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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

 

 



ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

 Γεννήθηκε:  

 από την  ανάγκη καθιέρωσης ενός είδους 
ημερολογίου για την εξυπηρέτηση καθα-
ρά πρακτικών αναγκών 

 

 Είναι:  

 η επιστήμη που μελετά ουράνια σώματα 
και φαινόμενα 



Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΑΠ΄ ΟΛΕΣ  
ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

4η χιλιετηρίδα π.Χ. 

 Μεσοποταμία 

 Αίγυπτος 

 Ινδία 

 Κίνα 

 Ίνκας 

 Μάγιας 

 Αζτέκοι 

 



ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

   Η διαδοχή των κινεζικών ετών βασίζεται σ’ένα κύκλο 60 ετών ο οποίος 
χρησιμοποιεί 5 δωδεκαετείς κύκλους του πλανήτη Δία. Έτσι υπάρχουν οι 
λεγόμενοι 12 “Κλάδοι” με τα αντίστοιχα ονόματά τους που προέρχονται από 
το ζωικό βασίλειο. Τα ονόματα αυτά επαναλλαμβάνονται 5 φορές στον  
60ετή κύκλο, ώστε 5χ12=60.  



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΖΤΕΚΩΝ 

   Το ημερολόγιο 
απότελείται από δύο 
κύκλους ημερών. 
   -Ο πρώτος κύκλος 
ονομάζεται Xiuhpohualli 
και αποτελείται από ένα 
ημερολόγιο κύκλου 365 
ημερών και  
   -ο δεύτερος ονομάζεται 
Tonalpohualli και αποτε-
λείτε από ένα κύκλο  
260 ημερών. 



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

Γνωστός και ως  

αστρολάβος των  

Αντικυθήρων ή  

Υπολογιστής των  

Αντικυθήρων  

-σχετίζεται με φαινό- 

μενα του ουρανού και  

ότι αποτελεί ένα είδος  

πολύπλοκου μηχανικού  

υπολογιστή  

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=540
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=540
http://technologein.pathfinder.gr/antikythira-mechanismII


ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ) 

   Υπάρχουν ερευνητές που εκτιμούν ότι απώτερος σκοπός της κατασκευής  
των πυραμίδων δεν ήταν η χρήση τους ως χώρος ταφής, αλλά σαν μια αποθή- 
κη της ανθρώπινης γνώσης, ένα ημερολόγιο των αιώνων για το παρελθόν,  
το παρόν, αλλά και το μέλλον της ανθρώπινης ύπαρξης...  

http://astrosynedrio2007.gr/praktika/chapters/Vergos.pdf


Πυραμίδες και η ζώνη του Ωρίωνα 

 

http://archaeology4u.wordpress.com/2012/06/23/η-ζώνη-του-ωρίωνα-στη-γη/


ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (STONEHENGE) 



STONEHENGE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pIZFO4tY9D0


ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ=άστρο+λόγος 

 

 Βασίζεται στην ιδέα (πίστη) ότι τα 

διάφορα ουράνια σώματα και φαι-

νόμενα έχουν σημαντική επίδραση σε 

γεγονότα πάνω στη γη (πόλεμοι, 

πλημμύρες, σεισμοί, επιδημίες), ακόμη 

και στη ζωή και το πεπρωμένο των 

ανθρώπων. 



ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

 

  Επιστήμη στην οποία οδήγησαν 

οι ακριβέστερες παρατηρήσεις και 

οι μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας.       

      Χρησιμοποιεί επιστημονικές 

μεθόδους. 



Αστρονομία και Ελλάδα 

 

Εποχή του Θαλή  

(600π.Χ.) 



Σημαντικοί Έλληνες φιλόσοφοι που 
έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη της… 

-Πλάτωνας                 -Αριστοτέλης 

 

 

 

-Πυθαγόρας 

 

           

       και  

       -Ηρακλείδης 

 



   Πραγματική πρόοδος όμως από… 

-Αρίσταρχος   -Ερατοσθένης 

 

 

 

 
       

      Μέτρησε την περί- 

Ηλιοκεντρική θεωρία       μετρο της γης και όχι  

      μόνο 



Γεωκεντρική θεωρία 

-Ίππαρχος   -Πτολεμαίος 

 

 

 

 

            



Πως ο Ερατοσθένης μέτρησε την 
περίμετρο της γης … 

http://www.youtube.com/watch?v=Eh2RBYCMIw0
http://www.youtube.com/watch?v=Eh2RBYCMIw0
http://www.epyna.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=909


Πως ο Ερατοσθένης μέτρησε την 
περίμετρο της γης … 

Γνώριζε ότι κατά το θερινό ηλιοστάσιο σε ένα πηγάδι στον άνω 

Νείλο στην Συήνη (σημερινό Ασουάν) ο ήλιος το μεσημέρι 

έπεφτε κάθετα φτάνοντας μέχρι τον πυθμένα του. Στην 

Αλεξάνδρεια που ήταν την ίδια μέρα και ώρα μέτρησε την σκιά 

ενός οβελίσκου η οποία σχημάτιζε με τον οβελίσκο γωνία των 

7.2°. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι η απόσταση Αλεξανδρείας 

Ασουάν αντιστοιχούσε σε 7.2° υπολόγισε ότι η περίμετρος της 

γης (360°) θα ήταν 50 φορές μεγαλύτερη δηλαδή 40.550 

χιλιόμετρα. Δηλαδή ο Ερατοσθένης έφτασε εντυπωσιακά 

κοντά στο 40.075 που γνωρίζουμε σήμερα σαν περιφέρεια του 

ισημερινού.  



Μέτρηση απόστασης Γης-Σελήνης με 
απλά μέσα … 

 Προκαλούμε μια τεχνητή έκλειψη 
Σελήνης με το να τοποθετήσουμε 
κατάλληλα ένα νόμισμα στη ράβδο 
και σε απόσταση από το μάτι μας 
τέτοια ώστε να "κρύβεται" το γεμάτο 
φεγγάρι.  

 Στη συνέχεια υπολογίζεται η 
απόσταση Γης - Σελήνης βασιζόμενοι 
σε μια σχέση που προκύπτει εύκολα 
με λίγες γνώσεις Γεωμετρίας: 

 

 

 

 

http://astro.unl.edu/classaction/animations/intro/smallangledemo.html
http://astro.unl.edu/classaction/animations/intro/smallangledemo.html
http://astro.unl.edu/classaction/animations/intro/smallangledemo.html


Γεωκεντρικό – Ηλιοκεντρικό σύστημα 

 



Πτολεμαίος   
Γεωκεντρικό σύστημα 

 

Προσομοίωση 

http://www.youtube.com/watch?v=w5eJnFGeKuY
http://astro.unl.edu/classaction/animations/renaissance/pathtracer.html
http://astro.unl.edu/naap/ssm/animations/ptolemaic.html


Κοπέρνικος   
Ηλιοκεντρικό σύστημα 

 

Προσομοίωση 

http://physics4u.wordpress.com/2011/11/30/ό-έ-έ-ί/
http://astro.unl.edu/naap/ssm/animations/configurationsSimulator.html


Συμβιβαστικές προτάσεις   
Τύχο Μπράχε (1546-1601)  

 Ο Μπράχε δυσκολευόταν να από-
δεχθεί το ηλιοκεντρικό μοντέλο του 
Κοπέρνικου, παρόλο που έβρισκε 
κενά και αντιφάσεις στο 
πτολεμαϊκό σύστημα.  

 η συμβιβαστική του πρόταση διατη-
ρούσε στάσιμη τη Γη και τον Ήλιο 
να περιφέρεται γύρω της. Όσο για 
τους άλλους πλανήτες αυτοί θα 
περιφέρονταν όλοι γύρω απ’ τον 
Ήλιο.  

http://physics4u.wordpress.com/2009/10/19/ύ-ά-ό-ή/


Αστρονομικό τηλεσκόπιο  
Το χρησιμοποίησε πρώτος ο Γαλλιλαίος 

 

http://catalogue.museogalileo.it/index.html


Σημειώσεις και το τηλεσκόπιο του  

Γαλιλαίου 



Σύγχρονα τηλεσκόπια 

 



Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα 

 



Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα 

 



 



Ραδιοτηλεσκόπια 

 



Δορυφόροι 

 



 



Μεγάλα σύγχρονα αστρονομικά 
προβλήματα 

 Δημιουργία του σύμπαντος? 

 Σχηματισμός γαλαξιών και σμήνη 
γαλαξιών? 

 Ανάγκη νέων νόμων? 

 Μελανές οπές? 

 Γέννεση & θάνατος των αστεριών – 
σκοτεινή ύλη? 

 Ζωή σε άλλα πλανητικά συστήματα? 

 Άλλοι πολιτισμοί στο σύμπαν? 



CERN 

 

http://cern.gr/cern-ιστορία-σκοπός


 



ALICE 

 

ATLAS 

CMS 

LHCb 



 



FERMILAB 

 

http://www.fnal.gov/pub/about/tour/01.html


Main Control  


