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ΣΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  



Προέλευση Σελήνης 
Η προέλευση της Σελήνης αποτελεί αμφιλεγόμενο θέμα. 

Υπάρχουν απόψεις όπως: 

 αποτελούσε ένα κομμάτι της γης και αποσπάστηκε για 
κάποιο λόγο. 

 Επικρατεί και μία θεωρία 

σύμφωνα με την οποία 

υποστηρίζεται 

ότι η σελήνη είναι προϊόν 
 μίας σύγκρουσης της γης με 
 έναν άλλο πλανήτη στο μέγεθος 

περίπου του Άρη. Αυτό έγινε όταν σχηματιζόταν το 
ηλιακό σύστημα. 



Η Σελήνη είναι ένα ετερόφωτο σώμα. Mας είναι ορατή 

από το ίδιο τμήμα της και έτσι έχουμε τις φάσεις της σελήνης. Οι 

φάσεις αυτές είναι οχτώ και παρουσιάζονται ως οχτώ στάδια του 

κύκλου. 

Πρώτες τέσσερις: γέμισμα Σελήνης 

Τέσσερις τελευταίες: σβήσιμο Σελήνης 

Για να γίνουν οι φάσεις αυτές χρειάζονται 29,5 μέρες περίπου. 

Οι φάσεις αυτές ονομάζονται: 

1.  Νέα Σελήνη 

2.  Αύξων μηνίσκος 

3.  Πρώτο τέταρτο 

4.  Αύξων αμφίκυρτος 

5.  Πανσέληνος 

6.  Φθίνων αμφίκυρτος 

7.  Τελευταίο τέταρτο 

8.  Φθίνων μηνίσκος 

Φάσεις Σελήνης 



Κινήσεις Σελήνης 

Η Σελήνη εκτελεί δύο κινήσεις: 

  1ηγύρω από την γη με ελλειπτική τροχιά με μέγιστη διάρκεια 29,5 

ημέρες. Οι ημέρες αυτές ονομάζονται συνοδικός μήνας. 

  2ηπεριστροφή γύρω από τον άξονα της σε 27 περίπου ημέρες. 

περιστροφή Σελήνης 

Σελήνη 

ΓΗ 



Επιφάνεια Σελήνης 

Η επιφάνεια της Σελήνης δεν είναι όμοια σε 

όλη την έκταση της. 

Οι περιοχές : 

Α) με την φωτεινότερη επιφάνεια 

αντιπροσωπεύουν το πρώιμο σεληνιακό υλικό 

Β) με την σκοτεινή επιφάνεια 

εμφανίζουν πλήθος λεκανών. 

Ορατή πλευρά από την γη  οι περιοχές 

με την σκοτεινή επιφάνεια ή 

περιοχές των θαλασσών 



  ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ  



ΟΡΙΣΜΟΣ  

Το διαστημόπλοιο είναι ένα σκάφος, όχημα, 

πλοίο ή μηχάνημα σχεδιασμένο για διαστημικές 

πτήσεις.  



Το πρώτο επανδρωμένο 

διαστημόπλοιο, Vostok 1  
Διαστημικό Λεωφορείο των 

ΗΠΑ  

Ο Διεθνής 

Διαστημικός 

Σταθμός, από το 

Νοέμβριο του 

2000, είναι μια 

κοινοπραξία 

μεταξύ της 

Ρωσίας, τοις 

Ηνωμένες 

Πολιτείες, τον 

Καναδά και 

πολλές άλλες 

χώρες. 



Apollo 11 



Στις 16 Ιουλίου 1969 ο 

πύραυλος  Κρόνος 5 

εκτοξεύεται από το ακρωτήριο 

Καναβεραλ των Ηνωμένων 

Πολιτειών με επιβάτες τους Νιλ 

Άρμστρογκ, Έντουιν Όλντριν  

και ο Μάικλ Κόλινς με 

προορισμό τη Σελήνη. 



ΝΗΛ ΑΡΜΣΤΡΟΝΓΚ 

ΜΑΙΚΛ ΚΟΛΙΝΣ 

  

ΜΠΑΖ ΟΛΝΤΡΙΝ 

ΠΛΗΡΩΜΑ 



ΝΗΛ 
ΑΡΜΣΤΡΟΝΓΚ 



•   Γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου 1930 στο Wapakoneta 
•   Το 1947, σε ηλικία 17 ετών άρχισε να σπουδάζει αεροναυπηγική 

μηχανική. Ωστόσο, 2 χρόνια αργότερα, το 1949, πήγε στο στρατό. 
•    Έμεινε στο στρατό για 3 χρόνια και έτσι έγινε ναυτικός 

αεροπόρος. 
•   Το 1951 πήρε μέρος στον πόλεμο της Κορέας και 4 χρόνια 

αργότερα άρχισε να δουλεύει ως δοκιμαστής αεροσκαφών στη 
NACA. 

•    Το 1956 παντρεύτηκε την Janet Shear, με την οποία απέκτησε 3 
παιδιά, ενώ το 1962 εντάχθηκε στο σώμα αστροναυτών 

•    Κυβερνήτης ήταν και στη δεύτερη διαστημική του αποστολή, τη 
γνωστή Apollo 11, με την οποία πάτησε πρώτος στη σελήνη στις 
21 Ιουλίου 1969. 

•   Τα λόγια του ήταν: «That's one small step for man, one giant leap 
for mankind.»(«Ένα μικρό βήμα για έναν άνθρωπο, ένα μεγάλο 
βήμα για την ανθρωπότητα.»). 

•    Μετά από αυτή την αποστολή έγινε καθηγητής Αεροδιαστημικής 
Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι πέθανε στις 25 
Αυγούστου 2012, σε ηλικία 82 ετών. 





ΜΑΙΚΛ ΚΟΛΙΝΣ 



•    Ο Μάικλ Κόλινς γεννήθηκε στην Ρώμη, στην Ιταλία, στις 31 Οκτωβρίου 
 1930. 

• Όταν οι ΗΠΑ πήραν μέρος στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οικογένειά του 

 μετακόμισε στην Ουάσιγκτον. 

•    Τον Ιούνιο του 1963, η ΝASA δέχτηκε αιτήσεις για αστροναύτες. Ένας από 

 αυτούς ήταν ο Κόλινς, ο οποίος επιλέχθηκε και εντάχθηκε στην τρίτη 
 ομάδα αστροναυτών. 

• 

Πήρε μέρος στις επιχειρήσεις  Gemini 8 και Gemini 10 και σχεδίασε το 

 σήμα της επιχείρησης Apollo 11 , στην οποία πήρε επίσης μέρος 



ΜΠΑΖ ΟΛΝΤΡΙΝ 



•    Ο Μπαζ Όλντριν γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1930, στο Glen 
Ridge. 

•   Πήρε υποτροφία για το ΜΙΤ, από όπου πήγε στη στρατιωτική 
ακαδημία των ΗΠΑ. Το 1951 αποφοίτησε, με ένα πτυχίο στον 
τομέα της μηχανολογίας. 

•   Συμμετείχε ως πιλότος στον πόλεμο της Κορέας και το 1963 
απέκτησε  το πτυχίο Doctor of Science στον τομέα της 
αστροναυτικής. 

•   Στην αποστολή Apollo 11, έγινε ο δεύτερος άνθρωπος που πάτησε 
στη Σελήνη. Επίσης, είναι ο πρώτος άνθρωπος που επιτέλεσε μια 
θρησκευτική τελετή στη Σελήνη. 





Στις 24 Ιουλίου 1969  

οι αστροναύτες επιστρέφουν 

στη Γη. 



Προετοιμασία   Αστροναυτών 



Η εξέλιξη των στολών των αστροναυτών 

Απο την 

αποστολή  

Mercury… 

...έως σήμερα 



•  Η βασική εκπαίδευση των αστροναυτών διαρκεί 2 
χρόνια, κατά την οποία οι αστροναύτες 
εκπαιδεύονται κυρίως στις  φυσικές επιστήμες και 
στην χρήση υψηλής τεχνολογίας. 

•  Μαθαίνουν πτώση με αλεξίπτωτο, προσγείωση, 

τεχνικές επιβίωσης, κατάδυση και τρόπους να 
αντιμετωπίσουν την ατμοσφαιρική πίεση, περνάνε 
τεστ για τις ικανότητες στους στο κολύμπι και 
κάνουν ασκήσεις  στη μηδενική βαρύτητα . 

•  Οι πιλότοι αστροναύτες, συγκεκριμένα  κάνουν 15 
ώρες το μήνα εκπαίδευση πτήσης σε T-38 jets. 









Columbia (Κολούμπια) 
Έτσι ονομαζόταν το τμήμα της διακυβέρνησης του διαστημοπλοίου Apollo 11 

μαζί με το υπηρεσιακό τμήμα 



•   Eagle (Αετός) 
 
 
•    Αυτό ήταν το όνομα της σεληνακάτου, 
δηλαδή του  σεληνιακού οχήματος (Lunar 
Module – LM) του διαστημοπλοίου Columbia, 
με το οποίο οι αστροναύτες της αποστολής 
Apollo 11 μεταφέρθηκαν στην επιφάνεια της  
Σελήνης. 



ΣΕΛΗΝΗ : ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 


