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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΕΩΡΙΤΗΣ  

Οι μετεωρίτες είναι κομμάτια πέτρας/μετάλλου, 
που αιωρούνται στο διάστημα, έρμαια της 
βαρύτητας των γειτονικών -κατά κανόνα 
μεγαλύτερων- σωμάτων. 

Οπότε ένας ακριβέστερος ορισμός του μετεωρίτη 
είναι ο εξής: Μετεωρίτης είναι ένα στέρεο 
θραύσμα αστεροειδή ή κομήτη, που επιβιώνει 
μετά τη σύγκρουση με την επιφάνεια της Γης. 

Μπορεί να έχει πετρώδη σύσταση (κυρίως 
πυρίτιο), ή μεταλλική (κυρίως σίδηρος και 
νικέλιο), ή να είναι μίγμα των δύο. Αν αυτό που 
επιβίωσε από τη σύγκρουση έχει μέγεθος 
μικρότερο των δύο χιλιοστών, το λέμε 
μικρομετεωρίτη.

Μετεωρίτες



ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΤΩΝ 
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ !

Στην Ουάσιγκτον μια ωραία μέρα 

πρωία του Μεσοζωικού αιώνα, πριν 

από περίπου 66 εκατομμύρια 

χρόνια. Όλα ήταν ήσυχα στην 

περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα η 

χερσόνησος Γιουκατάν του Μεξικού, 

με δεινόσαυρους και υπερμεγέθη 

έντομα να περιφέρονται στα 

κωνοφόρα δάση και τους 

βαλτότοπους του Τσιξουλούμπ. 

Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, 

όλα είχαν καταστραφεί. 

Μετεωρίτες



!!! ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ;

Ο αστεροειδής είναι μια κατά κανόνα 

πολύ μεγαλύτερη βραχώδης/μεταλλική 

μάζα, σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Οι 

περισσότεροι είναι μαζεμένοι στη ζώνη 

των αστεροειδών, ανάμεσα στον Άρη και 

τον Δία. Συνήθως μετράμε τις διαστάσεις 

του σε χιλιόμετρα. Πολύ συχνά, ένας 

μετεωρίτης μπορεί να είναι θραύσμα 

αστεροειδούς.

Μετεωρίτες

Εκείνος που εξαφάνισε τους 
δεινόσαυρους είχε διάμετρο 15 χιλιόμετρα.

Σημείωση !



ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗ NASA ΓΙΑ ΦΟΝΙΚΟΥΣ ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ ΠΟΥ 
ΘΑ ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΗ 

Η NASA θα χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά έναν 

πραγματικό -και όχι προσομοιωμένο σε 

υπολογιστή- διαστημικό βράχο για να δοκιμάσει 

το βαθμό επάρκειας και ετοιμότητας του διεθνούς 

δικτύου παρατηρητηρίων, πανεπιστημίων και 

επιστημόνων, που έχουν επιφορτισθεί με την 

άμυνα του πλανήτη από την επικείμενη 

προσέγγιση κάποιου επικίνδυνου ουράνιου 

σώματος, που μπορεί να πέσει πάνω στη Γη. 

Το τεστ θα γίνει με τον μικρό αστεροειδή «2012 

TC4. Αν και δεν αποτελεί κίνδυνο για τη Γη, είναι 

μια ευκαιρία να ελεγχθούν τα έως τώρα 

συστήματα προειδοποίησης, τα σχέδια εκκένωσης 

περιοχών και διάσωσης, καθώς και τα πιθανά 

σενάρια έγκαιρης αποτροπής του πλήγματος.

Μετεωρίτες



ΠOΣΟ ΣΥΧΝΆ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΗ ΓΗ ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ !?

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο φτάνουν στην 

επιφάνεια της Γης περίπου 500 μετεωρίτες, με 

μέγεθος από σβώλου έως μπάλας του 

μπάσκετ, ή και μεγαλύτεροι. Από αυτούς, στα 

χέρια των επιστημόνων φτάνουν περίπου οι 

πέντε. Οι καταγεγραμμένες πτώσεις συνολικά 

είναι πάνω από χίλιες. Λίγοι μετεωρίτες είναι 

αρκετά μεγάλοι και γρήγοροι για να 

δημιουργήσουν κρατήρα, όμως αναφορές 

ζημιάς σε σπίτια ή τραυματισμοί ζώων και 

ανθρώπων είναι πολύ πιο συχνά 

φαινόμενα. Μετεωρίτες σαν αυτόν στη Μέκκα 

είναι κάτι σπάνιο, ενώ κάτι σαν την έκρηξη της 

Τουνγκούσκα, έχουμε ίσως κάθε 100 χρόνια. 

Σύγκρουση που θα δημιουργήσει κρατήρα 20 

χιλιομέτρων συμβαίνει στη Γη περίπου κάθε 

ένα εκατομμύριο χρόνια.

Μετεωρίτες



THE END



ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗ ΣΙΜΩΝΑ

ΦΟΥΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΑΛΑΞΙΕΣ



Η ύλη στο σύμπαν δεν είναι κατανεμημένη αλλά παρουσιάζει 
τοπικές συγκεντρώσεις μάζας.

Ο όρος «γαλαξίας» προέρχεται από τις λέξεις «γάλα» και 
«άξονας» και δόθηκε λόγω της ορατής από τη Γη θαμπής 
γαλακτόχρωμης ζώνης του λευκού φωτός που εμφανίζεται 
στην ουράνια σφαίρα. 

Συνεπώς, Οι γαλαξίες αποτελούν τεράστια βαρύτιμa
συστήματα γαλαξιακών αερίων, αστρικής σκόνης και αόρατης 
σκοτεινής ύλης 

Ανάλογα με το μέγεθος τους ένας γαλαξίας περιέχει μερικά 
δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια αστέρες.

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΑΛΑΞΙΕΣ



ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΡΗ ΓΑΛΑΞΙΩΝ

Γενικά, οι γαλαξίες παρουσιάζουν στην όψη σχήμα 
κανονικό, της σφαιρικής ατράκτου ή εκείνου του 
αμφίκυρτου φακού. Αποτελούνται συνήθως από τρία 
κύρια μέρη:

 Το κέντρο του γαλαξία, περιοχή με υψηλή πυκνότητα 
άστρων, στην οποία βρίσκεται, όπως υποψιάζονται οι 
επιστήμονες, μία τεράστια μαύρη τρύπα.

 Τον γαλαξιακό δίσκο, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα 
τα περισσότερα άστρα του γαλαξία.

 Την άλω του γαλαξία, που περιέχει λιγότερα και 
διαφορετικού τύπου άστρα, αέριο και σκοτεινή ύλη.

ΓΑΛΑΞΙΕΣ



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ HUBBLE

 Σπειροειδείς

 Ραβδωτοί σπειροειδής

 Ελλειπτικοί

 Ανώμαλοι

ΓΑΛΑΞΙΕΣ



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ
 Οι γνώσεις μας σχετικά με τη δημιουργία των γαλαξιών είναι ακόμα πολύ περιορισμένες. 

Ακόμα και το βασικό πρόβλημα, αν δηλαδή δημιουργήθηκαν πρώτα οι γαλαξίες και μετά 
οι αστέρες, δεν έχει ουσιαστικά λυθεί. Όπως είναι γνωστό από έμμεσες παρατηρήσεις, 
περίπου το 90% της ύλης του Σύμπαντος αποτελείται από σκοτεινή ύλη η οποία 
διαχωρίζεται στην 

i) βαρυωνική σκοτεινή ύλη

ii) εξωτική σκοτεινή ύλη

ΓΑΛΑΞΙΕΣ



ΣΜΗΝΗ ΓΑΛΑΞΙΩΝ

 Τα γαλαξιακά Σμήνη είναι μεγάλα συγκροτήματα 
Γαλαξιών. Συνήθως αποτελούνται από 
περισσότερους από χίλιους γαλαξίες. Το 
κοντινότερο γαλαξιακό σμήνος στη Γη είναι το 
Σμήνος της Παρθένου. Είναι οι μεγαλύτερες, 
βαρυτικά συνδεδεμένες, δομές του Σύμπαντος
μετά τα υπερσμήνη γαλαξιών, τα οποία 
αποτελούνται από βαρυτικά συνδεδεμένα 
γαλαξιακά σμήνη και ομάδες γαλαξιών. Μέσα στα 
Σμήνη, οι Γαλαξίες βρίσκονται πολύ κοντά ο ένας 
στον άλλο. Η απόσταση μεταξύ των γαλαξιών 
είναι μερικές δεκάδες (ή σε μερικές περιπτώσεις, 
και ακόμη λιγότερο) φορές μεγαλύτερη από τις 
διαμέτρους των γαλαξιών .

ΓΑΛΑΞΙΕΣ

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B5%CF%82


ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
EYXAΡΙΣΤΟΥΜΕ



ΠΛΑΝΗΤΕΣ - ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Προίσκου Γ. Κατερίνα 

Σταυράκη Εύη

Τσολάκου Κατερίνα



ΠΛΑΝΗΤΕΣ - ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πλανήτης, ονομάζεται κάθε ουράνιο σώμα που 
περιφέρεται γύρω από έναν (τουλάχιστον) 
αστέρα ή αστρικό υπόλειμμα και καλύπτει τις 
ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

 Έχει αρκετή μάζα ώστε να είναι σφαιρικό με 
την επίδραση της δικής του βαρύτητας.

 Δεν έχει αρκετή μάζα ώστε να προκληθεί 
πυρηνική σύντηξη.

 Έχει καθαριστεί η γειτονική του περιοχή από 
πλανητικά θραύσματα.

ΠΛΑΝΗΤΗΣ



Οι πλανήτες δεν έχουν έχουν την ικανότητα να εκπέμπουν ακτινοβολία. Το γεγονός της 
ορατότητας των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος κατά τη διάρκεια της νύχτας 
οφείλεται στην ανάκλαση του ηλιακού φωτός (ετερόφωτα σώματα).

ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΊΝΑΙ ΟΚΤΩ:

 Ερμής

 Αφροδίτη

 Γη

 Άρης

 Δίας

 Κρόνος

 Ουρανός

 Ποσειδώνας

ΠΛΑΝΗΤΕΣ - ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΛΑΝΗΤΗΣ



ΕΡΜΗΣ

 Ο Ερμής είναι ο πλησιέστερος στον Ήλιο πλανήτης, και ο μικρότερος 

στο Ηλιακό Σύστημα. Πήρε το όνομά του από τον αρχαιοελληνικό  

θεό Ερμή. Η επιφάνεια του Ερμή μοιάζει πάρα πολύ με την επιφάνεια 

της Σελήνης, ενώ αντίθετα το εσωτερικό του μοιάζει περισσότερο μ’ 

αυτό της Γης.

ΠΛΑΝΗΤΕΣ - ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης 

του Ηλιακού Συστήματος. Είναι το πιο λαμπρό αντικείμενο στον 

νυκτερινό ουρανό μετά τον Ήλιο και τη Σελήνη. Ονομάζεται από το 

λαό Αυγερινός ή Αποσπερίτης. 

ΠΛΑΝΗΤΕΣ - ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΓΗ
 Η Γη αποτελεί τον 3ο πιο κοντινό πλανήτη στον Ήλιο, τον πιο πυκνό 

και τον 5ο μεγαλύτερο σε μάζα στο Ηλιακό Σύστημα και ειδικότερα 

τον μεγαλύτερο ανάμεσα στους γήινους πλανήτες, δηλαδή τους 

πλανήτες με στερεό φλοιό και το μοναδικό γνωστό ουράνιο σώμα 

που φιλοξενεί ζωή. 

ΠΛΑΝΗΤΕΣ - ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΑΡΗΣ
 Ο Άρης είναι ο τέταρτος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης του 

Ηλιακού μας Συστήματος (Η/Σ), ο δεύτερος πλησιέστερος στη Γη, και 

ο έβδομος σε μέγεθος και μάζα του Ηλιακού Συστήματος. Λέγεται 

συχνά και «ερυθρός πλανήτης» εξαιτίας του ερυθρού χρώματος.

ΠΛΑΝΗΤΕΣ - ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΔΙΑΣ
 O Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος σε 

διαστάσεις και μάζα. Είναι ο πέμπτος κατά σειρά πλανήτης 

ξεκινώντας από τον Ήλιο . Οι Ρωμαίοι ονόμασαν τον πλανήτη από 

τον ελληνικό θεό Δία.

ΠΛΑΝΗΤΕΣ - ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΚΡΟΝΟΣ
 Ο Κρόνος είναι ο έκτος πλανήτης σε σχέση με την απόστασή του 

από τον Ήλιο και ο δεύτερος σε μέγεθος του Ηλιακού συστήματος 

μετά τον Δία. Το όνομά του προέρχεται από τον Κρόνο της αρχαίας 

ελληνικής μυθολογίας και σχετίζεται με την λέξη χρόνος . Ο Κρόνος 

διαθέτει εννέα δακτυλίους.

ΠΛΑΝΗΤΕΣ - ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΟΥΡΑΝΟΣ
 Ο Ουρανός είναι ο έβδομος σε απόσταση από τον Ήλιο, ο τρίτος 

μεγαλύτερος και ο τέταρτος σε μάζα πλανήτης του Ηλιακού 

συστήματος. Το όνομα προέρχεται από την αρχαία ελληνική θεότητα 

του ουρανού, ο οποίος ήταν πατέρας του Κρόνου και παππούς του 

Δία. Δεν είναι ορατός με γυμνό μάτι από τη Γη.

ΠΛΑΝΗΤΕΣ - ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
 Ο Ποσειδώνας είναι ο όγδοος, κατά σειρά απόστασης από τον ήλιο, 

πλανήτης του Ηλιακού συστήματος. Δεν είναι ορατός με γυμνό μάτι, 

ενώ αν παρατηρηθεί με ισχυρό τηλεσκόπιο μοιάζει με πράσινο δίσκο. 

Ο Ποσειδώνας ήταν ο πρώτος πλανήτης που βρέθηκε σύμφωνα με 

μαθηματική πρόβλεψη και όχι από εμπειρικές παρατηρήσεις. 

ΠΛΑΝΗΤΕΣ - ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ



Τέλος Παρουσίασης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

ΠΛΑΝΗΤΕΣ - ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ

ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΙΔΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ 



Ορισμός 
 Μαύρη τρύπα ονομάζεται το σημείο του

χωροχρόνου, στο οποίο οι βαρυτικές

δυνάμεις είναι τόσο μεγάλες, ώστε τίποτε να

μην μπορεί να ξεφεύγει από αυτό.

 Μία μαύρη τρύπα είναι το σημείο εκείνο του

διαστήματος, όπου κάποτε υπήρχε ο

πυρήνας ενός γιγάντιου άστρου, ένας

πυρήνας που περιείχε περισσότερο υλικό

από δυόμισι ηλιακές μάζες και ο οποίος,

στην τελική φάση της εξέλιξης του άστρου,

έχασε την πάλη του ενάντια στη βαρύτητα,

με αποτέλεσμα το υλικό του να καταρρεύσει

και να συμπιεστεί περισσότερο ακόμα και

από το υλικό ενός αστέρα νετρονίων.

 Η μαύρη τρύπα μπορεί να είναι αστρική, 

ενδιάμεση ή υπερμεγέθης. 

ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ



Σχηματισμός
 Οι μαύρες τρύπες προβλέπονται από 

την γενική θεωρία της σχετικότητας, 
σχηματίζονται στη φύση 
οποτεδήποτε συγκεντρώνεται σε ένα 
δεδομένο χώρο επαρκής ποσότητα 
μάζας, μέσω της διαδικασίας που 
καλείται βαρυτική κατάρρευση.

 Όσο η μάζα μέσα σε μία 
συγκεκριμένη περιοχή μεγαλώνει, η 
δύναμη της βαρύτητας γίνεται πιο 
ισχυρή Όταν η ταχύτητα διαφυγής σε 
μια συγκεκριμένη απόσταση από το 
κέντρο φθάσει την ταχύτητα του 
φωτός, σχηματίζεται ένας ορίζοντας 
γεγονότων, μέσα στον οποίο ύλη και 
ενέργεια αναπόφευκτα καταρρέουν 
σε ένα μοναδικό σημείο, 
σχηματίζοντας μία βαρυτική 
μοναδικότητα. 

ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ



Ιδιότητες
 Ούτε ύλη ούτε πληροφορίες 

μπορούν να κινηθούν από το 

εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας 

προς έναν εξωτερικό παρατηρητή.

 Κβαντομηχανικά φαινόμενα 

μπορούν να επιτρέψουν σε ύλη 

και ενέργεια να δραπετεύσουν 

από μαύρες τρύπες.

 Στις μαύρες τρύπες γίνεται 

απώλεια πληροφορίας σε σχέση 

με το είδος των σωματιδίων (τα 

μόνα χαρακτηριστικά που 

«διατηρεί στη μνήμη» η μαύρη 

τρύπα είναι η μάζα και το φορτίο 

της απορροφημένης ύλης). 

ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ



Ορίζοντας γεγονότων
 Το καθοριστικό χαρακτηριστικό μιας μαύρης τρύπας είναι η εμφάνιση 

ενός ορίζοντα γεγονότων σε ένα όριο στο χωροχρόνο, μέσα από το 

οποίο η ύλη και το φως μπορεί να περάσει μόνο προς τα μέσα για τη 

μάζα της μαύρης τρύπας. 

 Αναφέρεται ως τέτοιος, διότι αν κάτι συμβεί εντός των ορίων του, οι 

πληροφορίες από αυτό το γεγονός δεν μπορούν να φτάσουν σε ένα 

εξωτερικό παρατηρητή. Οι περιστρεφόμενες μαύρες τρύπες διαθέτουν 

στρεβλωμένους, μη σφαιρικούς ορίζοντες.  

ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ



Άσπρες Τρύπες και Σκουληκότρυπες
 Η άσπρη τρύπα σύμφωνα με τη γενική

θεωρία της Σχετικότητας, είναι μία υποθετική
περιοχή του χωροχρόνου, στην οποία δεν
γίνεται να εισχωρήσει κάποιο αντικείμενο
από έξω, και από την οποία η ύλη και το
φως μπορούν να διαφύγουν. Προσελκύουν
την ύλη όπως και κάθε άλλη μάζα, όμως τα
αντικείμενα που πέφτουν σε μία άσπρη
τρύπα δεν θα φτάσουν ποτέ στον ορίζοντα
γεγονότων της.

 Μια σκουληκότρυπα είναι μια υποθετική
τοπολογική ιδιότητα του χωροχρόνου που
σχηματίζει μία σήραγγα που συνδέει δύο
απομακρυσμένα σημεία του. Θα μπορούσε να
αποτελεί ένα «κόψιμο δρόμου» διαμέσου του
χωροχρόνου. Για μια απλή οπτική εξήγηση της
σκουληκότρυπας, σκεφτείτε τον χωρόχρονο να
απεικονίζεται σαν μία δισδιάστατη επιφάνεια. Αν
αυτή η επιφάνεια καμπυλωθεί διαμέσου μιας
τρίτης διάστασης, μας δίνει μια εικόνα της
σκουληκότρυπας σαν μια «γέφυρα» που ενώνει
δύο σημεία του χωροχρόνου.



ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 



‘ΑΣΤΕΡΙΑ’

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΟΙΣΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΝΗΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΤΑΡΑ 



Με δυο λέξεις θα λέγαμε ότι πρόκειται για 
ουράνια σώματα. Τα περισσότερα είναι ήλιοι 
άλλων ηλιακών συστημάτων, που βρίσκονται 
πάρα πολύ μακριά από τη Γη.

Τα αστέρια επομένως είναι αυτόφωτα σώματα, το 
φως των οποίων ταξιδεύει εκατομμύρια έτη 
φωτός για να φτάσει μέχρι τα μάτια μας.

Βέβαια, κάποια από τα αστέρια που βλέπουμε 
στον ουρανό είναι κάποιοι πλανήτες του ηλιακού 
μας συστήματος. Και λέμε κάποιοι γιατί δεν 
μπορούμε να τους δούμε όλους με γυμνό μάτι.

Οι πλανήτες αυτοί είναι ετερόφωτα σώματα, 
δηλαδή αντανακλούν φως που τους παρέχει ο 
ήλιος. Παρόλα αυτά τους βλέπουμε αρκετά 
φωτεινούς επειδή βρίσκονται κοντά μας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΡΙ:



ΑΣΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Είναι η διαδικασία μεταβολής ενός αστεριού κατά 
τη διάρκεια της ζωής του, η οποία κυμαίνεται από 
μερικά εκατομμύρια μέχρι τρισεκατομμύρια έτη. Τα 
αστέρια δημιουργούνται από τη συμπύκνωση 
σχετικά πυκνών νεφών αερίου και σκόνης που 
περιέχουν εκατομμύρια φορές τη μάζα του Ήλιου. 
Καθώς συμπυκνώνονται όμως, διαχωρίζονται σε 
όλο και μικρότερα κομμάτια. Στο καθένα από αυτά, 
η θερμοκρασία και η πίεση αυξάνονται, καθώς ένα 
μέρος του αρχικού νέφους συμπιέζεται σε μία 
σφαίρα καυτού αερίου. Μετά την εξάντληση όλων 
των αποθεμάτων του για παραγωγή ενέργειας, το 
αστέρι απελευθερώνει υλικό στο διάστημα και 
έπειτα,  απομένει ένα αστρικό υπόλειμμα. 



ΩΡΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ 

Για ένα αστέρι ηλιακής μάζας, ο λευκός νάνος στον 
οποίο θα καταλήξει, θα έχει μάζα ίση με το μισό 
της αρχικής του και όγκο παρόμοιο με τον όγκο της 
Γης. Ενώ είναι πολύ θερμός αμέσως μετά τον 
σχηματισμό, ο λευκός νάνος ακτινοβολεί την 
περισσότερη θερμότητά του στο διάστημα επί 
δισεκατομμύρια χρόνια. Στο τέλος θα απομείνει μία 
σκοτεινή ψυχρή μάζα που αποκαλείται μαύρος 
νάνος.

Αν η μάζα του λευκού νάνου αυξηθεί πάνω από ένα 
συγκεκριμένο όριο, το αστέρι συμπυκνώνεται . 
Αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει είτε σε έναν αστέρα 
νετρονίων, είτε σε βίαια έκρηξη (supernova).

Σχετικό video: 
https://www.youtube.com/watch?v=5C

2mLKYM6fI

https://www.youtube.com/watch?v=5C2mLKYM6fI


ΑΣΤΕΡΙΑ  ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ

Η πίεση που επικρατεί σε ένα 
τέτοιο αστέρι έχει ως αποτέλεσμα 
το μεγαλύτερο τμήμα του 
αστεριού να μεταμορφωθεί σε μία 
υπέρπυκνη σφαίρα με πολύ στενή 
επαφή μεταξύ των σωματιδίων 
της.

Τα αστρικά αυτά υπολείμματα 
ονομάζονται αστέρες νετρονίων, 
είναι υπερβολικά μικρά σε 
διάμετρο και απίστευτα πυκνά.



ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ 

Η έκρηξη supernova συχνά 
συνεπάγεται την δημιουργία 
μαύρης τρύπας. Αν η μάζα του 
αστρικού υπολείμματος είναι 
αρκετά μεγάλη, τότε θα 
καταρρεύσει και ο πυρήνας του 
μετατρέπεται σε μία μαύρη τρύπα, η 
οποία έχει υπερβολικά μεγάλη 
βαρύτητα, τόσο μεγάλη ώστε ούτε 
φώς δεν μπορεί να δραπετεύσει.



ΠΟΣΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 
ΚΑΙ ΤΙ ΜΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΤΑ ΔΟΥΜΕ

Με τη βοήθεια ενός τηλεσκοπίου οι αστρονόμοι συναρμολόγησαν το 

παζλ του ουρανού το οποίο περιλαμβάνει 219.000.000 μεμονωμένα 

αστέρια.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι παρατηρήσεις αυτές 

αντιπροσωπεύουν μόνο μια περιορισμένη θέα από τη Γη. Δεδομένου 

ότι ο πλανήτης μας βρίσκεται στον εξωτερικό μέρος του Γαλαξία μας, 

υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες έτη φωτός αερίων και σκόνης που μας 

εμποδίζουν από το να δούμε τα δεκάδες δισεκατομμύρια περισσότερα 

αστέρια από την άλλη πλευρά του γαλαξία.



ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΛΑΜΠΡΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ 
ΟΥΡΑΝΟ



ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Σας ευχαριστούμε!



ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ

 ΣΑΡΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ



Ορισμός

 Αστερισμό ονομάζουμε το κάθε αυθαίρετο τμήμα 

της ουράνιας σφαίρας που περιέχει μια ξεχωριστή 

ομάδα άστρων.

Είδη αστερισμών

 Αειφανείς: δεν δύουν ποτέ λόγω της εγγύτητάς 

τους σε έναν από τους ουράνιους πόλους (Μ. 

Άρκτος, μ. Άρκτος, Κηφέας, Κασσιόπη, 

Δράκοντας, Καμηλοπάρδαλη).

 Αφανείς: εμφανείς μόνο από το ένα ημισφαίριο.

 Αμφιφανείς: παρατηρούνται στον ουρανό ανάλογα 

με την εποχή, την ώρα και τις συντεταγμένες του 

παρατηρητή

ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ



ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥΣ

 Με την πάροδο δεκάδων χιλιάδων χρόνων οι αστερισμοί αλλάζουν 
αργά μορφή και σχήμα, λόγω της διαφορετικής ταχύτητας και 
φοράς στην κίνηση του κάθε αστέρα.

ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

 Σήμερα γίνονται επίσημα αποδεκτοί από τους αστρονόμους 88 

αστερισμοί. Αν παρατηρούσαμε τον ουρανό από κάποια 

διαφορετική οπτική γωνία μέσα στον Γαλαξία, θα βλέπαμε εντελώς 

διαφορετικούς αστερισμούς.

ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ



ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ

 Η Μεγάλη Άρκτος είναι αστερισμός που 

σημειώθηκε στην αρχαιότητα από τον 

Πτολεμαίο και είναι ένας από τους 88 

επίσημους αστερισμούς που θέσπισε η 

Διεθνής Αστρονομική Ένωση. Χάρη στη 

μετάπτωση του γήινου άξονα, έχει 

απομακρυνθεί από τον βόρειο ουράνιο 

πόλο κι έτσι δεν είναι πλέον αειφανής 

αστερισμός από το μεγαλύτερο μέρος 

της Μεσογείου, στην Ελλάδα, όμως, είναι 

αειφανής. 

ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ



ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ

 Η Μικρά Άρκτος είναι κι αυτή ένας αστερισμός που 

σημειώθηκε στην αρχαιότητα από τον Πτολεμαίο. Είναι 

αειφανής στην Ελλάδα. Λέγεται ότι τον αστερισμό 

καθιέρωσε τον 6ο αιώνα π.Χ. ο Έλληνας αστρονόμος 

Θαλής ο Μιλήσιος, αλλά είναι βέβαιο ότι ήδη 

χρησιμοποιούταν ως οδηγός από τους ναυτικούς. 

ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ



ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


