνίνη έρνπλ θαη απηνί κεζάλην ζηελ επηθάλεηά ηνπο. 

                                                                     

  (Δηθόλα ηεο Γπζλνκίαο.) 

Έρεη έλαλ δνξπθφξν, ηελ Γπζλνκία. 

Ζ Γπζλνκία είλαη έλαο θπζηθφο δνξπθφξνο ηνπ πιαλήηε λάλνπ Έξηο, πνπ θηλείηαη καδί ηνπ ζηηο 

ηξνρηέο ησλ κεηαπνζεηδψλησλ πιαλεηνεηδψλ. 
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Οη ηαρύηεηεο πεξηθνξάο ηωλ πιαλεηώλ γύξω από ηνλ Ήιην  
 

Με βάζε ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ε Γε γηα λα ζπκπιεξψζεη κηα πιήξε πεξηθνξά γχξσ απφ ηνλ 

Ήιην, δειαδή κε βάζε ην γήηλν έηνο θαη ηηο ππνδηαηξέζεηο ηνπ, ν ρξφλνο ηεο ηξνρηάο θάζε πιαλήηε 

(πνπ ιέγεηαη θαη ρξφλνο αζηξηθήο πεξηφδνπ) είλαη ν παξαθάησ: Δξκήο 88 εκέξεο, Αθξνδίηε 225 

εκέξεο, Γε 365 εκέξεο (1 έηνο), Άξεο 1 έηνο θαη 322 εκέξεο, Γίαο 11 έηε θαη 315 εκέξεο, Κξφλνο 

29 έηε θαη 167 εκέξεο, Οπξαλφο 84 έηε θαη 7 εκέξεο, Πνζεηδψλ 164 έηε θαη 280 εκέξεο, Πινχησλ 

164 έηε θαη 280 εκέξεο. Δίλαη θαλεξφ φηη ηε ζηηγκή πνπ νη εζσηεξηθνί πιαλήηεο έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη κηα ή πεξηζζφηεξεο πεξηθνξέο γχξσ απφ ηνλ Ήιην, νη εμσηεξηθνί έρνπλ δηαλχζεη έλα 

ηφμν κφλν πάλσ ζηελ ηξνρηά ηνπο, πνπ είλαη ηφζν κηθξφηεξν φζν κεγαιχηεξε είλαη ε απφζηαζή 

ηνπο απφ ηνλ Ήιην. Έηζη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε Γε ζπκπιεξψλεη 250 πεξηθνξέο γχξσ απφ 

ηνλ Ήιην, ν Πινχησλ ζε 250 ρξφληα πξαγκαηνπνηεί κηα κφλνλ πεξηθνξά. Αθφκε, ελψ ζηε Γε νη 

επνρέο δηαξθνχλ κέρξη 90 εκέξεο, ζηνλ Κξφλν ε αληίζηνηρε δηάξθεηά ηνπο θηάλεη ηα 7 ρξφληα. 

Σέινο, ελψ ε Γε πεξλάεη κηα θνξά ην ρξφλν απφ ην αθήιηφ ηεο (ή ην πεξηήιηφ ηεο), ν Δξκήο 

πεξλάεη πεξίπνπ ηέζζεξηο θνξέο, ε Αθξνδίηε κηα ή δχν, ν Άξεο κηα ή θακηά, θαη νη ππφινηπνη 

πιαλήηεο ρξεηάδνληαη πνιιά ρξφληα γηα λα πεξάζνπλ απ' απηά ηα ζεκεία. 
 

Πιαλήηεο εθηόο ηνπ Ζιηαθνύ καο ζπζηήκαηνο (ή Δμωπιαλήηεο) 

 

Δμσειηαθόο πιαλήηεο ή εμσπιαλήηεο νλνκάδεηαη θάζε πιαλήηεο πνπ δελ αλήθεη ζην δηθφ καο 

Ζιηαθφ χζηεκα αιιά ζε άιια πιαλεηηθά ζπζηήκαηα θαη δελ πεξηθέξεηαη γχξσ απφ ηνλ Ήιην καο, 

αιιά γχξσ απφ καθξηλά άζηξα.  

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1990 νη πιαλήηεο απηνί ήηαλ απνθιεηζηηθά ζέκα ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο 

Μηθξνθνζκνγνλίαο θαη ησλ ζπγγξαθέσλ επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Ζ χπαξμή ηνπο ή κε, ήηαλ απφ 

θαηξφ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα δεηήκαηα ηεο Αζηξνλνκίαο, φκσο δελ ππήξραλ ηερληθά κέζα κε 

αξθεηή ηζρχ γηα λα εληνπηζηνχλ. Απφ ην 1995, ρξνληά αλαθάιπςεο ηνπ πξψηνπ πιαλήηε εθηφο ηνπ 

ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο (αλαθαιχθζεθε γχξσ απφ ην άζηξν 51 Πήγαζνπ ζηηο 6 Οθησβξίνπ), 

έγηλε γλσζηή ε χπαξμε πιαλεηψλ ζε ηξνρηά γχξσ απφ άιια άζηξα. Απηνί νλνκάδνληαη εμσειηαθνί 

πιαλήηεο ή εμσπιαλήηεο (extrasolar planets).  
 

Χαξαθηεξηζηηθά εμωπιαλεηώλ: 

 

Δμαηηίαο ησλ έκκεζσλ κεζφδσλ αλαθαιχςεσο νη πεξηζζφηεξνη εμσειηαθνί πιαλήηεο πνπ βξέζεθαλ 

είλαη  πιαλήηεο γίγαληεο, (ηνπιάρηζηνλ ηνπ κεγέζνπο ηνπ Γία ή ηνπ Κξφλνπ) πνπ κνηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηνλ Γία παξά ζηε Γε, αιιά πνπ απέρνπλ απφ ηνλ θεληξηθφ ηνπο αζηέξα ζπλήζσο 

πνιχ ιηγφηεξν απφ φζν ν Γίαο απφ ηνλ Ήιην. Λφγσ ηεο εγγχηεηάο ηνπ ζην άζηξν ηνπ θαη ηνπ 

κεγάινπ ηνπ κεγέζνπο, έλαο πιαλήηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ θαηαηάζζεηαη ζπλήζσο (αλεπίζεκα) σο 

«Καπηφο Γίαο» ή «Καπηφο Πνζεηδψλαο».  
 

Σξόπνη εληνπηζκνύ: 

 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ πξψηνπ εμσπιαλήηε ζπλερίδεη λα είλαη 

επίθαηξε αθφκε θαη ζήκεξα, αθνχ βξίζθεηαη πίζσ φρη κφλν απφ ηελ αλαθάιπςε ηνπ κεγαιχηεξνπ 

πνζνζηνχ ησλ πιένλ ήδε αλαγλσξηζκέλσλ, αιιά θαη απφ ηνλ πξφζθαην εληνπηζκφ ελφο 

εμσπιαλήηε ζην θνληηλφηεξν ζ' εκάο άζηξν, ην α ηνπ Κεληαχξνπ. Τπάξρνπλ φκσο θαη άιιεο 

κέζνδνη γηα ηελ αλαδήηεζε εμσπιαλεηψλ, πνπ είλαη κάιηζηα πεξηζζφηεξν θαηάιιειεο γηα ην 

θπλήγη πιαλεηψλ ζην κέγεζνο ηεο Γεο θαη ζηε «ζσζηή» απφζηαζε απφ ην κεηξηθφ ηνπο άζηξν, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα θηινμελνχλ δσή. 
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Άιιεο κέζνδνη, ινηπόλ είλαη νη εμήο: 
 

 . Απεπζείαο θωηνγξάθηζε 
Ζ πξνθαλήο κέζνδνο αλαδήηεζεο εμσπιαλεηψλ είλαη θπζηθά θαη ε απινχζηεξε: λα 

πξνζπαζήζνπκε λα θσηνγξαθίζνπκε ηνλ πιαλήηε κε έλα ηειεζθφπην. Σν πξφβιεκα κε απηή ηε 

κέζνδν είλαη φηη νη πιαλήηεο δελ έρνπλ δηθφ ηνπο θσο αιιά απιά αλαθινχλ ην θσο ηνπ άζηξνπ 

γχξσ απφ ην νπνίν πεξηθέξνληαη. Δπεηδή επηπιένλ νη πιαλήηεο είλαη πνιχ κηθξφηεξνη απφ ηα 

άζηξα, ην θσο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν απφ έλα εθαηνκκχξην θνξέο πην ακπδξφ απφ ησλ άζηξσλ. 

Έηζη ην θσο ηνπ άζηξνπ ππεξθαιχπηεη ην θσο ηνπ πιαλήηε, θαη ν ηειεπηαίνο δελ θαίλεηαη 

θαζφινπ! Δίλαη ζαλ λα πξνζπαζεί θάπνηνο λα παξαηεξήζεη έλα άζηξν βάδνληαο έλαλ αλακκέλν 

αλαπηήξα δίπια ζην κάηη ηνπ. Παξ' φιεο ηηο δπζθνιίεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί 

κέζνδνη πνπ επέηξεςαλ ηελ απεπζείαο θσηνγξάθηζε εμσπιαλεηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ην 

πιαλεηηθφ ζχζηεκα ησλ ηξηψλ πιαλεηψλ γχξσ απφ ην άζηξν HR8799.  

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα φκσο ησλ γλσζηψλ εμσπιαλεηψλ έρεη αλαθαιπθζεί κε άιιεο 

κεζφδνπο, ηηο πην ζεκαληηθέο απφ ηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
 

 

· Αθηηληθή ηαρύηεηα ή κέζνδνο Doppler 

 Καζψο έλαο πιαλήηεο πεξηθέξεηαη γχξσ απφ έλα αζηέξη, ην αζηέξη θηλείηαη επίζεο ζε δηθή ηνπ 

κηθξή ηξνρηά  γχξσ απφ ην θέληξν κάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο.  
 

Οη δηαθπκάλζεηο ηεο αθηηληθήο ηαρχηεηαο ηνπ αζηεξηνχ - δειαδή, ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θηλείηαη 

πξνο ή καθξηά απφ ηε Γε - κπνξεί λα αληρλεπζεί απφ κεηαηνπίζεηο θαζκαηηθψλ γξακκψλ ηνπ 

άζηξνπ ιφγσ ηεο επίδξαζεο Doppler. Δμαηξεηηθά κηθξέο παξαιιαγέο αθηηληθήο ηαρχηεηαο κπνξεί 

λα παξαηεξεζνχλ, κέρξη πεξίπνπ 1 m / s. Απηή ήηαλ καθξάλ ε πην παξαγσγηθή κέζνδνο ηεο 

αλαθάιπςεο εμσπιαλεηψλ. Έρεη ην πιενλέθηεκα φηη ηζρχεη γηα αζηέξηα κε έλα επξχ θάζκα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 
 

· Μέζνδνο ηεο δηέιεπζεο 

ηαλ έλαο πιαλήηεο πεξλάεη κπξνζηά απφ ην δίζθν ηνπ άζηξνπ ηνπ, ηφηε ε παξαηεξνχκελε 

θσηεηλφηεηα ηνπ άζηξνπ κεηψλεηαη θαηά έλα κηθξφ πνζφ. Σν πνζφ θαηά ην νπνίν ρακειψλεη ε 

θσηεηλφηεηα ηνπ αζηεξηνχ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην κέγεζφο ηνπ θαη ην κέγεζνο ηνπ πιαλήηε αιιά 

θαη απφ άιινπο παξάγνληεο. Απηή ήηαλ ε δεχηεξε πην παξαγσγηθή κέζνδν αλίρλεπζεο, αλ θαη 

ππνθέξεη απφ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζθάικαηνο θαη ε επηβεβαίσζε απφ άιιε κέζνδν , ηνπ 

απνηειέζκαηνο είλαη ζπλήζσο  απαξαίηεηε. 
 

· Βαξπηηθή Μηθξνεζηίαζε 

Με ηελ παξαηήξεζε ηεο βαξπηηθήο κηθξνεζηίαζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηπρφλ πιαλήηεο πνπ 

κπνξεί λα δηαζέηεη έλα άζηξν. Ζ χπαξμε πιαλεηψλ πξνθαιεί επηπιένλ βαξπηηθή εθηξνπή ηνπ 

θσηφο πνπ πεξλάεη θνληά απφ έλα άζηξν, ζε ζρέζε κε απηή πνπ πξνθαιεί ην άζηξν κφλν ηνπ. Με 

κέηξεζε ηεο δηαθνξάο ζηελ εθηξνπή δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε πιαλεηψλ. Ζ κέζνδνο απηή 

απνθαιχπηεη θπξίσο πιαλεηηθά ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ην δηθφ καο 

(ρηιηάδεο έηε θσηφο). 
 

· Άιιεο κέζνδνη γηα ηνλ εληνπηζκφ πιαλεηψλ είλαη απηή ηεο αζηξνκεηξίαο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

νπηηθά παξαηεξνχκελε κεηαηφπηζε ελφο άζηξνπ απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζέζε ηνπ ιφγσ ηεο έιμεο 

απφ ηπρφλ πιαλήηεο, θαη ε ρξνλνκέηξεζε πάιζαξ , πνπ αμηνπνηεί ηε κεηαβνιή ζηελ πεξίνδν ελφο 

πάιζαξ. Υξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα πηζαλή χπαξμε πιαλεηψλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θαη απφ ηε 

κειέηε ηνπ πεξηαζηξηθνχ δίζθνπ ελφο άζηξνπ. Κάπνηα «θελή» δψλε ζε έλαλ ηέηνην δίζθν κπνξεί λα 

έρεη πξνθιεζεί απφ έλαλ πιαλήηε πνπ «απνξξνθά» ην πιηθφ πνπ βξίζθεηαη εθεί. 

Οη κηθξφηεξνη πιαλήηεο έρνπλ βξεζεί λα πεξηθέξνληαη γχξσ απφ πάιζαξ. Μηα ληνπδίλα πιαλεηψλ 

κε κάδα 10 κε 20 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε γήηλε έρνπλ ην παξαηζνχθιη Πνζεηδψλεο, εμαηηίαο ηεο 

παξεκθεξνχο ηνπο κάδαο. Οη πιαλήηεο κε κηθξφηεξε κάδα νλνκάδνληαη ππεξγαίεο, σζηφζν αξθεηά 
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κεγαιχηεξε απφ ηε γήηλε. 
 

Διεύζεξνη πιαλήηεο 

Δθηφο απφ ηνπο πιαλήηεο πνπ πεξηθέξνληαη γχξσ απφ αζηέξεο, πθίζηαληαη ζψκαηα κε 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά ησλ εμσειηαθψλ πιαλεηψλ, ηα νπνία δελ βξίζθνληαη ζε ηξνρηά γχξσ 

απφ άιιν νπξάλην ζψκα, αιιά θηλνχληαη ειεχζεξα ζηνλ ρψξν ησλ γαιαμηψλ ή ελδερνκέλσο θαη 

εθηφο απηψλ. Απηά ηα νπξάληα ζψκαηα, πνπ δελ είλαη θαθέ λάλνη, δελ είλαη ζαθέο αλ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ «πιαλήηε» πνπ δίλεη ε Γηεζλήο Αζηξνλνκηθή Έλσζε θαη γεληθά 

απνδίδνληαη σο «rogue planets» ή «interstellar planets».  

χκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο, ζηνλ Γαιαμία καο νη ειεχζεξνη πιαλήηεο είλαη δχν θνξέο 

πεξηζζφηεξνη απφ φ,ηη ηα άζηξα. 
 

Δμσπιαλήηεο 
Χο εμσπιαλήηεο ραξαθηεξίδεηαη θάζε πιαλήηεο πνπ πεξηθέξεηαη γχξσ απφ ην άζηξν ηνπ. 

ήκεξα, (Γεθέκβξηνο 2015), είλαη γλσζηνί 2.030 εμσειηαθνί πιαλήηεο ζε 1.288 πιαλεηηθά 

ζπζηήκαηα. Ο αξηζκφο απηφο κεηαβάιιεηαη γξήγνξα, θαζψο λέεο αλαθαιχςεηο πξνζηίζεληαη θάζε 

ιίγν. Ο θιάδνο ηνπ «θπλεγηνχ πιαλεηψλ» είλαη έλαο απφ ηνπο γξεγνξφηεξα αλαπηπζζφκελνπο ηεο 

αζηξνλνκίαο, θαη ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ φιν θαη πεξηζζφηεξσλ επηζηεκφλσλ, αιιά θαη 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ θαη θνλδχιηα. Οη αλαθαιχςεηο απηέο είλαη φιεο, πιελ κίαο, 

έκκεζεο, δειαδή ηα ζψκαηα απηά δελ είλαη παξαηεξήζηκα κε ηειεζθφπην, εμαηηίαο ησλ ηεξάζηησλ 

απνζηάζεψλ ηνπο απφ ηε Γε (δεθάδεο έηε θσηφο απέρνπλ νη πιεζηέζηεξνη). Αληρλεχζηκεο είλαη 

κφλν νη θαζκαηνζθνπηθέο (ζπλήζσο), θσηνκεηξηθέο ή αζηξνκεηξηθέο κεηαβνιέο πνπ επηθέξεη ε 

θίλεζή ηνπο γχξσ απφ ηνπο αζηέξεο ηνπο ζην θσο ή ηε ζέζε ησλ αζηέξσλ απηψλ. 
 

Δμσειηαθνί πιαλήηεο θαη δσή 

Οη αζηξνλφκνη πεξηκέλνπλ πνιχ ζχληνκα ηελ αλαθάιπςε ελφο εμσπιαλήηε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο Γεο, δειαδή κε παξφκνηα κάδα θαη ζε παξφκνηα απφζηαζε απφ ην κεηξηθφ άζηξν, ην νπνίν ζα 

έρεη παξφκνηα ζεξκνθξαζία κε ηνλ ήιην. Έλαο ηέηνηνο πιαλήηεο ζα βξίζθεηαη ζηε δψλε 

βησζηκφηεηαο ηνπ κεηξηθνχ άζηξνπ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε δσήο ζε απηφλ. 

Δθηηκάηαη ζήκεξα φηη πάλσ απφ ην 10% ησλ αζηέξσλ ηνπ ηχπνπ ηνπ Ζιίνπ δηαζέηεη πιαλήηεο. Ζ 

αλαθάιπςε αξθεηψλ εμσειηαθψλ πιαλεηψλ ζέηεη ζε λέεο βάζεηο ην δήηεκα ηεο ππάξμεσο 

εμσγήηλεο δσήο, θαζψο δίλεη κηα θαιχηεξε εηθφλα ηεο ζηαηηζηηθήο πηζαλφηεηαο αλάπηπμεο δσήο 

ζην γαιαμία καο (ζχκθσλα θαη κε ηελ εμίζσζε Νηξέηθ). ήκεξα, ν δεχηεξνο πιαλήηεο ηνπ 

εξπζξνχ λάλνπ αζηέξα Gliese 581, πνπ απέρεη 20 έηε θσηφο απφ ηε Γε, θέξεηαη σο ην θαιχηεξν 

κέρξη ζηηγκήο παξάδεηγκα εμσπιαλήηε ιίγν κφλν κεγαιχηεξνπ απφ ηε Γε πνπ πεξηθέξεηαη ζε 

ηέηνηα απφζηαζε απφ ηνλ αζηέξα ηνπ (κέζα ζηε ιεγφκελε «θαηνηθήζηκε δψλε») ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε εκθάληζε θαη ε αλάπηπμε ηεο δσήο πάλσ ηνπ. Ζ χπαξμε δσήο ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο εμσειηαθνχο πιαλήηεο απνθιείεηαη, θαζψο πξφθεηηαη γηα γίγαληεο αεξίσλ κε πνιχ 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζηελ αηκφζθαηξά ηνπο. 
 

Π ι ά λ ε η ε ο 

 
              ην εξκελεπηηθφ ιεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Γ. Μπακπηληψηε θαη ζην 

ιήκκα «πιάλεο» δίδεηαη ε θάησζη εξκελεία: «απηόο πνπ κεηαθηλείηαη δηαξθώο, πνπ δελ 

ζηαζεξνπνηείηαη ε ζέζε, ε θαηάζηαζε ή ε δηακνλή ηνπ». (πλώλπκν: πεξηπιαλώκελνο) 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ 

φξν «πιάλεηεο» -ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο πιαλήηεο- γηα λα αλαθεξζνχκε ζε φια ηα κηθξά νπξάληα 

ζψκαηα (small solar system bodies) ή ζπληξίκκαηα πνπ πιαλψληαη ζην δηάζηεκα. ΄ απηά 

ζπγθαηαιέγνληαη νη θνκήηεο, ηα κεηεσξνεηδή θαη ηα αληηθείκελα ηεο δψλεο Kuiper (αζηεξνεηδείο). 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, κηιάκε γηα ζψκαηα ηα νπνία θηλνχληαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηα 

πξσηνγελή αληηθείκελα. Δίηε είλαη αληηθείκελα πνπ δελ θαηάθεξαλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 
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ζπζζψξεπζεο θαη ζπζζσκάησζεο λα ζρεκαηίζνπλ κεγαιχηεξα ζψκαηα (π.ρ. πιαλήηεο / 

δνξπθφξνπο), είηε είλαη ηα απνκεηλάξηα θάπνησλ ζπγθξνχζεσλ (=ζπληξίκκαηα). Σα ηειεπηαία 

μερσξίδνπλ απφ ην αθαλφληζην ζρήκα ηνπο, θαζψο ε ζπγθέληξσζε κάδαο ηνπο δελ είλαη ηέηνηα, 

ψζηε ε βαξχηεηά ηνπο λα είλαη ηθαλή λα ηνπο πξνζδψζεη ζθαηξηθφ ζρήκα. Γηαθνξνπνηνχληαη απφ 

ηνπο πιαλήηεο σο πξνο ηηο ηξνρηέο ηνπο, νη νπνίεο δελ είλαη απζηεξά θπθιηθέο ή ειιεηπηηθέο αιιά 

κπνξεί λα είλαη παξαβνιηθέο ή ππεξβνιηθέο. ‟ φ,ηη αθνξά ηε ζχζηαζή ηνπο, απηή κπνξεί λα 

ππεξηεξεί ζε βξαρψδε πιηθά θαη κέηαιια, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ αζηεξνεηδψλ ή ζε πάγν θαη 

πηεηηθά αέξηα, φπσο ηζρχεη γηα ηνπο θνκήηεο.   

 

                                   Κομήτες του Σύμπαντος 

«Με βεβαηόηεηα ζαο ιέσ όρη». Απηή ήηαλ ε απόιπηε απάληεζε ηνπ Αιβέξηνπ Αηλζηάηλ όηαλ 

ξσηήζεθε αλ ν θνκήηεο Υάιεη ζα ζπγθξνπζζεί κε ηε γε. Καη όηαλ ηνλ μαλαξώηεζαλ πώο 

είλαη ηόζν βέβαηνο, εθείλνο απάληεζε αθνπιηζηηθά: «Αλ δελ πέζεη, ζα επηβεβαησζώ. Αλ όκσο 

πέζεη ηειηθά, θαλείο καο δελ ζα δεη γηα λα κνπ πεη όηη έθαλα ιάζνο». 

Οξηζκόο: Οη θνκήηεο είλαη θαηλφκελα πνπ παξαηεξνχληαη εμαηηίαο ηεο δξάζεο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο θαη ηνπ ειηαθνχ αλέκνπ. ηαλ πιεζηάδνπλ ηνλ Ήιην, ε ειηαθή ζεξκφηεηα ηνχο 

δεζηαίλεη θαη ράλνπλ ηα πηεηηθά πιηθά απφ ηελ επηθάλεηα ηνπο απφ ζρηζκέο πνπ δεκηνπξγνχληαη, 

θαζψο ηα πιηθά εθηνμεχνληαη κε κεγάιε ηαρχηεηα, γχξσ ζηα 1000 κέηξα ην δεπηεξφιεπην. Έηζη 

εθηνμεχνληαη ηφληα λεξνχ, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ζθφλε, νξγαληθέο ελψζεηο θαη κηθξά πεηξψδε 

θνκκάηηα. 

 H ζεκαζία ηνπ ζηελ αξραηόηεηα: Ζ ιέμε θνκήηεο ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα ζήκαηλε 

εθείλνο πνπ άθελε καθξηά καιιηά. 
 

Ο πξψηνο θνκήηεο  πνπ  παξαηεξήζεθε κε ηειεζθφπην ήηαλ ν πξψηνο απφ ηνπο ηξεηο  ιακπξνχο 

θνκήηεο ηνπ 1618. Ο πξψηνο θνκήηεο πνπ θσηνγξαθήζεθε ήηαλ ν Κνκήηεο ηνπ Νηνλάηη ην 1858. 
 

ρεηηθέο  ζεσξίεο: Ο Tχρν Μπξάρε είρε δείμεη φηη νη θνκήηεο είλαη νπξάληα ζψκαηα θαη φρη 

αηκνζθαηξηθά θαηλφκελα. Ο Κέπιεξ ην 1604 δεκνζίεπζε κηα ζεσξία ζηελ νπνία νη θνκήηεο ήηαλ 

θξπζηάιιηλεο ζθαίξεο νη νπνίεο αληαλαθινχζαλ ην θσο ηνπ Ζιίνπ πνπ πεξλνχζε απφ κέζα ηνπο. 

Απηή ε ζεσξία φκσο δελ εμεγνχζε ηελ παξνπζία ησλ νπξψλ, αθνχ ν αηζέξαο δελ αληαλαθιά ην 

θσο ηνπ Ήιηνπ, θαη άιιαμε ηε ζεσξία ηνπ. Πξφηεηλε φηη νη αθηίλεο ηνπ Ζιίνπ απνκαθξχλνπλ καδί 

ηνπο θνκκάηηα απφ ηελ θεθαιή ηνπ θνκήηε θαη είλαη απηά ζηα νπνία νη αθηίλεο αληαλαθιψληαη θαη 

ζρεκαηίδνπλ ηελ νπξά ηνπ θνκήηε.  Οη θνκήηεο ζχκθσλα κε ηνλ Κέπιεξ δεκηνπξγνχληαλ απφ 

αθαζαξζίεο κέζα ζηνλ αέξα. Αληίζεηα, ν Γαιηιαίνο πίζηεπε φηη ήηαλ νπηηθά θαηλφκελα ρσξίο 

πξαγκαηηθή ππφζηαζε. ην θφζκν ηνπ Καξηέζηνπ, νη θνκήηεο είλαη λεθξνί αζηέξεο πνπ θηλνχληαη 

αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο ησλ αζηέξσλ, ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηνπο πιαλήηεο. 

 

Νέθνο ηνπ Όνξη: Οη ππεξβνιηθέο ηξνρηέο πνπ παξαηεξνχληαη είλαη απνηέιεζκα ησλ βαξπηηθψλ 

επηδξάζεσλ ησλ πιαλεηψλ θαη δελ ππάξρνπλ θνκήηεο κε εμαξρήο ππεξβνιηθέο ηξνρηέο. Βαζηζκέλνο 

ζε απηέο ηηο ηδέεο, ν Γηαλ νξη ζπλέιαβε ηελ ηδέα κηαο καθξηλήο πεγήο θνκεηψλ, ζηα φξηα ηνπ 

Ζιηαθνχ πζηήκαηνο, ε νπνία νλνκάζηεθε Νέθνο ηνπ νξη. 
 

Ππξήλαο: Ο ππξήλαο ηνπ θνκήηε έρεη ζπλήζσο δηάκεηξν πνπ θπκαίλεηαη απφ πεξίπνπ 100 κέηξα 

έσο πάλσ απφ 40 ρηιηφκεηξα. Απνηεινχληαη απφ πέηξα, ζθφλε, πάγν λεξνχ θαη θαηεςπγκέλα αέξηα. 

Λφγσ ηεο κηθξήο κάδαο ηνπο, νη ππξήλεο ησλ θνκεηψλ δελ γίλνληαη ζθαηξηθνί ιφγσ ηεο βαξχηεηά 

ηνπο, θαη έηζη έρνπλ αθαλφληζην ζρήκα. . Οη ππξήλεο ησλ θνκεηψλ είλαη αλάκεζα ζηα ιηγφηεξν 

αλαθιαζηηθά (δειαδή ηα πην ζθνπξφρξσκα) αληηθείκελα πνπ έρνπλ βξεζεί ζην Ζιηαθφ χζηεκα. 
 

Κόκε: H θφκε έρεη δχν ζπζηαηηθά, κηα θφκε απφ αέξηα θαη κηα θφκε απφ ζθφλε. Σν αέξην 

απειεπζεξψλεηαη απφ ηνλ ππξήλα ιφγσ ηεο ζέξκαλζήο ηνπ απφ ηνλ Ήιην, ε νπνία νδεγεί ζηελ 

εμάρλσζε ηνπ. Αθνχ ην αέξην απνζπαζηεί ηφηε ην λεξφ κεηαηξέπεηαη ζε νμπγφλν θαη πδξνγφλν. Σα 
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αέξηα απηά κπνξεί λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην θνκήηε ιφγσ ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλάκεσλ θαη 

λα ζρεκαηίζνπλ ηελ νπξά ηφλησλ. Απφ ηελ άιιε, ε ζθφλε απνκαθξχλεηαη απφ ην θνκκάηη 

παξαζπξφκελε απφ ηα αέξηα. Ζ ζθφλε απνηειείηαη απφ θφθθνπο δηαθφξσλ κεγεζψλ. 
 

Οπξά: Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ θνκήηε είλαη ε νπξά. Οπξέο ζρεκαηίδνληαη φηαλ ν θνκήηεο 

πιεζηάδεη ηνλ Ήιην θαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία ηνλ δεζηαίλεη. Οη νπξέο δείρλνπλ πάληα καθξηά απφ 

ηνλ Ήιην. 

Eίδε θνκεηώλ: ζνη θνκήηεο έρνπλ ειιεηπηηθή ηξνρηά θηλνχληαη πεξί ηνλ Ήιην εληφο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ θαη γη' απηφ ιέγνληαη περιοδικοί. Αληίζεηα φηαλ νη ηξνρηέο ηνπο είλαη αλνηθηέο (παξαβνιέο ή 

ππεξβνιέο) πιεζηάδνπλ ηελ ειηαθή εζηία κφλν κία θνξά θαη δελ επαλέξρνληαη ζε απηφ. Γη' απηφ νη 

θνκήηεο απηνί νλνκάδνληαη μη περιοδικοί. Οη θνκήηεο κηθξήο πεξηφδνπ νξίδνληαη γεληθά σο νη 

έρνληεο ηξνρηαθέο πεξηφδνπο κηθξφηεξεο απφ 200 ρξφληα.  Aληίζεηα  νη θνκήηεο ησλ νπνίσλ ε 

ηξνρηαθή πεξίνδνο είλαη κεγαιχηεξε απφ 200 ρξφληα απνθαινχληαη θνκήηεο κεγάιεο πεξηφδνπ. 
 

Κνκήηεο ηνπ Υάιετ: Ο δηαζεκφηεξνο απφ ηνπο θνκήηεο, πνπ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ θάζε 75 κε 

76 ρξφληα ζηε «γεηηνληά» καο. Ο Κνκήηεο Υάιετ πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ βξεηαλφ αζηξνλφκν 

Έληκνλη Υάιετ (1656¨C1742), ν νπνίνο ζηηο 4 επηεκβξίνπ 1682 ηνλ παξαηήξεζε γηα πξψηε θνξά 

θαη ηνλ πεξηέγξαςε. Ζ εκθάληζή ηνπ ην 12 π. Υ. παξαθίλεζε πνιινχο ζενιφγνπο λα εηθάζνπλ φηη 

ην Άζηξν ηεο Βεζιεέκ, πνπ θαζνδήγεζε ηνπο Σξεηο Μάγνπο φηαλ ζέιεζαλ λα επηζθεθζνχλ ηνλ 

λενγέλλεην Ηεζνχ, κπνξεί λα ήηαλ ν θνκήηεο Υάιετ. Σνλ Μάην ηνπ 1910 ε αλζξσπφηεηα είρε 

πηζηέςεη φηη έθηαζε ην ηέινο ηεο, φηαλ εκθαλίζηεθε ν θνκήηεο ηνπ Υάιετ,  απφ αζηξνιφγνπο θαη 

κειινληνιφγνπο, πνπ ππνζηήξηδαλ φηη ζα ζπγθξνπζηεί κε ηε Γε. Ο παληθφο κεγηζηνπνηήζεθε, φηαλ 

απνθαιχθζεθε φηη ε νπξά ηνπ θνκήηε πεξηείρε έλα δειεηεξηψδεο  αέξην. Μεξηθνί απαηεψλεο 

βξήθαλ ηφηε ηελ επθαηξία λα ζεζαπξίζνπλ, πνπιψληαο αληηαζθπμηνγφλεο κάζθεο ζηνπο αδαείο! 

Σειηθά, ν θνκήηεο πέξαζε ζε απφζηαζε 25 ρηιηνκέηξσλ απφ ηε Γε ζηηο 18 Μαίνπ ηνπ 1910, 

δηαςεχδνληαο παλεγπξηθά ηηο πξνβιέςεηο ησλ θαηαζηξνθνιφγσλ. Μαο επηζθέθζεθε θαη πάιη ζηηο 9 

Φεβξνπαξίνπ 1986, πξνζειθχνληαο κφλν ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκφλσλ. Ζ επφκελε ζηάζε ηνπ 

ζηνλ Πιαλήηε Γε είλαη πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηηο 28 Ηνπιίνπ 2061. 
 

Ομπγόλν ζε θνκήηε: Δξεπλεηέο ηεο κε επαλδξσκέλεο απνζηνιήο Rosetta ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οξγαληζκνχ Γηαζηήκαηνο (ESA) αλαθάιπςαλ νμπγόλν ζην αέξην λέθνο πνπ θπθιψλεη ηνλ 

θνκήηε.Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε θνξά πνπ κνξηαθφ νμπγφλν, δειαδή ε κνξθή ηνπ αεξίνπ πνπ 

αλαπλένπκε, εληνπίδεηαη ζε έλαλ θνκήηε. Ζ χπαξμε ηνπ νμπγφλνπ ππνδειψλεη φηη ν θνκήηεο 

ζρεκαηίζηεθε νκαιά, αξθεηφ θαηξφ πξηλ ηε δηακφξθσζε ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο. 

εκεηψλεηαη φηη κνξηαθφ αέξην νμπγφλν έρεη εληνπηζηεί ζε άιινπο εμσγήηλνπο θόζκνπο ηνπ 

ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο, φπσο νη δνξπθφξνη ηνπ Γία θαη ηνπ Κξφλνπ. 
 

 Εώλε ηνπ Κνύηπεξ: είλαη κεγάιν ζχλνιν κηθξψλ ζσκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ εμσηεξηθνχ 

Ζιηαθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη έλαο δίζθνο ζην επίπεδν ηεο θίλεζεο ησλ πιαλεηψλ θαη ζε απφζηαζε 

απφ 30 κέρξη 50 πεξίπνπ αζηξνλνκηθέο κνλάδεο απφ ηνλ Ήιην. Απνηειείηαη απφ δχν εηδψλ 

αληηθείκελα: κηθξά ζψκαηα, παξφκνηα κε ηνλ πιαλήηε λάλν Πινχησλα, ζε αξγή ηξνρηά γχξσ απφ 

ηνλ Ήιην, θαη ππξήλεο θνκεηψλ. Θεσξείηαη θαη σο κία δεχηεξε δώλε αζηεξνεηδώλ, πέξα απφ ηελ 

«θχξηα δψλε ησλ αζηεξνεηδψλ». Απηνί νη αζηεξνεηδείο θαη θνκεηηθνί ππξήλεο, ηα Αληηθείκελα 

Γηαζθνξπηζκέλνπ Γίζθνπ θαη ην Νέθνο ηνπ νξη είλαη γλσζηνί σο Μεηαπνζεηδψληα αληηθείκελα. 

 
    

    ΜΔΣΔΩΡΗΣΔ 

 

1. Ση είλαη "κεηεσξίηεο"; 

Πξφθεηηαη γηα έλα νπξάλην ζψκα, πνπ αησξείηαη (πιαλάηαη) ζην δηάζηεκα, ζπλήζσο ζηεξεφ 

ζξαχζκα αζηεξνεηδή ή θνκήηε, ην νπνίν έιθεηαη απφ ηε βαξχηεηα ηεο Γεο θαη  κεξηθέο θνξέο 

πέθηεη ζηελ επηθάλεηά ηεο, ρσξίο λα δηαιπζεί πιήξσο ζηελ αηκφζθαηξα. Καηά ηελ είζνδφ ηνπ 
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ζ‟απηή, κε ηαρχηεηεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 36.000 έσο θαη 250.000 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα, 

ζεξκαίλεηαη ιφγσ ηξηβήο θαη αλαθιέγεηαη. Οη κεηεσξίηεο πνπ ζπλήζσο επηβηψλνπλ απφ ηελ ηξηβή 

κε ηελ αηκφζθαηξα ηεο Γεο  είλαη ζρεηηθά κεγάινπ κεγέζνπο. Ζ ιακπξή γξακκή θσηφο πνπ αθήλεη 

πίζσ ηνπ έλαο κεηεσξίηεο είλαη γλσζηή κε ηελ επηζηεκνληθή νλνκαζία «δηάηηνληαο αζηέξαο» ή 

θνηλψο «πεθηαζηέξη». Ο φξνο «πχξηλε  κπάια» (fireball) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλαλ 

πνιχ θσηεηλφ κεηεσξίηε.        

                                                  2.  Καηεγνξίεο  κεηεσξηηώλ 

Χο πξνο ηε ζχζηαζή ηνπο, απηή κπνξεί λα είλαη πεηξψδεο (θπξίσο ππξίηην), ή κεηαιιηθή (θπξίσο 

ζίδεξνο θαη ληθέιην), ή λα είλαη κείγκα ησλ δχν.  

Γεληθά νη κεηεσξίηεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο, αλάινγα ηεο πνζνζηηαίαο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζίδεξν, νη: 

 Ληζνκεηεσξίηεο ή αεξφιηζνη (πνζνζηφ ζηδήξνπ 1%) 

 Ληζνζηδεξνκεηεσξίηεο ή ηδεξνιηζνκεηεσξίηεο ( πνζνζηφ ζηδήξνπ απφ 2% έσο 50 %) 

 ηδεξνκεηεσξίηεο ή ζηδεξίηεο (πνζνζηφ ζηδήξνπ κεγαιχηεξν ηνπ 50%) 

 

           3. Πόζν ζπρλά πέθηνπλ ζηε Γε κεηεσξίηεο; 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε γήηλε αηκφζθαηξα πξνζηαηεχεη ηνλ πιαλήηε απφ ηελ εηζβνιή 

αληηθεηκέλσλ πνπ ε δηάκεηξφο ηνπο θηάλεη κέρξη θαη ηα 50 κέηξα. Δπηπιένλ, νη κεγάινη πιαλήηεο 

ζηηο εμσηεξηθέο ηξνρηέο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν Γίαο, πξνζειθχνπλ ηπρφλ 

κεηεσξίηεο, ιφγσ ησλ ηζρπξψλ πεδίσλ βαξχηεηαο. Με απηά ηα δεδνκέλα θαη ππφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, ηα πεξηζηαηηθά πξνζθξνχζεσλ είλαη ζρεηηθά ζπάληα. Χζηφζν, αξθεηέο θνξέο ζην 

απψηεξν παξειζφλ, ηδηαίηεξα κεγάινη κεηεσξίηεο έθηαζαλ ζηε γήηλε επηθάλεηα θαη πξνθάιεζαλ 

κεγάινπο θξαηήξεο. Ο κεγαιχηεξνο θξαηήξαο απφ έλα ηέηνην γεγνλφο είλαη ζην Βξέληεθνξη, 

ζηε Νφηηα Αθξηθή, κε δηάκεηξν ζρεδφλ 300 ρικ, πνπ πηζαλνινγείηαη φηη δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ 

πξφζθξνπζε κεηεσξίηε δηακέηξνπ 10 ρηιηνκέηξσλ. Απφ πξφζθξνπζε κεηεσξίηε θνληά ζηε 

ρεξζφλεζν Γηνπθαηάλ ηνπ Μεμηθνχ  ζεσξείηαη πσο εμαθαλίζηεθαλ θαη νη δεηλφζαπξνη. ηνπο 

ηζηνξηθνχο ρξφλνπο ειάρηζηα ηέηνηα ζπκβάληα πξφζθξνπζεο είλαη θαηαγεγξακκέλα. Έλα ηέηνην 

γεγνλφο ζπλέβε πηζαλφηαηα ην 1908 ζηελ πεξηνρή Σνπλγθνχζθα ηεο ηβεξίαο, αλ θαη δελ είλαη 

εληειψο ζίγνπξν αλ ήηαλ κεηεσξίηεο ή θνκήηεο. Μία παξφκνηα έθξεμε παξαηεξήζεθε πάλσ απφ 

ηνλ Καλαδά ζηηο αξρέο ηνπ 2000 φπνπ έλαο κεηεσξίηεο δηαιχζεθε αθήλνληαο πίζσ ηνπ έλα 

ζχλλεθν ζθφλεο ην νπνίν ήηαλ νξαηφ επί αξθεηέο ψξεο.  

   Δθηηκάηαη φηη θάζε ρξφλν θηάλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο πεξίπνπ 500 κεηεσξίηεο, κε 

κέγεζνο απφ βψινπ έσο κπάιαο ηνπ κπάζθεη, ή θαη κεγαιχηεξνη. Απφ απηνχο, ζηα ρέξηα ησλ 

επηζηεκφλσλ θηάλνπλ πεξίπνπ νη πέληε. Οη θαηαγεγξακκέλεο πηψζεηο ζπλνιηθά είλαη πάλσ απφ 

ρίιηεο. Λίγνη κεηεσξίηεο είλαη αξθεηά κεγάινη θαη γξήγνξνη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θξαηήξα, φκσο 

αλαθνξέο δεκηάο ζε ζπίηηα ή ηξαπκαηηζκνί δψσλ θαη αλζξψπσλ είλαη πνιχ πην ζπρλά 

θαηλφκελα. Μεηεσξίηεο ζαλ απηφλ ζηε Μέθθα είλαη θάηη ζπάλην, ελψ θάηη ζαλ ηελ έθξεμε ηεο 

Σνπλγθνχζθα, έρνπκε ίζσο θάζε 100 ρξφληα. χγθξνπζε πνπ ζα δεκηνπξγήζεη θξαηήξα 20 

ρηιηνκέηξσλ ζπκβαίλεη ζηε Γε πεξίπνπ θάζε έλα εθαηνκκχξην ρξφληα. 

ηελ εληππσζηαθή αλαθάιπςε φηη ε ειιεληθή γε θηινμελεί εκθαλή ίρλε απφ κεηεσξίηε 

πνπ πξνζέθξνπζε ζην έδαθφο ηεο πξηλ απφ πεξίπνπ 10.000 ρξφληα νδεγήζεθαλ νη επηζηήκνλεο. 

Πξφθεηηαη γηα δίδπκνπο θξαηήξεο, δχν ιίκλεο ηεο Θεζζαιίαο, θνληά ζηνλ Αικπξφ, πνπ κέρξη 

πξφηηλνο πηζηεπφηαλ φηη  είραλ πξνέιζεη απφ εθαηζηεηαθή έθξεμε. Σειηθψο, θαίλεηαη φηη απηέο νη 

ιίκλεο απνηεινχλ ηα ίρλε πνπ άθεζε έλαο κεηεσξίηεο πξνζθξνχνληαο ζηελ ειιεληθή γε πξηλ απφ 

πεξίπνπ 10.000 ρξφληα.   Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζηελ Διιάδα εληνπίδνληαη θξαηήξεο πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ απφ ηελ πξφζπησζε κεηεσξηηψλ, ελψ φπσο ππνινγίδεηαη, νη ζπγθεθξηκέλνη είραλ 

κέγεζνο κέρξη θαη 30 κέηξα... πσο εθηηκνχλ νη εηδηθνί, πξφθεηηαη γηα κηα ζπνπδαία αλαθάιπςε, 

δεδνκέλνπ φηη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε νη αληίζηνηρεο ζέζεηο δελ θηάλνπλ ηηο 40 ζε αξηζκφ. 
 

 

http://www.bluedot.gr/2013/02/meteor_map/
http://www.bluedot.gr/2013/02/meteor_map/
http://www.bluedot.gr/2013/02/meteor_map/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tunguska_event
http://en.wikipedia.org/wiki/Tunguska_event
http://en.wikipedia.org/wiki/Tunguska_event


25 

 

4. Καη νη θξαηήξεο; Ση μέξνπκε γηα ηνπο θξαηήξεο; 

Ζ ειάρηζηε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία πξέπεη λα θηάζεη ν κεηεσξίηεο ζην έδαθνο γηα λα ζρεκαηηζηεί 

θξαηήξαο, είλαη 40.000 χιλιόμετρα την ώρα (ηα ππεξερεηηθά Concorde πεηνχζαλ κε κέζε ηαρχηεηα 

2.000 ρηιηνκέηξσλ ηελ ψξα). πλνιηθά, πεξίπνπ 170 έρνπλ απνκείλεη, δηακέηξνπ απφ κεξηθέο 

δεθάδεο κέηξα έσο 300 ρηιηφκεηξα. Σα θαηξηθά θαη γεσινγηθά θαηλφκελα ηεο Γεο ηνχο δηαβξψλνπλ 

αξθεηά γξήγνξα, έηζη νη πην πνιινί απφ ηνπο 170 έρνπλ ειηθία κηθξφηεξε απφ 500 εθαηνκκχξηα 

ρξφληα, αλ θαη ν παιαηφηεξνο θαίλεηαη λα ζρεκαηίζηεθε πξηλ δχν δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα. 

 

                    5. Ση είλαη ην "κπακ" πνπ αθνύγεηαη θαζώο πέθηεη ν κεηεσξίηεο; 

ηαλ νη κεηεσξίηεο εηζέξρνληαη ζηε γήηλε αηκφζθαηξα, νη ηαρχηεηέο ηνπο ζπάλε ην θξάγκα ηνπ 

ήρνπ θηάλνληαο έσο θαη ηα 250.000 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα. ηε ζπλέρεηα,  ε ηαρχηεηά ηνπο  κεηψλεηαη 

ζε κεξηθέο εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα ηελ ψξα, γηα λα θαηαιήμνπλ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο κε έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ήρν, ην ιεγφκελν "sonic boom". Δίλαη έλαο έληνλνο, ηξαρχο θξφηνο. Δίλαη ν ήρνο 

πνπ αθνχγεηαη φηαλ θάηη ζπάεη ην θξάγκα ηνπ ήρνπ. Ζ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ είλαη πεξίπνπ 340 κέηξα 

αλά δεπηεξφιεπην, ή 1200 ρηιηφκεηξα αλά ψξα. Σα πνιχ κεγάια θνκκάηηα, ηα νπνία 

επηβξαδχλνληαη ειάρηζηα, δεκηνπξγνχλ θαηά ηελ πξφζθξνπζε θξαηήξεο, ελψ ηα κηθξφηεξα, κε 

δηάκεηξν κέρξη 10 κέηξα, εθξήγλπληαη ζηε δηάξθεηα ηεο πηψζεο ηνπο κέζα ζηε γήηλε αηκφζθαηξα 

πξηλ θηάζνπλ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Ζ ελέξγεηα πνπ απειεπζεξψλεηαη είλαη ίζε κε ηελ έθξεμε 

πέληε αηνκηθψλ βνκβψλ ηχπνπ Υηξνζίκα. 

Σέηνηνπο ήρνπο αθνχκε ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ζηε θχζε. ηαλ πέθηεη έλαο θεξαπλφο, αο πνχκε. 

Ο αέξαο γχξσ ηνπ ζεξκαίλεηαη (ζηνπο 27.000 βαζκνχο Κειζίνπ) θαη δηαζηέιιεηαη πνιχ απφηνκα, 

πξνθαιψληαο ην κπνπκπνπλεηφ. Σν θξάγκα ηνπ ήρνπ ζπάλε θαη πνιιά πνιεκηθά αεξνζθάθε, αιιά 

ν πην παιηφο θαη απιφο ηξφπνο λα ην θαηαθέξεη θαλείο αθφκα θαη κφλνο ηνπ είλαη λα ρηππήζεη έλα 

καζηίγην. Με ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο, ε νπξά ηνπ ζπάεη ην θξάγκα ηνπ ήρνπ θαη απηφ πξνθαιεί 

ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ γλσζηφ ήρν. 

 

                                   6.  Γηαηί αξγεί ηόζν λα αθνπζηεί ην “sonic boom”; 

Αθξηβψο επεηδή ε ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ είλαη 340 κέηξα αλά δεπηεξφιεπην, δειαδή πάξα πνιχ κηθξή 

ζε ζρέζε κε απηή ηνπ κεηεσξίηε θαη ηνπ θσηφο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ε βξνληή αθνχγεηαη αξθεηή ψξα 

κεηά ηελ αζηξαπή. 

 

7. Πνηά ε δηαθνξά ηνπ κεηεσξίηε κε ηνλ αζηεξνεηδή; 

Ο αζηεξνεηδήο είλαη κηα θαηά θαλφλα πνιχ κεγαιχηεξε βξαρψδεο/κεηαιιηθή κάδα, ζε ηξνρηά γχξσ 

απφ ηνλ ήιην. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη καδεκέλνη ζηε δψλε ησλ αζηεξνεηδψλ, αλάκεζα ζηνλ Άξε θαη 

ηνλ Γία. πλήζσο κεηξάκε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζε ρηιηφκεηξα (εθείλνο πνπ εμαθάληζε ηνπο 

δεηλφζαπξνπο είρε δηάκεηξν 15 χιλιόμετρα, γηα παξάδεηγκα). Πνιχ ζπρλά, έλαο κεηεσξίηεο κπνξεί 

λα είλαη ζξαχζκα αζηεξνεηδνχο. 

 

                                    8. Πνηα ε δηαθνξά ηνπ κεηεσξίηε κε ηνλ θνκήηε; 

Ο θνκήηεο κνηάδεη πνιχ κε έλαλ κεηεσξίηε. Γηαθέξεη, επεηδή εθηφο απφ κέηαιιν θαη βξάρν, 

απνηειείηαη θαη απφ πάγν (ζπλήζσο λεξνχ, κεζαλίνπ, ακκσλίαο), θαη επεηδή ε ηξνρηά ηνπ είλαη 

πνιχ ειιεηπηηθή. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, φηαλ ν θνκήηεο πιεζηάδεη ηνλ ήιην, κεγάιν κέξνο ηνπ 

λα ιηψλεη, θαη λα αθνινπζεί απφ πίζσ, δεκηνπξγψληαο ηελ νπξά πνπ βιέπνπκε ζηνλ νπξαλφ. Αο 

πνχκε, έλαο θνκήηεο κε δηάκεηξν έλα ρηιηφκεηξν, θάπνπ ζηε γεηηνληά ηνπ Πινχησλα ζα ήηαλ κηα 

ζπκπαγήο κάδα πάγνπ. Πεξλψληαο ηνλ Γία θαη πιεζηάδνληαο πξνο ηνλ Άξε φκσο, ν πάγνο ζα 

άξρηδε λα ιηψλεη. Ζ νπξά ηνπ θνκήηε ζε πιήξε αλάπηπμε ζα είρε κήθνο φζν ε απφζηαζε κεηαμχ 

ησλ δχν πιαλεηψλ, πεξίπνπ 500 εθαηνκκχξηα ρηιηφκεηξα. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_belt
http://www.bluedot.gr/2013/02/asteroid-impact-dated/
http://www.bluedot.gr/2013/02/asteroid-impact-dated/
http://www.bluedot.gr/2013/02/asteroid-impact-dated/
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9. Πνηα ε δηαθνξά ηνπ κεηεσξίηε κε ην πεθηαζηέξη; 

Σν κέγεζνο. Έλα "αζηέξη πνπ πέθηεη" ζην λπρηεξηλφ νπξαλφ, θσηεηλφ ζαλ ηελ Αθξνδίηε αο πνχκε, 

είλαη έλα ραιηθάθη βάξνπο 1 γξακκαξίνπ, πνπ εηζήιζε ζηελ αηκφζθαηξα θαη ζα γίλεη ζθφλε. Νέθε 

ηέηνησλ θφθθσλ βξίζθνληαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηνλ ήιην, θαη δηαζηαπξψλνληαη κε ηε Γε 

ζπγθεθξηκέλεο κέξεο ηνπ ρξφλνπ. ηαλ απηφ ζπκβαίλεη θαινθαίξη, γίλεηαη θαη ξεπνξηάδ ζηηο 

εηδήζεηο -πξηλ ηα αζιεηηθά. Έρνπλ αλαιπζεί θφθθνη ζθφλεο θαη άκκνπ, πνπ έρεη απνδεηρζεί φηη 

έρνπλ εμσγήηλε πξνέιεπζε. Απηνχο ηνπο θφθθνπο, ηνπο ιέκε κηθξνκεηεσξίηεο.  

 

 

                                     10.Πόζν αμίδεη έλαο κεηεσξίηεο; 

ήκεξα, νη δηαζηεκηθνί βξάρνη είλαη άκεζα δηαζέζηκνη γηα ηνπο ιάηξεηο ησλ 

δηαζηεκηθψλ ζξαπζκάησλ ζε πνιιά δηαθνξεηηθά θαηαζηήκαηα. Τπάξρεη πξάγκαηη κηα πιεζψξα 

απφ επηρεηξήζεηο, ζπιιέθηεο/εκπφξνπο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζνπλ ηηο 

ζπιινγέο ηνπο. «ινη νη κεηεσξίηεο βξήθαλ αγνξαζηέο» αλαθνίλσζε ν νίθνο δεκνπξαζηψλ Lucien 

Paris. Απηή ε δεκνπξαζία ηεο ζπιινγήο ελφο ιάηξε ηεο αζηξνθπζηθήο, ηνπ Πηεξ Νηειπνπέο, ήηαλ 

ε ζεκαληηθφηεξε απηνχ ηνπ είδνπο, πνπ δηνξγαλψζεθε ζηα ρξνληθά, ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνηφηεηα. 

 Έλαο κεηεσξίηεο βάξνπο 110 θηιψλ πνπιήζεθε έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 130.000 επξψ, άιινο έλαο 

πνπ δπγίδεη πάλσ απφ 17 θηιά πνπιήζεθε έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 37.000 επξψ, ηνπιάρηζηνλ 250 

«εμσγήηλα» αληηθείκελα βγήθαλ ζην ζθπξί ζηελ αίζνπζα δεκνπξαζηψλ Drouot ζην Παξίζη ζηηο 07-

12-2015. 

Με ηελ αμία ηνπ λα εθηηκάηαη κεηαμχ 60.000 έσο 65.000 επξψ, έλαο κεηεσξίηεο, ν νπνίνο 

νλνκάζηεθε  Γθίκπενλ, θαη αλαθαιχθζεθε ζηε Νακίκπηα, πνπιήζεθε γηα ην πνζφ ησλ 130.000 

επξψ ζε έλαλ Αζηάηε εθαηνκκπξηνχρν. 

Χζηφζν ην άιιν ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη απηήο ηεο ζπιινγήο, έλαο Canyon Diablo (έλαο ζηδεξίηεο 

βάξνπο 17,8 θηιψλ πνπ αλαθαιχθζεθε θνληά ζηνλ Κξαηήξα ησλ Μεηεσξηηψλ ζηηο ΖΠΑ) θαη ε 

αμία ηνπ νπνίνπ εθηηκάηαη κεηαμχ 60.000 θαη 65.000 επξψ βξήθε αγνξαζηή έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 

37.000 επξψ. 

Δπηπιένλ ν κεηεσξίηεο Sikhote-Alin, πνπ θαηέπεζε ζηελ πξψελ ΔΓ ην 1947 θαη ε αμία ηνπ 

νπνίνπ εθηηκήζεθε κεηαμχ 500 θαη 600 επξψ πνπιήζεθε γηα 2.000 επξψ. 

Οη κεηεσξίηεο πσινύληαη ζπλήζσο θαηά βάξνο. Ζ ηηκή ηνπ κεηεσξίηε είλαη 

πεξίπνπ 1,5 $ / γξακκάξην. πσο ζπκβαίλεη κε ηα πεξηζζφηεξα ζπιιεθηηθά, ε εκπνξηθή αμία ελφο 

κεηεσξίηε θαζνξίδεηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, φπσο είλαη ε ζπαληφηεηα ηνπ ηχπνπ, ε 

πξνέιεπζε, ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, θαη ε νκνξθηά ή αηζζεηηθή ηνπ. Οη ηηκέο ησλ 

κεηεσξηηψλ πνηθίιινπλ, αιιά νη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ είλαη ελδεηθηηθέο ηηκέο ιηαληθήο 

πψιεζεο ζηε ζεκεξηλή αγνξά.  Έηζη, αηαμηλφκεηα ζξαχζκαηα ρνλδξίηε, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

λνκάδεο πνπ δνπλ ζηελ έξεκν αράξα, αμίδνπλ πεξίπνπ 0,50 δνιάξηα ην γξακκάξην. Πέηξεο απφ ην 

Gao-Guenie (Μπνπξθίλα Φάζν, Αθξηθή, έπεζε ηελ 5ε Μαξηίνπ 1960) κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ γηα 

πεξίπνπ 1,50 δνιιάξην/ γξακκάξην θαη έλα δείγκα θνξπθαίαο πνηφηεηαο ζηδεξνκεηεσξίηε ελφο 

θηινχ απφ ην Campo del Cielo - επαξρία Σζάθν, ζηελ Αξγεληηλή κπνξεί λα πσιεζεί γηα πεξίπνπ 

400 δνιάξηα. Ο ξσζηθφο ζηδεξνχρνο Sikhote-Alin, πνπ έπεζε ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 1947, απνηειεί 

ην κεγαιχηεξν εληαίν άζηθην θνκκάηη, ζηε ζχγρξνλε θαηαγεγξακκέλε ηζηνξία θαη είλαη 

πεξηδήηεηνο απφ ηνπο ζπιιέθηεο, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ηδηνηήησλ ηνπ. Έλα εηδηθφ δείγκα Sikhote-

Alin έρεη ηηκή απφ 2-3 δνιάξηα / γξακκάξην. Ο παιιαζίηεο είλαη κεηεσξίηεο πεηξψδεο κε ζίδεξν 

θαη νιηβίλε (πεξίδνην, εκηπνιχηηκνο ιίζνο) θαη είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηφο, φηαλ θφβεηαη θαη 

γπαιίδεηαη, ιφγσ ηνπ δειεαζηηθνχ ρξψκαηνο θαη ηεο δηαχγεηαο ησλ θξπζηάιισλ πνπ πεξηέρεη. 

Παιιαζίηεο απφ ηελ Imilac (Υηιή), Βνπλφ Glorieta (Νέν Μεμηθφ, ΖΠΑ) θαη Esquel (Αξγεληηλή) 

εθηηκψληαη σο πνιχρξσκνη, πνιχηηκνη ιίζνη θαη, ιφγσ ηεο καθξνπξφζεζκεο ζηαζεξφηεηαο ηνπο, 

θνζηίδνπλ κεηαμχ 20 - 40 δνιάξηα/ γξακκάξην. Οη κεηεσξίηεο είλαη βαξείο, σζηφζν κηα πνηφηεηα 

ζην κέγεζνο ελφο κηθξνχ πηάηνπ κπνξεί λα αμίδεη ρηιηάδεο δνιάξηα. ην πςειφηεξν άθξν ηεο 

θιίκαθαο ηηκνιφγεζεο είλαη αζπλήζηζηεο κνξθέο, φπσο ν δηνγελίηεο Tatahouine (έπεζε ζηηο 27-06-

1931 ζηελ Foum Tatahouine, Σπλεζία). Έλα πξσηαξρηθφ δείγκα ζα κπνξνχζε λα αμίδεη εχθνια 50 
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δνιάξηα / γξακκάξην, ελψ ζπάληα παξαδείγκαηα ζειεληαθψλ θαη αξεηαλψλ δεηγκάησλ κπνξεί λα 

πσιεζνχλ γηα 1.000 δνιάξηα / γξακκάξην ή πεξηζζφηεξν - ζρεδφλ 2 θνξέο ε ηξέρνπζα ηηκή ηνπ 

ρξπζνχ!  
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ΑΣΔΡΟΔΗΓΔΗ 

 
Οη αζηεξνεηδείο είλαη ηα κηθξά ζψκαηα ηνπ Ζιηαθνχ πζηήκαηνο, πνπ είλαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ 

ηνλ Ήιην. ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηά ηνπο νη αζηεξνεηδείο είλαη ρσξηζκέλνη ζε δπν δψλεο: ε 

πξψηε δψλε είλαη ε θχξηα δψλε αζηεξνεηδψλ θαη ε δεχηεξε είλαη ε δψλε ηνπ Κάηπεξ. Οη 

αζηεξνεηδείο ζεσξνχληαη θαηάινηπα απφ ην ζρεκαηηζκφ ηνπ Ζιηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ππνινγίδεηαη 

φηη ππάξρνπλ εθαηνκκχξηα. Με ιίγα ιφγηα κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ηνπο αζηεξνεηδείο ζαλ 

ηεξάζηηνπο βξάρνπο ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηνλ Ήιην. Σν κέγεζφο ηνπο μεθηλά απφ ιίγεο δεθάδεο 

κέηξα κέρξη εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα. Σα κηθξφηεξα ζψκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηειηαθή ηξνρηά 

νλνκάδνληαη κεηεσξνεηδείο. πλήζσο νη αζηεξνεηδείο έρνπλ αθαλφληζην ζρήκα πνπ κνηάδεη κε 

παηάηα, νη κεγαιχηεξνη φκσο έρνπλ ζθαηξηθφ ή ειιεηπηηθφ ζρήκα, θαζψο ε βαξχηεηα πνπ 

δεκηνπξγεί ε κάδα ηνπο ζηελ επηθάλεηά ηνπο ππεξηζρχεη. Οη ζρεδφλ ζθαηξηθνί αζηεξνεηδείο 

νλoκάδνληαη θαη πιαλήηεο λάλνη. Οη αζηεξνεηδείο ηεο Κχξηαο δψλεο απνηεινχληαη θπξίσο απφ 

ππξηηηθνχο βξάρνπο θαη κέηαιια. Αληίζεηα, νη αζηεξνεηδείο ηεο Εψλεο ηνπ Κάηπεξ απνηεινχληαη 

θπξίσο απφ πάγν, γηα παξάδεηγκα παγσκέλα αέξηα. Παιηφηεξα, νη αζηεξνεηδείο ηεο Κχξηαο Εψλεο 

ζεσξνχληαλ φηη ήηαλ ηα ζπληξίκκηα ελφο πιαλήηε, πνπ θηλνχληαλ εθεί φπνπ βξίζθεηαη ηψξα ε 

Κχξηα Εψλε Αζηεξνεηδψλ, θαη ζξπκκαηίζηεθε απφ θάπνηα ζχγθξνπζε. ήκεξα, φκσο, επηθξαηεί 

δηαθνξεηηθή ζεσξία, φηη νη αζηεξνεηδείο ήηαλ ην πιηθφ γηα έλαλ κηθξφ πιαλήηε, ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

Άξε ή κηθξφηεξν, πνπ φκσο δελ ζρεκαηίζηεθε πνηέ ιφγσ ηεο βαξχηεηαο ηνπ Γία. Ο πξψηνο 

αζηεξνεηδήο θαη ηαπηφρξνλα θαη ν κεγαιχηεξνο, ν 1 Γήκεηξα, αλαθαιχθζεθε ηπραία ηελ 

Πξσηνρξνληά ηνπ 1801 απφ ηνλ Σδνπδέπε Πηάηδη, πνπ ζηελ αξρή λφκηδε φηη είρε αλαθαιχςεη έλα 

θαηλνχξην άζηξν. Μεηά ην 1990 ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αζηεξνεηδείο αλαζεξκάλζεθε, θπξίσο ιφγσ 

ηεο αλεζπρίαο γηα κηα πηζαλή ζχγθξνπζε ελφο απφ απηνχο κε ηε Γε, πξάγκα πνπ ζα είρε κεγάιεο 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. Έηζη μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα γηα εληνπηζκφ, θαηαγξαθή θαη 

ππνινγηζκφ ηεο ηξνρηάο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ αζηεξνεηδψλ. 

Σν 2010 δεκνζηεχηεθε κηα εξγαζία πάλσ ζην ζέκα: "Ση ζα ζπκβεί αλ ζπγθξνπζηεί κε ηε Γε έλαο 

αζηεξνεηδήο δηακέηξνπ 50 κέηξσλ, κε ηαρχηεηα 12.7 ρηιηφκεηξα ην δεπηεξφιεπην, θαη ππφ γσλία 45 

κνηξψλ;" Ο 2012DA14 είρε δηάκεηξν 45 κέηξα. Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη ζα δηαιπφηαλ ζηελ 

αηκφζθαηξα, απειεπζεξψλνληαο βέβαηα ηιηγγηψδε ελέξγεηα -ίζε κε απηή 138 αηνκηθψλ βνκβψλ ζαλ 

ηεο Υηξνζίκα. Αλ έπεθηε ινηπφλ ζε κία ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή, –π.ρ Νέα Τφξθε- ηα 

απνηειέζκαηα ζα ήηαλ ρανηηθά, απνιχησο ηνπηθά φκσο. Πάλησο, ν αζηεξνεηδήο 2012DA14 

πξνβιέπεηαη λα πεξάζεη ζηα 27,7 ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα απφ εκάο (γηα γξήγνξε ζχγθξηζε: ε ειήλε 

απέρεη 384 ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα, ε αηκφζθαηξα ηειεηψλεη ζηα 600 ρηιηφκεηξα, ε αθηίλα ηεο Γεο 

είλαη 6,4 ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα). 
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Νόκνη θπζηθήο ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο 

Οη θπζηθνί λφκνη πνπ δηέπνπλ ην Πιαλεηηθφ καο χζηεκα είλαη νη εμήο: 

 

 Ο Νφκνο ηεο παγθφζκηαο έιμεο ή Νφκνο ηνπ Νεχησλα. 

 Οη 3 Νόκνη πνπ δηαηχπσζε ν Kepler θαη αλαθέξνληαη ζηελ θίλεζε ησλ 

πιαλεηψλ γχξσ απφ ηνλ Ήιην: 

 Ο Νφκνο ησλ ειιεηπηηθψλ ηξνρηψλ ή 1νο Νφκνο Κέπιεξ 

 Ο Νφκνο ησλ εκβαδψλ ή 2νο Νφκνο Κέπιεξ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηβαηηθή  αθηίλα 

 Ο Νφκνο αζηξηθψλ πεξηθνξψλ ή 3νο Νφκνο Κέπιεξ 

 Ο Καλφλαο ηνπ Bode. 

 

 

ΝΟΜΟ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΔΛΞΖ 

 

 Ο Νεχησλαο αλαθάιπςε ηνλ λφκν ηεο βαξχηεηαο κειεηψληαο ηηο θηλήζεηο ησλ πιαλεηψλ γχξσ απφ 

ηνλ Ήιην θαη ηνλ δεκνζίεπζε ην 1686. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ν Νεχησλαο  

θαηέιεμε ζην επαλαζηαηηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε δχλακε πνπ δηέπεη ηελ θίλεζε ησλ πιαλεηψλ έρεη 

ηελ ίδηα καζεκαηηθή κνξθή θαη επνκέλσο είλαη ε ίδηα κε ηε δχλακε κε ηελ νπνία έιθεη ε Γε ην 

κήιν απφ ηε κειηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε βαξπηηθή δχλακε κεηαμχ ζε δχν κάδεο είλαη επζέσο 

αλάινγε ηνπ γηλνκέλνπ ησλ καδψλ θαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο απφζηαζεο 

κεηαμχ ηνπο. 

 

ΟΗ ΣΡΔΗ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ ΚΔΠΛΔΡ 

Ο Κέπιεξ κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Tycho Brahe θιεξνλφκεζε έλα ηεξάζηην φγθν θαη κεγάιεο 

αθξηβείαο παξαηεξεζηαθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηο ζέζεηο ησλ πιαλεηψλ("εμνκνινγνχκαη φηη φηαλ 

πέζαλε ν Tycho, εθκεηαιιεχηεθα ηελ απνπζία ησλ θιεξνλφκσλ θαη πήξα ηηο παξαηεξήζεηο ππφ 

ηελ πξνζηαζία κνπ, ή κάιινλ ηηο άξπαμα", αλαθέξεη ζε γξάκκα ηνπ ην 1605). 

 Σν δχζθνιν φκσο ήηαλ λα εξκελεπζνχλ κε θάπνηα ινγηθή ζεσξία. Οη θηλήζεηο ησλ άιισλ 

πιαλεηψλ πάλσ ζηελ νπξάληα ζθαίξα παξαηεξνχληαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο Γεο, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο πεξηθέξεηαη πεξί ηνλ Ήιην. Απηφ πξνθαιεί κηα θαηλνκεληθψο πεξίεξγε «ηξνρηά», θάπνηε 

κε ηε ιεγφκελε «αλάδξνκε θίλεζε». Ο Κέπιεξ επηθεληξψζεθε ζηελ ηξνρηά ηνπ Άξεσο, αιιά 

πξψηα έπξεπε λα γλσξίδεη κε αθξίβεηα ηελ ηξνρηά ηεο Γεο. Με κία ηδηνθπή ζθέςε, ρξεζηκνπνίεζε 

ηε γξακκή πνπ ελψλεη ηνλ Άξε κε ηνλ Ήιην, αθνχ γλψξηδε ηνπιάρηζηνλ φηη ν Άξεο ζα βξηζθφηαλ 

ζην ίδην ζεκείν ηεο ηξνρηάο ηνπ θαηά ρξνληθέο ζηηγκέο ρσξηδφκελεο απφ αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηεο 

(γλσζηήο επαθξηβψο) πεξηφδνπ πεξηθνξάο ηνπ. Απφ απηφ ππνιφγηζε ηηο ζέζεηο ηεο Γεο ζηε δηθή ηεο 

ηξνρηά θαη απφ απηέο ηελ αξεηαλή ηξνρηά.  

Καηάθεξε έηζη λα εμαγάγεη ηνπο ηξεηο λφκνπο ηνπ ρσξίο λα γλσξίδεη ηηο (απφιπηεο) απνζηάζεηο ησλ 

πιαλεηψλ απφ ηνλ Ήιην, αθνχ ε γεσκεηξηθή ηνπ αλάιπζε ρξεηαδφηαλ κφλν ηνπο ιφγνπο ησλ 

απνζηάζεψλ ηνπο απφ ηνλ Ήιην. ε αληίζεζε κε ηνλ Brahe ν Κέπιεξ έκεηλε πηζηφο ζην 

ειηνθεληξηθφ ζχζηεκα. Δθθηλψληαο απφ απηφ ην πιαίζην, ν Κέπιεξ πξνζπάζεζε επί 20 ρξφληα λα 

ζπληαηξηάζεη ηα δεδνκέλα ζε θάπνηα ζεσξία. 

https://el.wikipedia.org/wiki/�����_���_����������_�����
https://el.wikipedia.org/wiki/�����_���_�����������_�������
https://el.wikipedia.org/wiki/�����_���_�������
https://el.wikipedia.org/wiki/�����_��������_���������
https://el.wikipedia.org/wiki/�������_���_Bode
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1
νο

  ΝΟΜΟ ΚΔΠΛΔΡ/ΝΟΜΟ ΔΛΛΔΗΠΣΗΚΩΝ ΣΡΟΥΗΩΝ 

Ο λφκνο απηφο είλαη ν πξψηνο απφ ηνπο ηξεηο πνπ αλαθάιπςε θαη δηαηχπσζε ν Κέπιεξ θαη πνπ 

δηέπνπλ ηελ θίλεζε ησλ πιαλεηψλ γχξσ απφ ηνλ Ήιην. χκθσλα κε ηνλ λφκν απηφλ: Οη ηξνρηέο 

ησλ πιαλεηψλ είλαη ειιείςεηο, ησλ νπνίσλ ηε κία εζηία, θνηλή ζε φιεο ηηο πιαλεηηθέο ηξνρηέο, 

θαηέρεη ν Ήιηνο.Δπί ηεο ειιεηπηηθήο απηήο ηξνρηάο ησλ πιαλεηψλ, πεξηήιην ραξαθηεξίδεηαη ην 

ζεκείν εθείλν πνπ βξίζθεηαη ν πιαλήηεο πιεζηέζηεξα ζηνλ Ήιην, ζπλεπψο πξφθεηηαη γηα ην έλα 

αθξαίν ζεκείν ηνπ κεγάινπ άμνλα θαη αληίζεηα αθήιην ην αληηδηακεηξηθφ ζεκείν ηνπ κεγάινπ 

άμνλα. Δηδηθά ζηηο ειιείςεηο ησλ πιαλεηψλ ν κεγάινο εκηάμνλαο νλνκάδεηαη κέζε απόζηαζε ηνπ 

πιαλήηε απφ ηνλ Ήιην, ελψ ε επζεία πνπ ζπλδέεη ηνλ Ήιην κε ηελ εθάζηνηε ζέζε ηνπ πιαλήηε επί 

ηεο ειιεηπηηθήο νλνκάδεηαη επηβαηηθή αθηίλα. Δμ άιινπ θαη ν κέγαο άμνλαο ηεο ηξνρηάο 

νλνκάδεηαη γξακκή ησλ αςίδσλ, επεηδή "θέξνληαη" επ΄ απηφλ ή άλσ θαη ε θάησ "αςίδα" ηεο 

ειιεηπηηθήο. 

 

“We do not ask for what useful purpose the birds 

do sing, for song is their pleasure since they were 

created for singing. Similarly, we ought not to 

ask why the human mind troubles to fathom the 

secrets of the heavens... the diversity of the 

phenomena of nature is so great, and the 

treasures hidden in the heavens are so rich, 

precisely in order that the human mind shall 

never be lacking in fresh nourishment.” 

https://el.wikipedia.org/wiki/�������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������
https://el.wikipedia.org/wiki/������
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2
νο

  ΝΟΜΟ ΚΔΠΛΔΡ/ΝΟΜΟ ΣΩΝ ΔΜΒΑΓΩΝ 

Ο Νόκνο ησλ εκβαδώλ ή Γεύηεξνο λόκνο Κέπιεξ βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα ησλ παξαηεξήζεσλ 

ηεο θίλεζεο ησλ πιαλεηψλ πνπ πξνεγνπκέλσο είρε ζπγθεληξψζεη ν Γαλφο αζηξνλφκνο Σχρν 

Μπξάρε (1546-1601). 

χκθσλα κε ηνλ λφκν απηφλ: 

Ζ επηβαηηθή αθηίλα Ζιίνπ - Πιαλήηε γξάθεη ίζα εκβαδά ζε ίζνπο ρξφλνπο ή εκβαδά αλάινγα ησλ 

ρξφλσλ. Με άιια ιφγηα ε επζεία πνπ ελψλεη ηνλ Ήιην κε έλα πιαλήηε (πνπ νλνκάδεηαη  επηβαηηθή 

αθηίλα) δηαγξάθεη ίζα εκβαδά ζε ίζνπο ρξφλνπο 

 

 
 

Σα νπξάληα ζψκαηα θηλνχληαη ηαρχηεξα ζην πεξηήιην θαη βξαδχηεξα ζην αθήιην. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή ε επηβαηηθή αθηίλα αθελφο δελ έρεη ζηαζεξφ κήθνο, αιιά ιακβάλεη ηελ κηθξφηεξε ηηκή 

ζην πεξηήιην θαη ηελ κεγίζηε ζην αθήιην θαη αθεηέξνπ ζην φηη ε ηαρχηεηα ελφο πιαλήηε είλαη ε 

κεγαιχηεξε φηαλ ν πιαλήηεο βξίζθεηαη ζην πεξηήιην θαη ε κηθξφηεξε φηαλ βξίζθεηαη ζην αθήιην. 

Έηζη ηα κελ γξαθφκελα ηφμα είλαη άληζα κεηαμχ ηνπο αιιά ηα εκβαδά ηνπο είλαη ίζα, αλάινγα ησλ 

ρξφλσλ πνπ απηά γξάθνληαη. 

 

3
νο

  ΝΟΜΟ ΚΔΠΛΔΡ/ΝΟΜΟ ΑΣΡΗΚΩΝ ΠΔΡΗΦΟΡΩΝ 

χκθσλα κε ηνλ λφκν απηφλ: 

Σα ηεηξάγσλα ησλ ρξφλσλ ησλ αζηξηθψλ πεξηθνξψλ ησλ πιαλεηψλ είλαη αλάινγα ησλ θχβσλ ηεο 

κέζεο απφζηαζεο απηψλ απφ ηνλ Ήιην. Έηζη  πξνθχπηεη φηη, αλ είλαη γλσζηφο απφ παξαηεξήζεηο ν 

ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπκπιεξψζεη έλαο πιαλήηεο ηελ πεξηθνξά ηνπ γχξσ απφ ηνλ Ήιην, 

ηφηε εχθνια κπνξεί λα βξεζεί θαη ε κέζε απφζηαζε απηνχ απφ ηνλ Ήιην. 

ρεηηθό βίληεν ηνπ Carl Sagan( επεμήγεζε ησλ λόκσλ ηνπ Kepler ): 

https://www.youtube.com/watch?v=9uJj_UwH0ms 

https://el.wikipedia.org/wiki/��������
https://el.wikipedia.org/wiki/����_������
https://el.wikipedia.org/wiki/����_������
https://el.wikipedia.org/wiki/����_������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������
https://el.wikipedia.org/wiki/������
https://el.wikipedia.org/wiki/�������_��������
https://www.youtube.com/watch?v=9uJj_UwH0ms
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ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ BODE 

Έλα εξψηεκα πνπ απαζρφιεζε πνιχ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη είρε λα θάλεη κε ηηο ζέζεηο 

ησλ πιαλεηψλ ήηαλ ην αλ ππάξρεη έλαο λφκνο πνπ λα κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηηο απνζηάζεηο ησλ 

πιαλεηψλ απφ ηνλ Ήιην· έλα εξψηεκα πνπ παξέπεκπε ζην πξφβιεκα ηεο κειέηεο ηεο εθιεηπηηθήο 

θαη ησλ ηξνρηψλ (αλ κία ηξνρηά είλαη επζηαζήο ηφηε πξέπεη απηή λα είλαη ηξνρηά ειάρηζηεο 

ελέξγεηαο - κπνξνχκε απφ απηφ θαη απφ ηελ εθιεηπηηθή λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο ζέζεηο ησλ 

πιαλεηψλ;).  

Αληί φκσο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λφκνπ, ην 1777, ν Johann Elert Bode ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ Johann Daniel Titius, αλαθάιπςε έλαλ θαλφλα βάζεη ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα 

ππνινγίδνπκε ηηο κέζεο απνζηάζεηο ησλ πιαλεηψλ απφ ηνλ Ήιην.  

 

Αξρηθά ζεσξνχκε ηελ ζεηξά ησλ αξηζκψλ 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96 φπνπ μεθηλψληαο απφ ην 3, ν θάζε 

αξηζκφο είλαη δηπιάζηνο ηνπ πξνεγνπκέλνπ. 

ηε ζπλέρεηα πξνζζέζνπκε ζε θάζε αξηζκφ ηεο ζεηξάο ην 4 παίξλνληαο κηα λέα ζεηξά αξηζκψλ:  

4, 7, 10, 16, 28, 52, 100 

Σέινο, δηαηξνχκε ηνπο αξηζκνχο απηνχο κε ην 10, νπφηε πξνθχπηεη: 0.4, 0.7, 1, 1.6, 2.8, 5.2, 10 

Οη αξηζκνί απηνί εθθξάδνπλ ηηο  απνζηάζεηο ησλ γλσζηψλ πιαλεηψλ απφ ηνλ Ήιην (ζε αζηξν- 

λνκηθέο κνλάδεο). 

ια ηα παξαπάλσ ζπλνςίδνληαη ζηελ εμίζσζε Titius–Bode: 

α = 0.4 + 0.3·2n 

με n = −∞, 0, 1, 2, … 

 
 

Σν δηάγξακκα δείρλεη ηηο κέζεο απνζηάζεηο ησλ πιαλεηψλ απφ ηνλ Ήιην, φπσο ππνινγίδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμίζσζε Titius–Bode (θφθθηλν), ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξαγκαηηθέο απνζηάζεηο 

(κπιέ). 

 

Ζ εμίζσζε Titius-Bode πξνέβιεςε ηελ χπαξμε ηνπ Οπξαλνχ, απέηπρε φκσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Πνζεηδψλα. Παξάιιεια, επέηξεςε ζηνλ Bode λα πξνβιέςεη ηελ χπαξμε ελφο αθφκε πιαλήηε 

http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Elert_Bode
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Daniel_Titius
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αλάκεζα ζηνλ Άξε θαη ηνλ Γία, κε ηδηφηεηεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηoλ λάλν πιαλήηε Γήκεηξα (Ceres). 

Θα πεξίκελε θαλείο ζήκεξα ν λφκνο ηνπ Bode λα έρεη κφλν ηζηνξηθή αμία. Κη φκσο, 238 ρξφληα απφ 

ηε δηαηχπσζή ηνπ, απηφο ν «ηπθινζνχξηεο» ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα! 

Πξάγκαηη, νη εξεπλεηέο Bovaird et al ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Niels Bohr ηεο Κνπεγράγεο θαη ηνπ 

Απζηξαιηαλνχ Δζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, επέθηεηλαλ ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο εμσπιαλεηψλ 

ηνπ δηαζηεκηθνχ ηειεζθνπίνπ Kepler, ρξεζηκνπνηψληαο κηα γεληθεπκέλε ζρέζε Titius–Bode. Με 

βάζε ηελ ζρέζε Titius–Bode θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ηειεζθνπίνπ, πξνβιέπνληαη νη ζέζεηο πιαλεηψλ 

πνπ ην Kepler δελ κπνξεί λα αληρλεχζεη. Ζ κειέηε θαηάιεμε ζηελ πξφβιεςε 77 πιαλεηψλ ζε 40 

ειηαθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί έσο ηψξα. Μάιηζηα, νη ππνινγηζκνί ππνδεηθλχνπλ 228 

επηπιένλ πιαλήηεο ζε 151 πιαλεηηθά ζπζηήκαηα πνπ ηαπηνπνίεζε ην Κepler. Έλα λνχκεξν πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζε, θαηά κέζν φξν, ηνπιάρηζηνλ 2 (2±1) πιαλήηεο ζηελ θαηνηθήζηκε δψλε, αλά 

αζηέξα. 

Τπελζπκίδεηαη φηη θαηνηθήζηκε δψλε νλνκάδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν εχξνο απνζηάζεσλ απφ ηνλ 

κεηξηθφ αζηέξα, ην νπνίν έρεη ζαλ ζπλέπεηα ε ειηαθή ζεξκφηεηα πνπ θηάλεη ζηνλ πιαλήηε πνπ 

θηλείηαη ζε απηήλ λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ζεξκνθξαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ λεξνχ ζε πγξή κνξθή. Κάηη ηέηνην ζεσξείηαη θξίζηκε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε  

έκβησλ νξγαληζκψλ.  
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ΣΟ ΓΔΧΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ  

Ζ Γε είλαη ζθαηξηθή θαη αθίλεηε ζην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο. Οη νπξαλνί είλαη ζθαηξηθνί θαη 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηε Γε. Οη ηξνρηέο ησλ πιαλεηψλ γχξσ απφ ηε γε είλαη θπθιηθέο. 

 
 

Οη Έιιελεο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ πξνζπάζεζαλ λα επηλνήζνπλ κνληέια γηα λα εξκελεχζνπλ 

ηα θαηλφκελα πνπ ζπλέβαηλαλ ζηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Έλα απφ ηα δεηήκαηα κε ηα νπνία 

αζρνιήζεθαλ πεξηζζφηεξν ήηαλ ε εξκελεία ηεο θίλεζεο ησλ άζηξσλ θαη ησλ πιαλεηψλ ζηνλ 

νπξαλφ. 

Ο πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ήηαλ ν Πιάησλαο, καζεηήο ηνπ σθξάηε. 

Γηαηχπσζε ηε ζεσξία φηη ην αζηξνλνκηθφ ζχζηεκα πεξηέρεη δχν νκφθεληξεο ζθαίξεο πνπ 

αλαπαξηζηνχλ ην δεχγνο νπξαλνχ θαη γεο. Σα άζηξα είλαη ζηεξεσκέλα ζηελ νπξάληα ζθαίξα ελψ ν 

Ήιηνο, ε ειήλε θαη νη ππφινηπνη πέληε γλσζηνί ηφηε πιαλήηεο (Δξκήο, Αθξνδίηε, Άξεο, Γίαο, 

Κξφλνο) θηλνχληαη πάλσ ζε απηήλ. Πίζηεπε φηη φια ηα νπξάληα ζψκαηα είλαη ηέιεηα θαη επνκέλσο 

εθηεινχζαλ ηέιεηεο θπθιηθέο θηλήζεηο. Αλ θαη ην κνληέιν ηνπ Πιάησλα είλαη, φπσο γλσξίδνπκε 

ζήκεξα, εληειψο ιαλζαζκέλν εληνχηνηο είλαη ν πξψηνο πνπ πξφηεηλε ηε ρξήζε ηεο γεσκεηξίαο γηα 

ηελ εξκελεία ηεο θίλεζεο ησλ πιαλεηψλ.  

  
 
Ο Αξηζηνηέιεο, καζεηήο ηνπ Πιάησλα, ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ππνζηήξημε ηε ζεσξία φηη ε Γε 

βξίζθεηαη αθίλεηε ζην θέληξν ηνπ θφζκνπ εληζρχνληαο ηελ κάιηζηα ιέγνληαο φηη αλ ε Γε 

βξηζθφηαλ ζε θίλεζε απηή δε ζα κπνξνχζε λα κε γίλεη αληηιεπηή είηε απφ ηελ θίλεζε ηνπ αέξα ή 

ηνπ εδάθνπο είηε απφ ηελ αιιαγή ηεο ζέζεο ησλ θνληηλψλ πιαλεηψλ. Παξνπζίαζε έλα ζχζηεκα 

φπνπ ζε θάζε πιαλήηε αληηζηνηρνχζε έλαλ αξηζκφ ζθαηξψλ (ζπλνιηθά 55 ζθαίξεο γηα φινπο ηνπο 

πιαλήηεο) κε θέληξν ηε Γε. Ο θάζε πιαλήηεο ζα έπξεπε λα θηλείηαη πάλσ ζε θάπνηεο απφ απηέο ηηο 

θπθιηθέο ηξνρηέο. Με βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ παξνπζίαζε ζσζηέο εξκελείεο ησλ θάζεσλ ηεο 

ειήλεο θαη ησλ εθιείςεσλ αιιά δελ κπφξεζε λα εμεγήζεη ηελ αλαδξνκηθή θίλεζε πνπ θαηλφηαλ 
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λα θάλνπλ θάπνηνη πιαλήηεο αιιά θαη ηε θαηλφκελε απμνκείσζε ησλ ηαρπηήησλ ηνπο.  

Δπεηδή φκσο ζηελ ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ ν Αξηζηνηέιεο απνηέιεζε, γηα πεξίπνπ δχν ρηιηάδεο 

ρξφληα, κηα απζεληία πνπ παξφκνηα δε γλψξηζε ε δπηηθή ζθέςε, ην κνληέιν ηνπ, αλ θαη κε θαλεξέο 

αδπλακίεο, παξνπζηαδφηαλ αθφκε θαη κέρξη ην Μεζαίσλα γηα ηελ εξκελεία θάπνησλ θαηλνκέλσλ. 

Ηδηαίηεξα ε δηδαζθαιία ηνπ γηα ηελ θίλεζε θαη ε θνζκνινγία δελ μεπεξάζηεθαλ νξηζηηθά παξά 

κφλν κεηά ην 17ν αηψλα. 

Ο πξψηνο πνπ παξνπζίαζε έλα αλαιπηηθφ θαη αθξηβέζηαην γηα ηελ επνρή ηνπ γεσθεληξηθφ 

ζχζηεκα ήηαλ ν Ίππαξρνο ν Ρφδηνο πνπ ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο ν παηέξαο ηεο Αζηξνλνκίαο. Ο 

Ίππαξρνο έθαλε πνιιά πξάγκαηα γηα ηελ αζηξνλνκία ζηα πεξίπνπ 70 ρξφληα ηεο δσήο ηνπ κεξηθά 

απφ ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαθά αθφκε θαη γηα ηελ επνρή καο. Έλα απφ απηά ήηαλ φηη 

κέηξεζε ηε δηάξθεηα ηνπ ειηαθνχ έηνπο θαη βξήθε φηη είλαη 365,242 κέξεο ελψ ζήκεξα γλσξίδνπκε 

φηη είλαη 365,242199! Δπίζεο ζεσξείηαη ν εθεπξέηεο ηνπ Αζηξνιάβνπ, ελφο νξγάλνπ πνπ νη 

λαπηηθνί αθφκε θαη κέρξη ηνλ 18ν αηψλα αιιά θαη είλαη ν πξψηνο πνπ θαηαζθεχαζε πδξφγεην 

ζθαίξα. Ο Ίππαξρνο ηνπνζέηεζε θαη απηφο ηε Γε ζην θέληξν ηνπ θφζκνπ θαη πεξηέγξαςε ηελ 

θίλεζε ηνπ Ήιηνπ θαη ησλ πιαλεηψλ ζε έλα ζχζηεκα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζε έθθεληξνπο 

θχθινπο θαη επηθχθινπο κε αξθεηή αθξίβεηα. 

Ο Κιαχδηνο Πηνιεκαίνο ήηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο απφ ηνπο Έιιελεο αζηξνλφκνπο. Έδεζε πεξίπνπ 

ηνλ δεχηεξν αηψλα κεηά Υξηζηφ ζηελ Αιεμάλδξεηα. Σν ζπνπδαηφηεξν έξγν ηνπ, «Ζ Μεγίζηε» 

ζψζεθε ζηα αξαβηθά σο «Αικαγέζηε» θαη ζηεξίδεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο δηάθνξσλ πξνγελέζηεξσλ 

αζηξνλφκσλ θαη ηδίσο ηνπ Ηππάξρνπ. Απνηέιεζε έλα απφ ηα θείκελα πνπ έδσζαλ ψζεζε ζηελ 

αζηξνλνκία ησλ Αξάβσλ. Ο Πηνιεκαίνο ζεσξνχζε ηε Γε ζθαηξηθή θη αθίλεηε, θαη κεγαιχηεξε απ' 

φια ηα νπξάληα ζψκαηα. ηε «Μεγίζηε» ν Πηνιεκαίνο θαηαγξάθεη κελ ην γεσθεληξηθφ ζχζηεκα 

ηνπ Ίππαξρνπ, αιιά ην ζπζηεκαηνπνηεί θαη ην ζπλδπάδεη κε δηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο, κε 

απνηέιεζκα κία πιήξε αζηξνλνκηθή ζχλζεζε πνπ πεξηειάκβαλε θαηάινγν αζηέξσλ θαη 

αζηεξηζκψλ, έλα πξνβιεπηηθφ κνληέιν γηα ηηο κειινληηθέο ζέζεηο ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ θαη ηηο 

κειινληηθέο εθιείςεηο Ζιίνπ θαη ειήλεο, θαζψο θαη κία πξνηεηλφκελε αληίιεςε ηνπ χκπαληνο 

σο έλα ζχλνιν νκφθεληξσλ ζθαηξψλ. Δπηλφεζε κνληέια θίλεζεο γηα ηνλ Ήιην, ηε ειήλε θαη ηνπο 

πέληε γλσζηνχο ηφηε πιαλήηεο (Δξκήο, Αθξνδίηε, Άξεο, Γίαο, Κξφλνο) κε κεγάιε αθξίβεηα 

πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζεη ηε θαηλφκελε αλάδξνκε θίλεζε ησλ πιαλεηψλ αιιά θαη ην γεγνλφο 

φηη δε θαίλνληαη ην ίδην ιακπξνί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Θεψξεζε φηη ην θάζε ζψκα 

θηλείηαη ζε κηα κηθξή θπθιηθή ηξνρηά (επηθχθιην) θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ δηαγξάθεη κηα 

κεγαιχηεξε θπθιηθή ηξνρηά γχξσ απφ ηε Γε. Απηφο ν ζπλδπαζκφο θηλήζεσλ δεκηνπξγεί κηα ηξνρηά 

πνπ κνηάδεη κε ηελ ηξνρηά ησλ πιαλεηψλ πνπ παξαηεξνχζαλ ηφηε. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ην 

Πηνιεκατθφ ζχζηεκα πνπ επηθξάηεζε γηα ηα επφκελα 1400 ρξφληα. 
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ΣΟ ΖΛΗΟΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Ο ήιηνο είλαη ην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο, ε Γε θαη νη άιινη πιαλήηεο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ 

Ήιην ζε θπθιηθέο ηξνρηέο. 

  

 Ο Κνπέξληθνο (1473 – 1543).     Σν Κνπεξλίθεην ζχζηεκα ζηελ αξρηθή κνξθή ηνπ.  

Οη πεξηζζφηεξνη θαη πην δηαθεθξηκέλνη θηιφζνθνη ηεο επνρήο ηνπνζεηνχζαλ ηε Γε αθίλεηε ζην 

θέληξν ηνπ θφζκνπ θαη φια ηα αζηέξηα θαη ηνπο πιαλήηεο λα πεξηζηξέθνληαη γχξσ ηεο. Οη 

πεξηζζφηεξνη αιιά φρη φινη. 

Ο Αξίζηαξρνο γελλήζεθε ζηε άκν πεξίπνπ ην 310 π.ρ. Γλσξίδνπκε φηη παξαθνινπζνχζε 

καζήκαηα ζηε ζρνιή ηνπ Αξηζηνηέιε θαη αλέπηπμε ζεσξίεο ζηα καζεκαηηθά αιιά θπξίσο ζηελ 

αζηξνλνκία. Ήηαλ έλαο απφ ηνπο ελδνμφηεξνπο επηζηήκνλεο ηεο αιεμαλδξηλήο πεξηφδνπ αθνχ νη 

έξεπλέο ηνπ είραλ βάζε ηε ινγηθή ζθέςε θαη φρη ηηο ζξεζθεπηηθέο δνμαζίεο αληίζεηα κε ηηο κέρξη 

ηφηε κειέηεο άιισλ επηζηεκφλσλ. Ο Αξίζηαξρνο πήγε θφληξα ζηνπο ηφηε θαηξνχο θαη δηαηχπσζε 

ζεσξίεο αδηαλφεηεο γηα ηελ επνρή ηνπ, δεηήζεθε ε θαηαδίθε ηνπ σο άζενο θαη θαλέλαο απφ ηνπο 

ζχγρξνλνπο ή κεηαγελέζηεξνχο ηνπ επηζηήκνλεο δελ ζηάζεθε ζχκκαρφο ηνπ ζηελ αλαδήηεζε ελφο 

πξαγκαηηθά αιεζηλνχ θνζκνινγηθνχ κνληέινπ. Αληίζεηα απνκνλψζεθε ηδενινγηθά θαη δέρηεθε 

ππξά απφ ην θαηεζηεκέλν ηεο επνρήο ηνπ, κνλάρα ν έιεπθνο απφ ηε Βαβπιψλα έλαλ αηψλα κεηά 

πξνζπάζεζε λα επαλαθέξεη ην πιαλεηηθφ κνληέιν πνπ είρε πξνηείλεη ν Αξίζηαξρνο αιιά θαη ε 

δεχηεξε απηή πξνζπάζεηα δελ επέθεξε θαλέλα απνηέιεζκα. Γηα λα απνθχγεη ηε ζαλαηηθή πνηλή 

θαηέθπγε ζηελ Αιεμάλδξεηα φπνπ θαη έδεζε κέρξη ην ζάλαην ηνπ πεξίπνπ ην 250-230 π.ρ. 

Ο Αξίζηαξρνο ήξζε ζε αληίζεζε κε ηελ γεσθεληξηθή ζεσξία πνπ ππνζηεξηδφηαλ σο ηφηε θαη 

ηνπνζέηεζε ηελ θνζκηθή ζέζε ηεο Γεο θαη ησλ ππνινίπσλ πιαλεηψλ ζε αέλαεο αλεμάξηεηεο 

θπθιηθέο θηλήζεηο γχξσ απφ ηνλ Ήιην. Πην ζπγθεθξηκέλα ηζρπξίζηεθε φηη ν Ήιηνο θαη φινη νη 

απιαλείο αζηέξεο παξακέλνπλ δηαξθψο αθίλεηνη ελψ ε Γε, ηελ νπνία ηνπνζέηεζε ζσζηά σο ηνλ 

ηξίην πιαλήηε απφ ηνλ Ήιην, θάλεη ηφζν κηα εηήζηα πεξηζηξνθή γχξσ απφ απηφλ φζν θαη κηα 

εκεξήζηα πεξηζηξνθή πεξί ηνλ άμνλά ηεο. 

Αθφκα, ζχκθσλα κε ηελ «ειηνθεληξηθή ζεσξία», ν Αξίζηαξρνο απέδεημε φηη ε δηάκεηξνο ηνπ 

Ήιηνπ είλαη κεηαμχ 18 έσο 20 θνξέο κεγαιχηεξε ηεο δηακέηξνπ ηεο Γεο θαη ππέζεζε φηη νη 

πιαλήηεο δηαγξάθνπλ ηηο ηξνρηέο ηνπο γχξσ ηνπ, αιιά κέζα ζηε ζθαίξα ησλ απιαλψλ αζηέξσλ, ε 

νπνία είλαη ηφζν κεγάιε, ψζηε ν ιφγνο ηεο δηακέηξνπ ηεο Γεο πξνο ηε δηάκεηξν ηνπ «χκπαληνο» 

λα είλαη ίζνο κε ην ιφγν ηεο δηακέηξνπ ηεο ηξνρηάο ηεο Γεο πξνο ηε δηάκεηξν ηεο ζθαίξαο ησλ 

απιαλψλ αζηέξσλ. πγθξίλνληαο, δειαδή, ηηο απνζηάζεηο ησλ απιαλψλ αζηέξσλ πξνο ηε δηάκεηξν 

ηεο ηξνρηάο ηεο Γεο, βξήθε φηη ε ηειεπηαία είλαη ηφζν κηθξή, ψζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

ζεκείν. Δπίζεο ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Αξίζηαξρνπ ήηαλ λα ππνγξακκίζεη φηη ε ζθαίξα ησλ απιαλψλ 

αζηέξσλ είλαη αζπγθξίησο κεγαιχηεξε απφ ηε ζθαίξα πνπ πεξηέρεη ηελ ηξνρηά ηεο Γεο, γεγνλφο 
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απαξαίηεην γηα λα ζπκθηιησζεί ε πξνθαλήο αθηλεζία ησλ ζηαζεξψλ αζηέξσλ κε ηελ θίλεζε ηεο 

Γεο. 

Οη δηαπηζηψζεηο απηέο έρνπλ ηεξάζηηα επηζηεκνληθή αμία θαη αθήλνπλ άθσλνπο ηνπο ζεκεξηλνχο 

αζηξνλφκνπο θαζψο θαλείο δελ κπνξεί λα είλαη βέβαηνο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. ηηο παξαηεξήζεηο απηέο έθζαζε ε ζχγρξνλε αζηξνλνκία θαηφπηλ ζεηξάο 

εξεπλψλ θαη κεηξήζεσλ κε ηε βνήζεηα εμαηξεηηθψλ νξγάλσλ ηεο λεφηεξεο ηερληθήο. Σνλ 3ν π.ρ. 

αηψλα δελ γλσξίδνπκε αλ ππήξρε θάπνην φξγαλν γηα ηε κειέηε ηνπ νπξαλνχ θαζψο αθφκα θαη ν 

αζηξνιάβνο, πνπ εηθάδεηαη φηη έδεηρλε ηηο θηλήζεηο Ήιηνπ, ειήλεο θαη νξηζκέλσλ πιαλεηψλ, 

θαηαζθεπάζηεθε ηνλ πξψην π.ρ. αηψλα. 

Γπζηπρψο δελ ζψδεηαη ην βηβιίν «Πεξί ηνπ ειηνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο» ζην νπνίν αλέθεξε ηελ 

ζεσξία ηνπ ν Αξίζηαξρνο θαη επνκέλσο δελ είκαζηε ζε ζέζε λα μέξνπκε πψο ηελ ηεθκεξίσζε. 

Γλσξίδνπκε γηα απηήλ ηνπ ηελ ζεσξία κέζσ ηνπ Αξρηκήδε θαη ηνπ Πινχηαξρνπ νη νπνίνη ηελ 

αλαθέξνπλ ζηα έξγα ηνπο. 

Ο Αξίζηαξρνο ήηαλ αλακθηζβήηεηα ν πξψηνο επηζηήκνλαο ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο 

πνπ ηζρπξίζηεθε κε ζαθήλεηα φηη ε Γε μεθεχγεη απφ ην θέληξν ηνπ θφζκνπ, σζηφζν, άιινη αξραίνη 

Έιιελεο θπζηθνί, θηιφζνθνη θαη αζηξνλφκνη ήηαλ εθείλνη πνπ ζπλέιαβαλ ηελ ηδέα ηεο πεξηθνξάο 

ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ Ήιην. Ο Αλαμίκαλδξνο (7νο αηψλαο π.ρ.) δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ηεο 

πεξηζηξνθήο ηεο Γεο γχξσ απφ ην θέληξν ηνπ θφζκνπ ελψ θαη ν Ππζαγφξαο (6νο αηψλαο π.ρ.) ήηαλ 

ν πξψηνο πνπ ππνζηήξημε φηη νη πιαλήηεο θαη νη αζηέξεο έρνπλ ζρήκα ζθαίξαο. εκαληηθνί επίζεο 

ππνζηεξηθηέο ηεο ειηνθεληξηθήο ζεσξίαο είλαη νη Γηνγέλεο ν Απνιισληάηεο, Ζξαθιεηδήο ν Πφληηνο 

(4νο αη. π.ρ.) ν νπνίνο θνίηεζε ζηελ αθαδεκία ηνπ Πιάησλα, ν Πιάησλ («Πιαησληθά δεηήκαηα» 

ηνπ Πινχηαξρνπ) θαη ν Αξρέδεκνο (4νο -3νο αη. π.ρ.). 

Καη φκσο, φιε απηή ε αξραία γλψζε πνπ αθνξνχζε ζηνλ πιαλήηε καο θαη γεληθά ζην ζχκπαλ 

νιφθιεξν ζάθηεθε θαη έκεηλε θαιά θξπκκέλε γηα 2000 πεξίπνπ ρξφληα. εκαληηθφηεξε αηηία είλαη 

ίζσο νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηεο επνρήο πνπ ήζειαλ ηε Γε θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ άλζξσπν 

ζην θέληξν ηνπ θφζκνπ θαη ήηαλ αδηαλφεην λα θαληαζηνχλ ηελ εμνκνίσζε ηεο Γεο κε ηνπο ππφ- 

ινηπνπο πιαλήηεο θαη άζηξα. 

Αθφκε, ήηαλ βαζηά ξηδσκέλε ε επηθξαηνχζα επηζηεκνληθή αληίιεςε φηη δειαδή ε Γε είλαη αθίλεηε 

θαη είρε ππνζηεξηθηέο θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο φπσο ηνλ Αξηζηνηέιε, ηνλ Ίππαξρν, ηνλ 

Πηνιεκαίν θ.α. Οη επηζηήκνλεο ηεο επνρήο είραλ ηζρπξά επηρεηξήκαηα θαηά ηνπ ειηνθεληξηθνχ 

ζπζηήκαηνο: ν Αξίζηαξρνο είρε κηιήζεη γηα ηηο ηεξάζηηεο ηαρχηεηεο κε ηηο νπνίεο θηλείηαη ε Γε θαη 

απηφ ήηαλ θάηη πνπ δεκηνχξγεζε έληνλεο αληηδξάζεηο. Ο Αξηζηνηέιεο έιεγε φηη αλ ε Γε θηλείηαη 

πάλσ ζε έλαλ θχθιν ηφηε έλα ζψκα πνπ θάλεη θαηαθφξπθε βνιή πξνο ηα πάλσ δελ ζα έπεθηε πνηέ 

ζην ίδην κέξνο. Δλψ ε άπνςε ηνπ Πηνιεκαίνπ ήηαλ φηη εάλ φλησο νη ηαρχηεηεο ήηαλ ηφζν κεγάιεο 

φπσο ηηο είρε πεξηγξάςεη ν Αξίζηαξρνο ηφηε ζα έπξεπε λα ήηαλ ηα πάληα «θαξθσκέλα» ζηε Γε 

ψζηε λα κε θεχγνπλ ζην δηάζηεκα. Σέινο νη επηζηήκνλεο λφκηδαλ φηη ε ειήλε είλαη έλαο 

μερσξηζηφο πιαλήηεο πνπ θηλείηαη γχξσ απφ ηελ Γε φπσο νη ππφινηπνη θαη επνκέλσο δελ ζα 

κπνξνχζε λα θάλεη απηήλ ηελ θίλεζε κε βάζε έλα ειηνθεληξηθφ ζχζηεκα. 

Ο εθηνπηζκφο ηεο Γεο απφ ην θέληξν ηνπ θφζκνπ ήηαλ απφ κφλν ηνπ έλα ςπρνινγηθφ εκπφδην. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ησλ αλζξψπσλ πνπ έβιεπαλ ηνλ Ήιην λα αλαηέιιεη, λα 

δηαγξάθεη εκηθχθιην πάλσ απφ ηε Γε θαη λα δχεη θαη παξάιιεια κε φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηηο 

ζξεζθεπηηθέο θαη επηζηεκνληθέο πεπνηζήζεηο δελ επηηξάπεθε ζε κηα κνλαδηθή αλαθάιπςε λα 

επηθξαηήζεη. Μηα κεγαινθπήο αλαθάιπςε πνπ έιπλε ζρεδφλ φια ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηεο 

αξραίαο αζηξνλνκίαο παξέκεηλε ζην ζθνηάδη ζε κία θάζε άιιν παξά πεξίνδν ζθνηαδηζκνχ. 

Πεξίπνπ 1700 ρξφληα αξγφηεξα έλαο ιαηηλνκαζήο Πνισλφο ηεξσκέλνο ν Mikolaj Kopernik (1473-

1543) αζηξνλφκνο, γηαηξφο, καζεκαηηθφο θαη λνκηθφο πνπ έκεηλε γλσζηφο κε ην φλνκα Nicolaus 

Copernicus ζπνχδαζε ηελ ειιεληθή γιψζζα κε ζθνπφ λα κειεηήζεη αξραία ειιεληθά θείκελα 

αζηξνλνκίαο. Ο Κνπέξληθνο ζηεξίρηεθε ζηε «Μαζεκαηηθή χληαμε» («Ζ Μεγίζηε») ηνπ 

Πηνιεκαίνπ, ζε πξαγκαηείεο ηνπ Φηινιάνπ θαη άιισλ, άιια εηδηθφηεξα ζηηο εξγαζίεο ηνπ 

Αξίζηαξρνπ κε απνηέιεζκα ηε ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ ηνπ κε ηίηιν «De revolutionibus orbium 

celestium» (Πεξί ηεο ηξνρηαθήο πεξηζηξνθήο ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ) φπνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο 
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ηνπ βηβιίνπ απηνχ επαλαιακβάλεη ρσξίο ηεθκεξηψζεηο ηε ζεσξία ηνπ Αξίζηαξρνπ. Ο Κνπέξληθνο 

σο θιεξηθφο θαη έκπηζηνο εθπξφζσπνο ηεο εθθιεζίαο δελ αληηκεηψπηζε θαλέλα πξφβιεκα ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαη έηζη κπφξεζε λα αλαθαηλίζεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ ειηνθεληξηθή 

ζεσξία. 

Ο Κνπέξληθνο φκσο αθνχ ζρεδφλ αληέγξαςε ηε ζεσξία ηνπ Αξίζηαξρνπ ηελ παξνπζίαζε σο δηθή 

ηνπ. ηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ ηνπ ηζρπξίδεηαη φηη δελ βξήθε πνπζελά ηελ ειηνθεληξηθή ζεσξία 

πνπ παξαζέηεη, ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ, φκσο, απηφ αλαηξέπνπλ ηα ρεηξφγξαθα ηνπ βηβιίνπ ηνπ, πνπ 

έρνπλ ζσζεί θαη θπιάζζνληαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βαξζνβίαο, θαη ζηα νπνία 

αλαθέξεη ηνλ Αξίζηαξρν σο ηνλ επηλνεηή ηεο ειηνθεληξηθήο ζεσξίαο, νκνινγία πνπ αθαίξεζε 

αξγφηεξα φηαλ ηππψζεθε ην βηβιίν ηνπ θαηά ην έηνο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. Πξνθαιεί πξαγκαηηθά 

έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ηνειηνθεληξηθφ ζχζηεκα δελ νλνκάζηεθε «Αξηζηάξρεην» αιιά πήξε ην 

φλνκα ελφο κεηαγελέζηεξνπ επηζηήκνλα πνπ ζηελ νπζία έθιεςε ηελ αλαθάιπςε. Μεηά ηνλ ζάλαην 

ηνπ Κνπέξληθνπ έγηλε θαη ε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ αιιά ε επίζεκε εθθιεζία ακέζσο ην 

απαγφξεπζε θαη πξνζπάζεζε λα θαηαζρέζεη φζα είραλ εθδνζεί κε ζθνπφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπο, 

έζησ θαη ε αλάγλσζε ηνπο ήηαλ αξθεηή γηα λα νδεγήζεη θάπνηνλ ζηνλ ζάλαην. 

Ο Κνπέξληθνο αλ θαη ππνζηήξηδε ηε ζεσξία ηνπ Αξίζηαξρνπ ήηαλ πξνζθνιιεκέλνο ζηνλ θαλφλα 

ηνπ Πιάησλα γηα νκνηφκνξθε θπθιηθή θίλεζε ησλ πιαλεηψλ θαη δελ θαηάθεξε λα νδεγήζεη ζηελ 

αλαηξνπή ηνπ γεσθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο ε ζεσξία ηνπ Πηνιεκαίνπ εμεγνχζε κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηηο ζέζεηο ησλ πιαλεηψλ. Δλδερνκέλσο ν Κνπέξληθνο, ιφγσ θαη ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ, λα κελ ήζειε λα αλαηξέςεη εληειψο ην ππάξρνλ θαζεζηψο. 

ε απηφ ην ζεκείν ήξζε ν Γαιηιαίνο λα δψζεη νξηζηηθέο ιχζεηο ζε φια ηα δεηήκαηα. Σν ηειεζθφπην 

ηνλ βνήζεζε λα κειεηήζεη ηνπο πιαλήηεο θαη λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα. Αλ θαη πηζαλφλ λα κελ 

αλαθάιπςε ν ίδηνο ην ηειεζθφπην είλαη εθείλνο πνπ ην ρξεζηκνπνίεζε θαη ην βειηίσζε κε 

θαιχηεξνπο θαθνχο. Έηζη παξαηήξεζε φηη ε ειήλε έρεη ζηελ επηθάλεηα ηεο βνπλά θαη θξαηήξεο, 

φηη ν Γίαο έρεη δνξπθφξνπο, ε Αθξνδίηε παξνπζηάδεη θάζεηο φπσο ε ειήλε θαη ε ιακπξφηεηα ηνπ 

Άξε θαη ηεο Αθξνδίηεο άιιαδαλ. 

Γελ κπφξεζε φκσο λα απαληήζεη ζην βαζηθφ πξφβιεκα ηνπ ειηνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο: ε ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο ηεο Γεο ήηαλ ηφζν κεγάιε πνπ ζα έπξεπε λα εθηηλάζζνληαη καθξηά φια ηα ζψκαηα 

πνπ δελ είλαη ζηεξεσκέλα πάλσ ηεο. Σε ζεσξία ηνπ Αξίζηαξρνπ ζρεδφλ νινθιήξσζε ν Kepler 

(16νο- 17νο αη. κ.ρ), κπζηηθηζηήο θαη καζεκαηηθφο, πνπ πξφηεηλε ηηο ειιεηπηηθέο ηξνρηέο ησλ 

πιαλεηψλ, ππνζηήξημε φηη ν Ήιηνο δηαζθαιίδεη ηελ θίλεζε ησλ πιαλεηψλ θαη δηαηχπσζε ηνπο 

λφκνπο θίλεζεο ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ πνπ ηνπο νινθιήξσζε ν Νεχησλαο κε ην λφκν ηεο 

παγθφζκηαο έιμεο εηζάγνληαο κηα καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ κνληέινπ ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Γχξσ ζην 1700, κε ηε βειηίσζε ησλ ηειεζθνπίσλ, πξνζδηνξίζηεθαλ κε αθξίβεηα νη ζέζεηο ησλ 

πιαλεηψλ θαη αλαθαιχθζεθαλ νη πιαλήηεο Οπξαλφο θαη Πνζεηδψλαο κε βάζε ηε ζεσξία ηεο 

παγθφζκηαο έιμεο. 

ΥΔΣΗΚΖ ΘΔΖ ΠΛΑΝΖΣΩΝ 

 

Καηά ηελ θίλεζε ηνπο γχξσ απφ ηνλ Ήιην, νη πιαλήηεο δχλαηαη λα επζπγξακκηζηνχλ κε απηφλ ή λα 

βξεζνχλ ζε νξηζκέλεο ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο πνπ έρνπλ ζεκαζία ζηελ αζηξνλνκία, γη‟ απηφ θαη 

νλνκάδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Έηζη: ηαλ έλαο πιαλήηεο είλαη επζπγξακκηζκέλνο κε ηε Γε 

θαη ηνλ Ήιην, δειαδή φηαλ βξίζθεηαη ζηε λνεηή γξακκή ΓΖ-ΖΛΗΟΤ ιέκε φηη ν πιαλήηεο απηφο 

βξίζθεηαη ζε ζπδπγία κε ηνλ Ήιην θαη δηαθξίλνπκε 2 πεξηπηψζεηο. ηαλ ν Ήιηνο είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο κεηαμχ ηνπ πιαλήηε θαη ηεο Γεο ή φηαλ ν πιαλήηεο βξίζθεηαη κεηαμχ Γεο θαη 

Ήιηνπ έρνπκε ζχλνδν, ελψ φηαλ ε Γε είλαη ηνπνζεηεκέλε κεηαμχ ηνπ πιαλήηε θαη ηνπ Ήιηνπ 

έρνπκε αληίζεζε δειαδή ζηελ πεξίπησζε απηή ν πιαλήηεο πεξηθέξεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε 

εμψηεξε ηεο Γεο ηξνρηά. (Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο πιαλήηεο κε ηνπο δνξπθφξνπο ηνπο). 

Αλώηεξε ζύλνδνο (φηαλ ε Γε θαη ν πιαλήηεο βξίζθνληαη αληηδηακεηξηθά επζπγξακκηζκέλνη) 

Καηώηεξε ζύλνδνο (φηαλ ε Γε θαη ν πιαλήηεο βξίζθνληαη επζπγξακκηζκέλνη ζηελ ίδηα πιεπξά 

ηνπ Ήιηνπ) 
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ύλνδνο (φηαλ έλαο πιαλήηεο πεξηθέξεηαη ζε εμψηεξε ηεο Γεο ηξνρηά) 

Αληίζεζε (φηαλ ε Γε παξεκβάιεηαη  κεηαμχ ηνπ πιαλήηε θαη ηνπ Ήιηνπ θαηά ηελ επζπγξάκκηζε) 

 

1νο ΝΟΜΟ ΝΔΤΣΩΝΑ – ΝΟΜΟ ΑΓΡΑΝΔΗΑ  

 

Σα πιηθά ζεκεία δηαηεξνχλ ακεηάβιεηε ηε θηλεηηθή ηνπο θαηάζηαζε (αδξάλεηα) εθηφο εάλ 

αλαγθαζηνχλ απφ θάπνηα δχλακε λα κεηαπεδήζνπλ ζε άιιε θαηάζηαζε. Γηα λα ζπκβεί απηφ ζα 

πξέπεη φρη κφλν ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ λα κελ είλαη κεδεληθή αιιά λα δξάζεη θαη γηα 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν θπζηθφ κέγεζνο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηεο 

ζπληζηακέλεο δχλακεο θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαιείηαη ώζεζε θαη είλαη ν απφιπηνο θξηηήο 

ηεο κεηαβνιήο πνπ ζα ππνζηεί ε θηλεηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο. Ζ αδξάλεηα είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ηεο χιεο. 

2νο ΝΟΜΟ ΝΔΤΣΩΝΑ – ΘΔΜΔΛΗΩΓΖ ΝΟΜΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

 

Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ελφο ζψκαηνο ηζνχηαη κε ηε δχλακε πνπ αζθήζεθε πάλσ ηνπ. Ζ 

δχλακε είλαη ην αίηην ηεο πξνθαινχκελεο αιιαγήο. Οξίδεηαη δε έκκεζα, δειαδή απφ ην 

απνηέιεζκα ην νπνίν πξνθαιεί ε δξάζε ηεο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ελεξγεί.  

 

3
νο

 ΝΟΜΟ ΝΔΤΣΩΝΑ – ΝΟΜΟ ΓΡΑΖ ΚΑΗ  ΑΝΣΗΓΡΑΖ 

 

Οη δπλάκεηο ζηε θχζε εκθαλίδνληαη θαηά δεχγε. Δίλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηεί πεξηηηφο αξηζκφο 

δπλάκεσλ. ηαλ έλα ζψκα αζθεί  κηα δχλακε ίζνπ κέηξνπ ηφηε δέρεηαη κηα αληίζεηε δχλακε 

δειαδή κηα δχλακε ίζνπ κέηξνπ αιιά αληίζεηεο θαηεχζπλζεο (δξάζε – αληίδξαζε). Οη δπν 

δπλάκεηο δελ αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη δηφηη αζθνχληαη ζε δηαθνξεηηθά ζψκαηα.  
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http://www.sansimera.gr/articles/139#ixzz3pNyZG76w
http://www.sansimera.gr/articles/139#ixzz3pNygS11b
http://www.sansimera.gr/articles/139#ixzz3pNyoAUOF
http://www.sansimera.gr/articles/139#ixzz3pNzaZEqd
http://www.bluedot.gr/2013/02/meteorites-10-things-you-must-know/
http://www.newsit.gr/kosmos/Poso-mporei-na-kostizei-enas-meteoritis/451060
http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/meteoritesworth
https://www.youtube.com/watch?v=9uJj_UwH0ms
http://www.pantou.gr/astrol/kepler.htm
http://www.efisiki.gr/2013-03-30-15-18-33/62-2013-03-30-15-27-30?showall=1&limitstart
http://www.efisiki.gr/2013-03-30-15-18-33/62-2013-03-30-15-27-30?showall=1&limitstart
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OUR OWN ENGLISH NEIGHBOURHOOD IN….. SPACE! 
                                    A mini guide to space words 

A. 

Asteroid 

Astronaut 

Astronomer 

Astronomy 

Alien 

Axis 

 

B. 
Black hole 

 

C. 
Celestial body 

Core (of the meteorite) 

Comet 

Crater 

 

D. 
Dust 

Dwarf (planet) 

 

E.  
Earth 

Extraterrestrial 

Eclipse 

Elliptical 
 

F. 
Fireball (an extremely bright meteor) 

 

G. 
Galaxy 

Gravity  
 

H. 

I. 
Ice 

 

J. 
Jupiter 

 

K. 
Kepler 

Kuiper 

 

L. 
Laws 

Lights 
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 M. 

Meteor 

Meteorite/ Meteoroid 

Moon 

 

N. 
Nasa  
 

O. 
Orbit 

Oort cloud 

Observatory 

 

P. 
Planetary 

Planet  

Pluto  
 

Q....... (any ideas?) 

 

R. 
Rotate 

Revolve 

Rings 

 

S. 
Saturn 

Sun 

Spaceship 

Spatial 

Stars 

Space probe 

Solar heat 

Space vacuum 

Spacecraft 

Satellite  

Space station 

 

T. 
Telescope 

 

U. 
Uranus 

Universe 

 

V. 
Venus 

Vacuum 

 

W….. any ideas? 

X…… 

Y…… 

 

Z. Zone  
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              THE PLANETS OF OUR SOLAR SYSTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      „Once I got into space, I was feeling very comfortable in the 

       universe. I felt like I had a right to be anywhere in this universe, 

       that I belonged here as much as  

       any speck of stardust , any comet, any planet….’ 
 
                                                    (Mae C. Jemison ,quoted in “Then and Now: Dr Mae 

                                                            Jemison” on 19 June 2005, on CNN WEBSITE.) 

 

MERCURY 

VENUS 

EARTH 

MARS 

JUPITER 

SATURN 

                          URANUS 

NEPTUNE 
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 Some quotes about space that we liked! 

 
1. „The universe is wider than our views of it.‟ 

                                                                                                 ( Henry David Thoreau, in WALDEN) 

2. „To confine our attention to terrestrial matters would be to limit the human spirit.‟ 

                                                                                                                                ( Stephen Hawking) 

3. „Two things inspire me to awe- the starry heavens above and the moral universe within.‟ 

                                                                                                                                     (Albert Einstein) 

4. „Be humble, for you are made of earth. Be noble, for you are made of stars.‟ 

                                                                                                                               ( a Serbian proverb) 

5. „This most excellent canopy, the air , 

     look you, this brave o-erhanging  firmament, 

     this majestical  roof  

     fretted with golden fire!‟ 

                                                                                           ( Shakespeare, in Hamlet, Act II, Scene II ) 

6. „The sky is the ultimate art gallery just above us.‟ 

                                                                                                                       (Ralph Waldo Emerson) 

7. „Astronomy compels the soul to look upward , and leads us from this world to another.‟ 

                                                                                                                       ( Plato,  in the Republic.) 

8. „Looking at these stars suddenly dwarfed my own troubles and all the gravities of   

     terrestrial life. I thought of their unfathomable distance, and the slow inevitable  

     drift of their movements out of the unknown past into the unknown future.‟ 

                                                                                                (H.G. Wells, The Time Machine) 

9. „We do not ask for what useful purpose the birds do sing, for song is their pleasure  

      since they were created for singing. Similarly, we ought not to ask why the 

      human mind troubles to fathom the secrets of the heavens…..The diversity of the 

      phenomena of Nature is so great, and the treasures hidden in the heavens are so 

      rich, precisely in order that the human mind shall never be lacking in fresh 

      nourishment.‟  

                                                                            (Johannes Kepler , in his dedication  

                                                                             to Mysterium Cosmographicum, 1596)  

 

10. „ Once I got into space, I was feeling very  comfortable in the universe. I felt like I  

        had a right  to be anywhere in this universe , that I belonged here as much as  

        any speck of stardust , any comet, any planet….‟ 

                                                    (Mae C. Jemison ,quoted in “Then and Now: Dr Mae 

                                                     Jemison” on 19 June 2005, on CNN WEBSITE.) 
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Can you solve the “space” crossword  below?  Have a go! 

Crossword 

                    
1

   
2

                   

                    
 

  
 

                  

                    
 

  
 

                  

  
3

 

   
          

4
 

  

5
 

 
    

6
         

  
 

                
 

    
 

      
7

 

    
  

 
                    

8
 

     
        

  
 

              
9

 

10
 

 
  

 
      

 
        

  
 

  
11

   
12

     
13

   
 

    
 

      
 

        

  
 

  
 

  
 

    
14

 

        
          

  
 

  
 

  
 

    
 

  
 

    
 

                

  
 

  
 

  
 

    
 

  
 

                      
15

 

        
  

16
 

     
            

          
 

    
 

                          
17

 

             
                

          
 

    
 

                          

                
 

                          
18

 

        
                          

 
                                          

 
                                          

 

Across: 

3. Both dogs and comets have one 

4. Saturn is known for its……… 

7. The path of a celestial body as it moves 

through space 

8. Space void of matter 

9. Water in its solid state 

14. The adjective that is derived from the word 

planet 

15. A chunk of stone or metal that has entered 

earth from space 

16. Another word for spin 

17. The last A in the initials NASA stands 

for……… 

18. A small heavenly body that revolves around a 

planet 
 

Down: 

1. A tiny planet 

2. A heavenly body that revolves around the earth 

3. You use it to look at the stars 

5. The natural force that makes objects move towards the centre 

of the earth 

6. Bright body with a star- like centre and often with a cloudy 

tail of light 

10. Something like a hole formed by the impact of an 

asteroid/meteoroid 

11. Kepler‟s laws govern…………… 

12. One of the thousands of very small objects that revolve 

around the sun 

13. An unmanned mission in space 

18. All of the planets in our solar system rotate around it 
 

 

*Find the right answers here 
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