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ΓΙΑΒΑΗ ΑΦΡΟΓΙΣΗ

ΠΡΟ ΣΟΤ ΗΛΙΑΚΟΤ ΓΙΚΟΤ

8 ΙΟΤΝΙΟΤ 2004
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Ο Ήιηνο (αξηζηεξά) θαη νη ελληά πιαλήηεο ηνπ Ηιηαθνύ ζπζηήκαηνο:

Δξκήο,   Αθξνδίηε,   Γε,   Άξεο,   Γίαο,   Κξόλνο, 

Οπξαλόο,   Πνζεηδώλαο,   Πινύηωλαο. 

.
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ηηο 8 Ινπλίνπ 2004, εθαηνκκύξηα άλζξωπνη

ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ

έλα ζπάλην αζηξνλνκηθό γεγνλόο: 

μια διάβαζη ηης Αθροδίηης μπροζηά

από ηον ηλιακό δίζκο. 
Σν θαηλόκελν απηό, πνπ ζα δηαξθέζεη

πεξίπνπ 6 ώξεο, ζα είλαη νξαηό από όιε

ηελ Δπξώπε, θαζώο θαη πνιιά άιια κέξε

ζηνλ θόζκν.
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Πόηε ζπκβαίλεη κηα δηάβαζε ελόο πιαλήηε

κπξνζηά από ηνλ ειηαθό δίζθν;

Η Αθξνδίηε πεξηθέξεηαη γύξω
από ηνλ Ήιην ζε κηα ηξνρηά
εζωηεξηθή (κηθξόηεξεο αθηίλαο) 
από απηή ηεο Γεο.

πγθεθξηκέλα, ελώ ε κέζε απόζηαζε Γεο -
Ήιηνπ είλαη ίζε κε πεξίπνπ 150 εθαηνκκύξηα
ρηιηόκεηξα (κηα αζηξνλνκηθή κνλάδα) , ε κέζε
απόζηαζε ηεο Αθξνδίηεο από ηνλ Ήιην είλαη
0,72 αζηξνλνκηθέο κνλάδεο - πεξίπνπ 108 
εθαηνκκύξηα ρηιηόκεηξα. Πεξηνδηθά (πεξίπνπ
θάζε 584 εκέξεο, έλα ρξνληθό δηάζηεκα
γλωζηό ωο ζπλνδηθή πεξίνδνο) ε Αθξνδίηε
πεξλάεη αλάκεζα από ηε Γε θαη ηνλ Ήιην, έλα
θαηλόκελν πνπ είλαη γλωζηό ωο θαηώηεξε
ζύλνδνο (εηθόλα 1). Ο πιαλήηεο ηόηε δελ είλαη
νξαηόο από ηε Γε, θαζώο αλαηέιιεη θαη δύεη
καδί κε ηνλ Ήιην. 

Δηθόλα 1: Καηώηεξε ζύλνδνο Αθξνδίηεο
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Δάλ νη ηξνρηέο ηωλ δύν πιαλεηώλ ήηαλ πάλω ζην ίδην

επίπεδν, ηόηε ζε θάζε θαηώηεξε ζύλνδν ζα βιέπακε

ηελ Αθξνδίηε λα δηέξρεηαη κπξνζηά από ην δίζθν ηνπ

Ήιηνπ.

Όκωο, απηό δελ ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε.

Η ηξνρηά ηεο Αθξνδίηεο παξνπζηάδεη κηα θιίζε

ίζε κε 3,4° ωο πξνο ηελ εθιεηπηηθή (ην επίπεδν

ηεο ηξνρηάο ηεο Γεο γύξω από ηνλ Ήιην).

Λόγω ηεο θιίζεο ηεο ηξνρηάο ηεο, ηηο πεξηζζόηεξεο

θνξέο θαηά ηε ζύλνδν ηεο, ε Αθξνδίηε πεξλάεη είηε πην

πάλω είηε πην θάηω (εηθόλα 2) από ην επίπεδν ηεο

εθιεηπηηθήο, κε απνηέιεζκα λα κελ παξαηεξείηαη κηα

δηάβαζε πξν ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ.
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Δηθόλα 2: Δπίπεδα ηξνρηώλ Γεο (κεγάινο θύθινο) θαη Αθξνδίηεο (κηθξόο θύθινο) 
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Σα δύν επίπεδα ηέκλνληαη ζην ρώξν ζε δύν λνεηά

ζεκεία πνπ είλαη γλωζηά ωο ζύλδεζκνη.

Ο έλαο είλαη εθείλνο ζηνλ νπνίν ν πιαλήηεο θηλείηαη

αλεξρόκελνο από ην λόηην πξνο ην βόξεην εκηζθαίξην

ηεο εθιεηπηηθήο (αλαβηβάδωλ ζύλδεζκνο) θαη ν άιινο

απηόο ζηνλ νπνίν ν πιαλήηεο θαηέξρεηαη από ην βόξεην

πξνο ην λόηην εκηζθαίξην ηεο εθιεηπηηθήο (θαηαβηβάδωλ

ζύλδεζκνο).

Όπωο θαίλνληαη από ηε Γε, ηα ζεκεία απηά

επζπγξακκίδνληαη κε ηνλ Ήιην θνληά (ζπλ πιελ κηα

κέξα) ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ (αλαβηβάδωλ ζύλδεζκνο) θαη

7 Ινπλίνπ (θαηαβηβάδωλ ζύλδεζκνο) θάζε έηνπο. 
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Δάλ ζε κία από απηέο ηηο εκεξνκελίεο, 

ζπκβεί λα βξίζθεηαη ν πιαλήηεο θαη ζε

θαηώηεξε ζύλνδν, ηόηε ν δίζθνο ηνπ

πιαλήηε θαίλεηαη λα δηέξρεηαη κπξνζηά

από ηνλ ειηαθό δίζθν, δειαδή έρνπκε ην

θαηλόκελν ηεο δηάβαζεο.
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πρλόηεηαπρλόηεηα θαηλνκέλνπθαηλνκέλνπ -- ΙζηνξηθήΙζηνξηθή αλαδξνκήαλαδξνκή

ΗΗ ΜέηξεζεΜέηξεζε ηεοηεο απόζηαζεοαπόζηαζεο ΓεοΓεο -- ειήλεοειήλεο

Γλωρίδοληας κε αθρίβεηα ηης ηροτηές ηόζο ηες Γες

όζο θαη ηωλ πιαλεηώλ, κπορούκε λα σποιογίζοσ-

κε ηε ζστλόηεηα κε ηελ οποία ασηές οη δηαβάζεης

επαλαιακβάλοληαη. 

Οη σποιογηζκοί ασηοί είλαη αρθεηά περίπιοθοη (θαη

γίλοληαη θσζηθά κε ηε τρήζε σποιογηζηώλ), θαζώς

ηα ζηοητεία ηωλ πιαλεηηθώλ ηροτηώλ, ιόγω δηαθό -

ρωλ παρειθηηθώλ δσλάκεωλ, κεηαβάιιοληαη αργά

κε ηο τρόλο.
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Γηαβάζεηο ηεο Αθξνδίηεο

ηελ πεξίπηωζε ηεο Αθξνδίηεο, νη δηαβάζεηο επαλα -

ιακβάλνληαη ζε δεπγάξηα, πνπ νη δύν δηαβάζεηο απέ -

ρνπλ κεηαμύ ηνπο ρξνληθά θαηά 8 έηε, ελώ ην

επόκελν δεπγάξη δηαβάζεωλ αθνινπζεί κεηά από

πεξηζζόηεξα από 100 έηε (105,5 ή 121,5 έηε, ελαιιάμ

γηα θάζε ζύλδεζκν).

Π.τ. ηο Δεθέκβρηο ηοσ 1874 είτακε κηα δηάβαζε, ηελ οποία

αθοιούζεζε κηα 8 τρόληα αργόηερα, ηο Δεθέκβρηο ηοσ 1882. 

Ασηή, πριν από 122 ολόκληρα τρόνια, ήηαν και η

ηελεσηαία διάβαζη πριν ηη θεηινή!
Ακολοσθούν η θεηινή (Ιούνιος 2004) και η επόμενη ηον Ιούνιο ηοσ 2012.

Το επόκελο δεσγάρη αθοιοσζεί κεηά από 105 τρόληα (Δεθέκβρηος 2117 θαη 2125 ).
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Γηαβάζεηο Αθξνδίηεο 1601 - 2200

Γηαβάζεηο Γεθεκβξίνπ

(αλαβηβάδωλ ζύλδεζκνο) 

7 - 12 - 1631

4 - 12 - 1639

9 - 12 - 1874

6 - 12 - 1882

11 - 12 - 2117

8 - 12 - 2125

Γηαβάζεηο Ινπλίνπ

(θαηαβηβάδωλ ζύλδεζκνο)

6 - 6 - 1761

3 - 6 - 1769

8 - 6 - 2004

6 - 6 - 2012
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Οξαηόηεηα ηεο Γηάβαζεο

Σν παξαθάηω δηάγξακκα, πνπ κπνξείηε λα βξείηε κέζα ζηε ζειίδα ηεο Nasa ζην Internet, 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/OH/tran/Transit2004-1b.GIF,
δείρλεη ηνπο ηόπνπο πάλω ζηε Γε από όπνπ όιε (ιεπθή
πεξηνρή ηνπ ράξηε) ή κέξνο ηεο δηάβαζεο (πεξηνρή ηνπ
ράξηε κε αλνηθηό γθξη ρξώκα) ηεο 8εο Ινπλίνπ είλαη νξαηή.

Όπωο θαίλεηαη θαη από ην ράξηε, νη παξαηεξεηέο ζηελ
Εσρώπε, ζην κεγαιύηερο κέρος ηες Αθρηθής, θαη ζε
όιε ηελ Αζία (πιελ ελόο ηκήκαηνο ζηελ Άπω Αλαηνιή), 
ζα κπνξέζνπλ λα δνπλ όιε ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ.
Από ηελ Ιαπωλία, ηελ Ιλδνλεζία, ηηο Φηιηππίλεο, ηελ Σαϊβάλ θαη ηελ Απζηξαιία, 
ζα είλαη νξαηή ε αξρή ηεο δηάβαζεο αιιά ν Ήιηνο ζα δύζεη πξηλ ην ηέινο ηνπ
θαηλνκέλνπ. Από ην άιιν εκηζθαίξην, ζηελ Γπηηθή Αθξηθή, ζηηο αλαηνιηθέο
Η.Π.Α., ζηελ Καξαϊβηθή θαη ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο λόηηαο Ακεξηθήο, ν Ήιηνο
ζα αλαηείιεη ελώ ε δηάβαζε έρεη ήδε μεθηλήζεη (νη αξηζκνί κε Λαηηληθά I, II, III θαη
IV αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο επαθέο ζηελ πεξηνρή νξαηόηεηαο ηνπ θάζε
ηόπνπ). 
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Οδεγίεο γηα ηελ παξαηήξεζε θαη

θαηαγξαθή ηεο δηάβαζεο

Η παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο δελ απαηηεί θάπνην αθξηβό
ή πεξίπινθν εμνπιηζκό - ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζα
κπνξνύζε θάπνηνο λα ηε δεη θαη δηα γπκλνύ νθζαικνύ
(κε ηα θαηάιιεια θίιηξα). Βεβαίωο ε ρξήζε θάπνηνπ
νπηηθνύ νξγάλνπ, όπωο έλα δεπγάξη θηάιηα ή έλα κηθξό
ηειεζθόπην ζα πξνζθέξεη ζηνλ παξαηεξεηή ηελ
επρέξεηα λα δεη πνιιέο πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη
λα θάλεη, εθόζνλ ην επηζπκεί, θαη ρξήζηκεο κεηξήζεηο. ε
θάζε πεξίπηωζε, ην θωο ηνπ Ήιηνπ ζα πξέπεη λα
ειαηηωζεί ηόζν (ηνπιάρηζηνλ θαηά 100.000 θνξέο) 
ώζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε δεκηά γηα ηα
κάηηα. Χωξίο θαλέλα ίρλνο ππεξβνιήο, τωρίς ηελ
θαηάιιειε προζηαζία σπάρτεη θίλδσλος κόληκες
βιάβες (ηύθιωζες).

 



ΕΚΦΕ Καρδίηζας  Σεραθείμ Μπίηζιος  ηηλ. 24410 79170 -1  fax 24410 79172  e-mail ekfekar@sch.gr ή mail@ekfe.kar.sch.gr  website http://ekfe.kar.sch.gr 

 

8 Ινπλίνπ 2004 Δ.Κ.Φ.Δ. Καξδίηζαο 17

ΠΡΟΟΥΗΠΡΟΟΥΗ::
ε θακηά πεξίπηωζε δελ πξέπεη λα παξαηε-

ξνύκε ηνλ ειηαθό δίζθν κε ην κάηη, κε θηάιηα ή

ηειεζθόπηα, ρωξίο λα παξεκβάιινληαη ζηελ

πνξεία ηωλ αθηίλωλ θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά

θίιηξα. Τπάξρεη θίλδπλνο κόληκεο θαη ζνβαξήο βιάβεο

ηωλ καηηώλ. Μελ θαηαθεύγεηε ζε "πξαθηηθέο" ιύζεηο

όπωο καπξηζκέλα γπαιηά, εκθαληζκέλα θηικ θιπ. 

Απεπζπλζείηε ζε εηδηθά θαηαζηήκαηα κε αζηξνλνκηθά

είδε, πνπ πνπινύλ ηα θαηάιιεια θίιηξα γηα ηελ

παξαηήξεζε ηνπ Ήιηνπ. Αλ δελ είζηε ζίγνπξνη όηη έλα

θίιηξν είλαη εγθεθξηκέλν θαη αζθαιέο ή εάλ έρεηε ηελ

παξακηθξή ακθηβνιία ΜΗΝ ΣΟ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΔ.
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ΚΑΛΟΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Σν

Δξγαζηεξηαθό Κέληξν

Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ

ηεο Γηεύζπλζεο

Γεπηεξνβάζκηαο

Δθπαίδεπζεο

Ννκνύ Καξδίηζαο

Δ.Κ.Φ.Δ.
ζαο επραξηζηεί γηα ην

ελδηαθέξνλ ζαο.
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