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Η ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ ΣΟΤ ΠΛΑΝΗΣΕ 
 

  
 Oι μεςεχοξλξγικέπ παοάμεςοξι (άμεμξπ, θεομξκοαρία, σγοαρία και πίερη) πξσ 
καθξοίζξσμ ςξμ καιοό ρςξσπ πλαμήςεπ ςξσ ηλιακξύ ρσρςήμαςξπ έυξσμ άμερη ρσμάτεια με 
ςημ αςμόρταιοα ςξσ κάθε πλαμήςη νευχοιρςά. Η διατξοεςικόςηςα ςχμ επιμέοξσπ ρςξιυείχμ 
ςηπ κάθε αςμόρταιοαπ (υημική ρύρςαρη, βάοξπ κλπ) είμαι ασςή πξσ ςελικά καθξοίζει και 
ςημ μξμαδικόςηςα ςξσ καιοξύ ρςξσπ 8 πλαμήςεπ. Ωρςόρξ, σπάουξσμ και δεσςεοξγεμή 
ρςξιυεία, εκςόπ ςχμ αςμξρταιοικώμ, πξσ επηοεάζξσμ ρημαμςικά ςιπ καιοικέπ ρσμθήκεπ 
ρςξσπ πλαμήςεπ, όπχπ η μέρη απόρςαρη από ςξμ ήλιξ, ςξ πόρξ ελλειπςικέπ ή κσκλικέπ είμαι 
ξι ςοξυιέπ ςχμ πλαμηςώμ γύοχ από ςξμ Ήλιξ (εκκεμςοόςηςα) και ςέλξπ η λόνχρη ςηπ 
εκλειπςικήπ ςξσπ (η γχμία πξσ ρυημαςίζει ξ άνξμαπ ιδιξπεοιρςοξτήπ ςχμ πλαμηςώμ με ςξ 
επίπεδξ ςηπ πεοιτξοάπ ςξσπ γύοχ από ςξμ Ήλιξ). Χοήριμεπ παοάμεςοξι για ςξσπ 8 πλαμήςεπ 
αμαγοάτξμςαι ρςξμ επόμεμξ πίμακα. 

 

 Πίερη
α 

Βαούςηςα
α 

Μάζαβ 

(kg) 
Tαυύςηςα 
αμέμξσδ 

(υλμ/ώοα) 

eγ Χημική ρύρςαρη 

Δομήπ 10-15 0.38 1000  - 
 

0.206 42% O2, 
 29% Na, 22% H2, 6% He 

Ατοξδίςη 92 0.905 5x1020 10 0.007 96.5% CO2, 3.5% N2, 

Γη 1 1 5x1018 0- 250 0.017 78% N2, 21% O2 , 1% Ar 

Άοηπ 0.006 0.376 2.5x1016 15 - 200 0.094 95.3% CO2, 2.7% N2, 
1.6% Ar 

Δίαπ - 2.53 - 300 - 500 0.049 89.8% H2, 10.2% He 

Κοόμξπ - 1.065 - 1400 0.057 96% H2, 3% He, 0.5% CH4 

Οσοαμόπ - 0.89 - 900 0.046 83% H2, 15% He, 2% CH4 

Πξρειδώμαπ - 1.14 - 2000 - 2500 0.011 80% H2, 19% He, 1% CH4 

 
α. H πίερη και η βαούςηςα αματέοξμςαι ρυεςικά με ςιπ αμςίρςξιυεπ ςιμέπ ρςημ Γη. Για 
παοάδειγμα, η επιταμειακή πίερη ρςημ Ατοξδίςη είμαι 92 τξοέπ μεγαλύςεοη από εκείμη ςηπ 
Γηπ. 
β. Αμαγοάτεςαι η μάζα ςηπ αςμόρταιοαπ ςχμ ερχςεοικώμ πλαμηςώμ, δηλαδή ασςώμ με 
ρςεοεή επιτάμεια.    
γ. Η παοάμεςοξπ e ρσμβξλίζει ςημ εκκεμςοόςηςα ςξσ κάθε πλαμήςη. Δηλαδή, μεςοάει καςά 
πόρξ ξ πλαμήςηπ πεοιτέοεςαι ελλειπςικά ή κσκλικά γύοχ από ςξμ Ήλιξ ρςημ διάοκεια ςηπ 
ςοξυιάπ ςξσ. 
δ. Η έλλειφη ρςαθεοήπ αςμόρταιοαπ ςξσ Δομή, λόγχ ςηπ εγγύςηςάπ ςξσ με ςξμ Ήλιξ, είμαι 
σπεύθσμη για ςημ απξσρία αςμξρταιοικξύ αμέμξσ. Ωρςόρξ, σπάουει μία λεπςή ενώρταιοα η 
ξπξία αμαμεώμεςαι και αλλάζει ρσμευώπ λόγχ ςξσ ιρυσοξύ ηλιακξύ αμέμξσ.  
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ΑΞΙΟΗΜΕΙΩΣΑ ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΑ ΥΑΙΝΟΜΕΝΑ 
 

1. Ο πλαμήςηπ Δομήπ, λόγχ έλλειφηπ ρςαθεοήπ και πσκμήπ αςμόρταιοαπ, παοξσριάζει 
ςεοάρςια διατξοά θεομξκοαρίαπ. Η μέγιρςη είμαι πεοίπξσ +430, εμώ η ελάυιρςη 
αγγίζει ςξσπ -180 βαθμξύπ Κελρίξσ. 

2. Η ύπαονη πσκμήπ αςμόρταιοαπ διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα ρςημ Ατοξδίςη είμαι 
σπεύθσμη για ςξ ταιμόμεμξ ςξσ θεομξκηπίξσ πξσ παοαςηοείςαι. Ο πλαμήςηπ δεμ 
φύυεςαι πξςέ και η μέρη θεομξκοαρία ςξσ (465 βαθμξί Κελρίξσ) είμαι μεγαλύςεοη 
ακόμη και από ςημ θεομξκοαρία ςήνηπ ςξσ μξλύβδξσ.  

3. Η πίερη ρςημ Ατοξδίςη είμαι ςόρξ μεγάλη, ώρςε, με ςα γήιμα δεδξμέμα, θα 
αμςιρςξιυξύρε ρε πίερη ρςξμ πάςξ εμόπ χκεαμξύ βάθξσπ πεοίπξσ εμόπ υιλιξμέςοξσ. 

4. Ο πλαμήςηπ Γη είμαι ξ μόμξπ πξσ επιςοέπει ρςξ μεοό μα σπάουει και ρςιπ 3 τσρικέπ  
ςξσ καςαρςάρειπ. Δπίρηπ, είμαι και πιξ ρςαθεοόπ θεομξκοαριακά, γεγξμόπ πξσ 
σπξρςηοίζει πληθώοα μξοτώμ ζχήπ. 

5. Η υαμηλόςεοη και η σφηλόςεοη θεομξκοαρία πξσ ρημειώθηκαμ ρςημ Γη είμαι  
-89.2 (Αμςαοκςική 1983) και +58 βαθμξί Κελρίξσ (Λιβύη 1922) αμςίρςξιυα.  

6. Η ιρυσοόςεοη επιταμειακή οιπή αμέμξσ (408 υλμ/ώοα) ρςημ Γη ρημειώθηκε ρςξ μηρί 
Barrow ςηπ δσςικήπ Ασρςοαλίαπ ςξ 1996 καςά ςημ διάοκεια ςξσ κσκλώμα Olivia. 

7. Λόγχ ςηπ λόνχρηπ ςηπ εκλειπςικήπ ςξσ (~25ξ), ξ πλαμήςηπ Άοηπ παοξσριάζει επξυέπ, 
ξι ξπξίεπ διαοκξύμ ρυεδόμ διπλάριξ υοόμξ από εκείμξμ ςηπ Γηπ. 

8. Σςιπ πεοίτημεπ θύελλεπ ρκόμηπ (dust devils) ςξσ Άοη, η διάοκεια ςχμ ξπξίχμ μπξοεί 
μα τςάρει και εβδξμάδεπ, αμαπςύρρεςαι άμεμξπ ςαυύςηςαπ 200 υλμ/ώοα. Οι θύελλεπ 
ασςέπ μπξοξύμ μα καλύπςξσμ πεοιρρόςεοη από ςημ μιρή επιτάμεια ςξσ πλαμήςη. 

9. Καςά ςημ καλξκαιοιμή πεοίξδξ ρςξμ Άοη, η θεομξκοαρία ςημ ημέοα είμαι 26 βαθμξί, 
εμώ ςημ μύυςα πέτςει ρςξσπ -129 βαθμξύπ Κελρίξσ. 

10. Η κόκκιμη κηλίδα ρςξμ Δία είμαι έμαπ ςεοάρςιξπ κσκλώμαπ ξ ξπξίξπ παοαςηοήθηκε 
ποίμ από πεοίπξσ 350 υοόμια (G. Cassini). Οι άμεμξι ρςημ πεοιξυή ασςή πμέξσμ με 
ςαυύςηςα 500 υιλιξμέςοχμ ςημ ώοα.  

Η μεγάλη κόκκιμη κηλίδα ςξσ Δία (Image credit: American Museum of Natural History and NASA) 
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11. Δκςόπ από ςημ μεγάλη κόκκιμη κηλίδα ρςξμ Δία σπάουξσμ και μεςεχοξλξγικέπ 
καςαιγίδεπ μικοόςεοξσ μεγέθξσπ ξι ξπξίεπ είμαι ξοαςέπ με έμα μικοό ςηλερκόπιξ 

12. Τσπικξί άμεμξι ρςξμ Κοόμξ πμέξσμ με ςαυύςηςα πεοίπξσ 1600 υιλιξμέςοχμ ςημ ώοα. 
13. To διαρςημικό παοαςηοηςήοιξ Cassini-Huygens έυει εμςξπίρει μία ςεοάρςια ηλεκςοική 

καςαιγίδα ρςξ μόςιξ ημιρταίοιξ ςξσ Κοόμξσ μεγέθξσπ 3500 υλμ, η έμςαρη ςηπ ξπξίαπ 
είμαι 1000 τξοέπ ιρυσοόςεοη από ςιπ αμςίρςξιυεπ ςηπ Γηπ. 

14. Η μεγάλη λεσκή κηλίδα ςξσ Κοόμξσ είμαι μία πεοιξδική καςαιγίδα με πεοίξδξ πεοίπξσ 
29 υοόμια. Βοίρκεςαι κξμςά ρςξμ ιρημεοιμό ςξσ πλαμήςη και ςξ μέγεθόπ ςηπ εκςιμάςαι 
ρςα 20,000 υλμ. 

15. Σςξμ βόοειξ πόλξ ςξσ Κοόμξσ έυει παοαςηοηθεί (Voyager I, Cassini-Huygens) έμαπ 
ςεοάρςιξπ εναγχμικόπ, μεςεχοξλξγικόπ ρυημαςιρμόπ (Image credit: NASA) ςξσ ξπξίξσ 
ςξ μέγεθξπ και ςξ βάθξπ εκςιμώμςαι ρςα 25000 και 100 υλμ αμςίρςξιυα. Δπίρηπ, ρςξμ 
μόςιξ πόλξ ςξσ πλαμήςη έυει εμςξπιρςεί κσκλώμαπ μεγέθξσπ πεοίπξσ 8500 υλμ. 

 

 
Τξ πεοίτημξ μεςεχοξλξγικό ενάγχμξ ρςξμ βόοειξ πόλξ ςξσ Κοόμξσ (Image credit: NASA) 

 
16.  Ο πλαμήςηπ Οσοαμόπ παοξσριάζει εκκεμςοικέπ επξυέπ ξι ξπξίεπ διαοκξύμ πεοίπξσ 21 

 υοόμια η κάθε μία. Ωρςόρξ, δεμ σπάουει ρημαμςική διατξοά θεομξκοαρίαπ μεςανύ 
ςξσπ λόγχ ςηπ ςεοάρςιαπ απόρςαρηπ ςξσ πλαμήςη από ςξμ Ήλιξ. 

17. Λόγχ ςηπ μεγάληπ ςξσ λόνχρηπ (98ξ), ξι πόλξι ςξσ Οσοαμξύ τχςίζξμςαι εμαλλάν από 
ςξμ Ήλιξ πεοίπξσ κάθε 40 υοόμια. 

18.  Ο Πξρειδώμαπ παοξσριάζει επξυέπ λόγχ ςηπ λόνχρηπ ςξσ (30ξ) ξι ξπξίεπ διαοκξύμ 
πεοίπξσ 41 υοόμια η κάθε μία, υχοίπ ρημαμςικέπ διατξοέπ θεομξκοαρίαπ μεςανύ 
ςξσπ. 

19. Σςξμ Πξρειδώμα ρημειώμξμςαι ςα πιξ βίαια καιοικά ταιμόμεμα ρε ξλόκληοξ ςξ ηλιακό 
ρύρςημα. Οι άμεμξι καςά ςημ διάοκεια ςχμ ρσυμώμ θσελλώμ μπξοξύμ μα αμαπςύνξσμ 
ςαυύςηςεπ ςηπ ςάνηπ ςχμ 2000 με 2500  υλμ/ώοα. 

20. H μεγάλη ρκξύοα κηλίδα ςξσ Πξρειδώμα είμαι μία μεςεχοξλξγική πεοιξδική 
καςαιγίδα ρςξ μέγεθξπ πεοίπξσ ςηπ Γηπ, η ξπξία παοαςηοήθηκε για ποώςη τξοά ςξ 
1989 από ςξ Voyager II 
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Οι επξυέπ ρςξμ πλαμήςη Οσοαμό 

 
 

 
Πλήοηπ πεοιρςοξτή ςξσ Πξρειδώμα (Image credit: Hubble Space Telescope) 
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ΦΡΗΙΜΟΙ ΙΣΟΣΟΠΟΙ 
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 http://hubblesite.org/ 
 http://www.solarviews.com/eng/homepage.htm 
 http://www.universetoday.com/15451/the-solar-system 
 http://www.solarspace.co.uk/Solarsystem.php 
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ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ – ΑΠΕΙΚΟΝΙΕΙ 
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 http://science.nasa.gov/kids/kids-solar-system 
 http://highered.mcgraw_hill.com/sites/0072482621/student_view0/interactives.ht

ml 
 http://www.exploratorium.edu/ronh/solar_system 
 http://thinkzone.wlonk.com/Space/SolarSystemModel.htm 
 http://www.mhhe.com/physsci/astronomy/applets/Solar/frame.html 
 http://astro.unl.edu/animationsLinks.html 
 http://wwwmartindalecenter.com/Calculators3A.html 

 
 

http://solarsystem.nasa.gov/index.cfm
http://www.windows2universe.org/
http://science.nationalgeographic.com/science/space/solar-system
http://hubblesite.org/
http://www.solarviews.com/eng/homepage.htm
http://www.universetoday.com/15451/the-solar-system
http://www.solarspace.co.uk/Solarsystem.php
http://www.lpi.usra.edu/education/timeline/
http://www.solstation.com/stars/sol-sum.htm
http://janus.astro.umd.edu/
http://science.nasa.gov/kids/kids-solar-system
http://www.exploratorium.edu/ronh/solar_system
http://astro.unl.edu/animationsLinks.html
http://wwwmartindalecenter.com/Calculators3A.html

