
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ 

ΗΛΙΟΤ

Ο Ήλιος είλαη ν αζηέξαο ηνπ ειηαθνύ καο 
ζπζηήκαηνο θαη ην ιακπξόηεξν ζώκα ηνπ 

νπξαλνύ. Είλαη ζρεδόλ κηα ηέιεηα ζθαίξα κε 
δηάκεηξν 1,4 εθαηνκκύξηα ρηιηόκεηξα (109 θνξέο 
πεξηζζόηεξν από ηε Γε), θαη ε κάδα ηνπ απνηειεί 
ην 99.86% ηεο κάδαο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο.



ΗΛΙΑΚΕ ΚΗΛΙΔΕ

• Με ην δηνπηξηθό ηειεζθόπην ηνπ 
ζρνιείνπ δηακέηξνπ 60 mm θαη 
εζηηαθήο απόζηαζεο 700 mm θάλακε 
παξαηήξεζε ησλ ειηαθώλ θειίδσλ κε 
ηελ κέζνδν ηεο πξνβνιήο. Η 
παξαηήξεζε γίλνληαλ θάζε 
παξαζθεπή θαη ώξα Ειιάδνο 10.00 
όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην 
επέηξεπαλ .Τν ηειεζθόπην έρεη 
ηζεκεξηλή ζηήξημε νπόηε θάζε θνξά 
πξνζαλαηνιίζακε ηνλ άμνλα 
πεξηζηξνθήο κε ηνλ άμνλα ηεο γεο 
.Έηζη ήηαλ εύθνιν λα βξνύκε ην 
είδσιν ηνπ ειίνπ θαζώο 
πεξηζηξέθακε ην ηειεζθόπην κόλν 
θαηά ηνλ έλα άμνλα. Σηε ζπλέρεηα 
δσγξαθίδακε πάλσ ζε ραξηί ηηο 
θειίδεο ηνπ ειίνπ όπσο εηθνλίδνληαλ 
ζην ηειεζθόπην



Μετρήσεις της κιάς του Ηλίου

Γηα λα κεηξήζνπκε ηε ζθηά πνπ 
ζρεκαηίδεη ν ήιηνο 
ρξεζηκνπνηήζακε έλαλ ζηύιν 
82cm.

Κάζε Παξαζθεπή, ηελ ίδηα ώξα , 
10:17 π.κ,

ηνπνζεηνύζακε ηνλ ζηύιν θάζεηα θαη 
ζε ιεία επηθάλεηα. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, κεηξνύζακε ηε 
ζθηά ηνπ ζηύινπ θαη ηελ 
δηαηξνύζακε κε ην ύςνο ηνπ 
ζηύινπ γηα λα βξνύκε ηελ 
εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο. Σηε 
ζπλέρεηα αλαηξέρακε ζηνλ 
ηξηγσλνκεηξηθό πίλαθα θαη 
βξίζθακε ζε πνηα γσλία αλήθεη.



Αποτελέσματα

Μεηά από δηαδνρηθέο κεηξήζεηο ηα απνηειέζκαηα πνπ 
βξήθακε είλαη: 

• Παξαζθεπή 9/11 γσλία 26 κνίξεο. 

• Παξαζθεπή 23/11 γσλία 24 κνίξεο

• Παξαζθεπή 30/11 γσλία 23 κνίξεο

• Παξαζθεπή 7/12 γσλία 21.5 κνίξεο

• Παξαζθεπή 14/12 γσλία 20 κνίξεο

• Παξαζθεπή 25/1/13 γσλία 22.5 κνίξεο

• Παξαζθεπή 1/2 γσλία 23 κνίξεο

• Παξαζθεπή 8/2 γσλία 25 κνίξεο



Παξαηήξεζε ηνπ Ηιίνπ



Καηαγξαθή Ηιηαθώλ Κειίδσλ









Ο Ήιηνο ζην θσο ηνπ πδξνγόλνπ-

Η ρξσκόζθαηξα ηνπ ήιηνπ

• ηηο 18 Απξηιίνπ θάλακε παξαηήξεζε ηνπ 

Ήιηνπ κε ην ειηαθό ηειεζθόπην ηνπ Αιέμε 

Καδή, πξώελ καζεηή ηνπ Λπθείνπ 

Νηγξίηαο, ζην θσο ηνπ πδξνγόλνπ. 

Παξαηεξήζακε ζηε ρξσκόζθαηξα ηελ 

θνθθίαζε, ηα λήκαηα θαη ηηο πξνεμνρέο







Ηλιακό ρολόι

• Τν Ηλιακό ρολόι είλαη κία ζπζθεπή 
πνπ κεηξά ην ρξόλν από ηελ ζθηά πνπ 
ξίρλεη ν ήιηνο πάλσ ζε έλα 
αληηθείκελν. Τα ειηαθά ξνιόγηα είλαη 
ν αξραηόηεξνο ηύπνο ξνινγηώλ. 
Επηλνήζεθαλ από ηνπο Φαιδαίνπο 
πεξί ην 2000 π.Φ. θαη από απηνύο 
δηαδόζεθαλ ζε όινπο ηνπο ιανύο ηνπ 
αξραίνπ θόζκνπ. Υπάξρνπλ πνιιά 
είδε ειηαθώλ ξνινγηώλ, όπσο ηα 
νξηδόληηα, ηα θαηαθόξπθα, ηα 
ηζεκεξηλά, ηα αλαιεκκαηηθά, ηα 
πνιηθά, θνίιεο ζθαίξεο θ.α. Σηνπο πην 
ζπλεζηζκέλνπο ηύπνπο ειηαθώλ 
ξνινγηώλ, όπσο ην νξηδόληην θαη ην 
θαηαθόξπθν, ν ήιηνο ξίρλεη ηε ζθηά 
ηνπ ζε έλα ζηύιν, ν νπνίνο 
νλνκάδεηαη γλώκνλαο ζε έλα επίπεδν 
όπνπ είλαη ραξαγκέλν ην δηάγξακκα 
ησλ σξώλ. 



Κατασκευή ηλιακού ρολογιού

Γηα λα θαηαλνήζνπκε 
θαιύηεξα ηελ ιεηηνπξγία 
ηεο ζθηάο ηνπ ήιηνπ γηα ηελ 
κέηξεζε ηεο ώξαο 
απνθαζίζακε λα 
θαηαζθεπάζνπκε έλα 
ειηαθό ξνιόη. Μπνξείηε λα 
δείηε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο 
ζην 

http://gym-
stefan.mag.sch.gr/kataskeuh
_iliako.htm



ηάδην 1ν Καηαζθεπήο Ηιηαθνύ 

Ρνινγηνύ

• Αξρηθά ζρεδηάζακε 

ηνλ θύθιν θη έπεηηα 

ηνλ ραξάμακε. Μεηά 

ζρεδηάζακε θαη 

ραξάμακε ηηο αθηίλεο.



ηάδην 2ν ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ 

ΗΛΙΑΚΟΤ ΡΟΛΟΓΙΟΤ 

• Σν ίδην έγηλε θαη κε 

ηνπο δείθηεο. Σνπο 

ραξάμακε κε θνπίδη 

θαη κεηά κε ηξππαλάθη

θαηαζθεπώλ. 



ηάδην 3ν Καηαζθεπήο Ηιηαθνύ 

Ρνινγηνύ

• ηε ζπλέρεηα 

θαηαζθεπάζακε ηε 

βάζε θαη 

πξνζαξκόζακε έλαλ 

κεραληζκό έηζη ώζηε 

λα ξπζκίδεηε ην ύςνο 

ηνπ ξνινγηνύ.  



Τπνινγηζκόο Γεσγξαθηθνύ πιάηνπο 

Νηγξίηαο

• ηηο 20/3/2013, εκέξα 
εαξηλήο ηζεκεξίαο  θαη 
ώξα 12.25, ώξα πνπ 
κεζνπξαλνύζε ν ήιηνο 
κεηξήζακε ην 
γεσγξαθηθό πιάηνο ηεο 
Νηγξίηαο. Μεηξήζακε ηελ 
ζθηά πνπ δεκηνπξγεί ε 
θαηαθόξπθε ξάβδνο 
ύςνπο 83cm ηελ νπνία 
ππνινγίζακε ίζε κε 
71,5cm.Η

• Εθθ=71,5/83 ζπλεπώο 
θ=41ν





H ΟΜΑΔΑ ΜΑ

ΠΙΟ ΚΑΤΣΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΛΙΟ

• ΑΓΓΕΛΑΚΗ 

ΚΩΣΑ

• ΒΕΑΖΟΓΛΟΤ 

ΝΙΚΟ

• ΚΑΡΒΟΤΝIΑΡΗ 

ΓΙΩΡΓΟ

• ΙΚΟ 

ΓΡΗΓΟΡΗ

• ΥΑΟΤΛΑ 

ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ


