
Οη επηδξάζεηο ηνπ ήιηνπ ζηελ 

δσή καο

(Δξεπλεηηθή εξγαζία )



Τη είλαη ν ήιηνο;

• Ο Ήιηνο είλαη έλα αζηέξη ειηθίαο 5.000.000 

εηώλ. Eίλαη ην θέληξν ηνπ πιαλεηηθνύ καο 

ζπζηήκαηνο θαη γύξσ ηνπ πεξηζηξέθνληαη ε Γε 

θαη άιια νπξάληα ζώκαηα. 

• Η κέζε απόζηαζε ηεο Γεο από ηνλ Ήιην είλαη 

πεξίπνπ 150 εθαηνκκύξηα ρηιηόκεηξα. 

• Τν θσο δηαλύεη απηή ηελ απόζηαζε ζε νθηώ 

πεξίπνπ ιεπηά κε ηαρύηεηα 300.000 ρηιηόκεηξα 

ην δεπηεξόιεπην. 



Πνηα είλαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ γε;

• Ο Ήιηνο καο θσηίδεη θαη καο 
ζεξκαίλεη.    

• Δίλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ 
θσηνζύλζεζε θαη ηελ 
αλάπηπμε θάζε απηόηξνθνπ 
νξγαληζκνύ.   

• Γελ ζα κπνξνύζε λα ππάξμεη 
δσή ζηελ γε ρσξίο απηόλ. 



Τξόπνη κε ηνπο νπνίνπο επεξεάδεη 

ν ήιηνο ηε γε

1. Ηιηαθέο εθιείςεηο. 

2. Ηιηαθέο θαηαηγίδεο.

3. Κιίκα θαη επνρέο.

4. Ηιηαθέο εθιάκςεηο.

5. Ηιηαθνί άλεκνη.

6. Επηδξάζεηο ζηελ πγεία.

7. Επηδξάζεηο ζηελ αηκόζθαηξα.



Ηιηαθέο εθιείςεηο

• Έθιεηςε ειίνπ νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν θαηά ην 
νπνίν ε Σειήλε παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηνλ 
Ήιην θαη ηε Γε, κε απνηέιεζκα νξηζκέλεο 
πεξηνρέο ηεο Γεο λα δέρνληαη ιηγόηεξν θσο από 
ό,ηη ζπλήζσο. Μπνξεί λα είλαη κεξηθή ή νιηθή.

• Κάζε έηνο πξαγκαηνπνηνύληαη ηνπιάρηζηνλ δύν 
εθιείςεηο Ηιίνπ, ελώ ν κέγηζηνο αξηζκόο 
εθιείςεσλ Ηιίνπ πνπ κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλα έηνο είλαη 5. 



Ηιηαθέο θαηαηγίδεο 

• Hιηαθέο θαηαηγίδεο είλαη νη πνιιέο 

ειηαθέο εθξήμεηο, δειαδή νη πνιιέο 

εθπνκπέο ξαδηελεξγώλ ζσκαηηδίσλ από 

ηελ επηθάλεηα ηνπ ήιηνπ.



Κιίκα θαη επνρέο 

• Η πνηθηιία ηνπ επνρηαθνύ θιίκαηνο ηεο γεο 
ζπκβαίλεη σο απνηέιεζκα ηεο κεηάπησζεο ησλ 
ηζεκεξηλώλ. Καηά απηό ην θαηλόκελν κεξηθέο 
πεξηνρέο ηεο γεο απνξξνθνύλ κεγαιύηεξν 
πνζνζηό ελέξγεηαο (δέζηε) από όηη άιιεο, έηζη 
ζρεκαηίδνληαη νη 4 επνρέο.

• Αθόκα θαη πξηλ ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ κνληέξλνπ 
αλζξώπνπ θαη ηελ ζέξκαλζε  ησλ νξπθηώλ, ε 
ειηπηηθή ηξνρηά ηεο γεο δεκηνπξγνύζε ρξνληθνύο 
θύθινπο 100.000 ρξόλσλ θξύαο θαη δεζηήο 
ζεξκνθξαζίαο πνπ νδεγνύζε ζε επνρέο 
παγεηώλσλ θαη ηξνπηθέο πεξηόδνπο.



Η αηηία ηεο εκθάληζεο ησλ 
επνρώλ είλαη ην γεγνλόο όηη ν 
άμνλαο ηεο Γεο δελ 
είλαη θαηαθόξπθνο σο πξνο ην 
επίπεδν ηεο πεξηθνξάο ηεο 
γύξσ από ηνλ Ήιην. Γηα ηελ 
αθξίβεηα έρεη απόθιηζε ηεο 
ηάμεσο ησλ 23.5 
πεξίπνπ αξθηηθώλ κνηξώλ. 
Έηζη, νπνηαδήπνηε ζηηγκή 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα 
θαη ηνπ θαινθαηξηνύ, ην έλα 
κέξνο ηνπ πιαλήηε είλαη 
πεξηζζόηεξν άκεζα 
εθηεζεηκέλν ζηηο αθηίλεο 
ηνπ Ηιίνπ.





Ηιηαθέο εθιάκςεηο

Η ειηαθή έθιακςε είλαη ε 

εθηόμεπζε κεγάιεο κάδαο ειηαθήο 

ξαδηναθηηλνβνιίαο ζηελ γξακκή 

πδξνγόλνπ.



Ηιηαθνί άλεκνη 

O ειηαθόο άλεκνο είλαη έλα ξεύκα 

θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ πνπ εθηνμεύεηαη 

από ηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα ηνπ Ήιηνπ. 

Απνηειείηαη θπξίσο από ειεθηξόληα θαη ηα 

πξσηόληα κε ελέξγεηεο ζπλήζσο κεηαμύ 10 

θαη 100 keV (κνλάδα κέηξεζεο ελέξγεηαο).



Δπηδξάζεηο ζηελ πγεία 

Οη ζπνπδαηόηεξεο επηδξάζεηο ηνπ ήιηνπ 

ζην αλζξώπηλν ζώκα είλαη ηα κειαλώκαηα 

θαη ηα εγθαύκαηα ,ε επίδξαζε ηνπ ζηελ 

επίθπζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηνλ εγθέθαιν 

θαζώο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή 

έθθξηζε βηηακίλεο D. 



Επηδξάζεηο ζηελ αηκόζθαηξα

• Φαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ

Απνηειεί ζπλέπεηα ηεο ηξύπαο ηνπ 
όδνληνο θαη ηεο κόιπλζεο ηεο 
αηκόζθαηξαο, ελώ νθείιεηαη ζηελ 
αδπλακία ησλ ειηαθώλ αθηηλώλ λα 
αληαλαθιάζνπλ ζηελ επηθάλεηα ηεο 
Γεο θαη λα επηζηξέςνπλ ζην δηάζηεκα, 
θαζώο εγθισβίδνληαη από ηα ιεγόκελα 
αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ.



• Φσηνρεκηθό λέθνο

Τν θσηνρεκηθό λέθνο είλαη απμεκέλν ζε 
πόιεηο κε κεγάιε ειηνθάλεηα θαζώο ε 
αθηηλνβνιία ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πςειέο 
ζεξκνθξαζία ζπκβάινπλ ζηελ αύμεζε ηεο 
θσηνρεκηθήο ξύπαλζεο. Τν πξόβιεκα 
παξνπζηάδεηαη νμπκκέλν ζε πόιεηο όπσο 
ην Λνο Άληδειεο, ε Αζήλα, θαζώο θαη όιε 
ε ιεθάλε ηεο κεζνγείνπ. 



Τα κέιε ηεο νκάδαο

Φσηηά κε θσηηά.

• Μεηξνύδεο Γεκήηξεο

• Νσηνύδαο Κσλζηαληίλνο

• Παιηνύξαο Βαζίιεο

• Τέδαο Κσλζηαληίλνο


