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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2013-14 

 

1) α) Ποιά σώματα ονομάζονται απλανείς αστέρες και ποιά πλανήτες;  

β) Ποιοί πλανήτες είναι ορατοί χωρίς τηλεσκόπιο και ποιοί όχι ;  (σ. 23) 

Απάντηση: 

α) Απλανείς αστέρες ή απλώς αστέρες ονόμασαν οι αρχαίοι αστρονόμοι τα ουράνια σώματα που φαίνονται 

σαν να μην κινούνται το ένα ως προς το άλλο. 

Πλανήτες ονόμασαν τα ουράνια σώματα που με επίμονη και προσεκτική παρατήρηση διακρίνουμε να 

κινούνται σε σχέση με τους αστέρες. 

β) Οι ορατοί πλανήτες χωρίς την βοήθεια τηλεσκοπίου (δηλ με γυμνά μάτια) είναι  οι εξής 5 : 

ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Αρης, ο Δίας και ο Κρόνος. 

Οι υπόλοιποι 3 πλανήτες δηλαδή ο Ποσειδώνας, ο Ουρανός και ο Πλούτωνα δεν είναι ορατοί χωρίς όργανα 

παρατήρησης. 

 

 

2) Τι ξέρετε για τα ηλιοστάσια και τις ισημερίες (σ.24, 25) 

Απάντηση: 

 

Ας παρακολουθήσουμε τον Ήλιο στην καθημερινή τροχιά του από ένα επίπεδο μέρος, όπου δεν υπάρχουν 

βουνά ή άλλα εμπόδια στον ορίζοντα.  

 

Τη στιγμή που ανατέλλει, η γωνιακή του απόσταση από 

τον ορίζοντα, δηλαδή το ύψος του, είναι μηδενική (στο 

δίπλα σχήμα φαίνεται καθαρά ότι η γωνιακή απόσταση δύο 

αντικειμένων είναι η γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες 

παρατήρησης των δύο αντικειμένων). 

 Με την πάροδο του χρόνου το ύψος του αυξάνεται μέχρι 

το μεσημέρι.  

Το μεσημέρι το ύψος του Ηλίου είναι μέγιστο (σχ. 2.11). 

Στη συνέχεια μειώνεται, μέχρις ότου μηδενιστεί, τη 

στιγμή που ο Ήλιος δύει στον ορίζοντα. 

Παρατηρούμε ότι το ορατό τόξο της ημερήσιας τροχιάς 

του Ηλίου προσδιορίζεται από τρία στοιχεία: 
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α) Το σημείο της ανατολής  

β) το σημείο της δύσης και  

γ) το μέγιστο ύψος του. 

Ας υποθέσουμε τώρα ότι καταγράφουμε καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, και τα τρία στοιχεία, 

δηλαδή, σημειώνουμε  

 από πού ανατέλλει,  

 πού δύει και  

 μετράμε σε μοίρες το μέγιστο ύψος του Ηλίου κάθε μεσημέρι.  

Θα παρατηρήσουμε ότι μεταβάλλονται διαρκώς. 

Παράλληλα, και σε συνάρτηση με αυτά, μεταβάλλεται και η διάρκεια της ημέρας ως προς τη νύχτα.  

Συνοψίζουμε τα σημαντικότερα συμπεράσματα των παρατηρήσεων μας: 

-Στις 22 Ιουνίου (κόκκινο τόξο στο σχήμα): 

 Το μέγιστο ύψος του Ηλίου έχει 

τη μεγαλύτερη τιμή από όλες τις 

άλλες ημέρες του έτους. 

 η γωνιακή απόσταση των 

σημείων της ανατολής και της 

δύσης από το σημείο του Βορρά 

στον ορίζοντα έχει τη ελάχιστη 

τιμή της. 

 Η ημέρα έχει τη μέγιστη 

διάρκειά της.       

Την ημέρα αυτή λέμε ότι ο Ήλιος 

βρίσκεται στο θερινό ηλιοστάσιο. 

-Στις 22 Δεκεμβρίου:(πράσινο τόξο στο 

σχήμα) 

 Το μέγιστο ύψος του Ηλίου έχει την ελάχιστη ετήσια τιμή του,  

 η γωνιακή απόσταση της ανατολής και της δύσης από το σημείο του Βορρά στον ορίζοντα είναι η 

μέγιστη δυνατή. 

 η ημέρα την ελάχιστη διάρκειά της 

Ο Ήλιος την ημέρα αυτή βρίσκεται στο χειμερινό ηλιοστάσιο.  

Στα ηλιοστάσια ο Ήλιος φαίνεται να παραμένει στην ίδια θέση για μερικές ημέρες, γι' αυτό και 

ονομάστηκαν έτσι. 

-Τέλος υπάρχουν δύο ημέρες του έτους, η 21η Μαρτίου και η 23η Σεπτεμβρίου, που ονομάζονται εαρινή και 

φθινοπωρινή ισημερία, αντίστοιχα (μπλέ τόξο στο σχήμα)  
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 Στις ισημερίες παρατηρούμε ότι: 

 Η διάρκεια της ημέρας είναι ίση με τη διάρκεια της νύχτας 

 Τα σημεία της ανατολής και της δύσης του Ηλίου ταυτίζονται με τα αντίστοιχα γεωγραφικά σημεία του 

ορίζοντα. 

 Το μεσημεριανό ύψος του Ηλίου έχει ενδιάμεση τιμή μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης που 

αντιστοιχούν στα ηλιοστάσια. 

 

 

3) i)  Tι είναι η εκλειπτική και γιατί ονομάστηκε έτσι; 

ii) Τι είναι ο ζωδιακός κύκλος και γιατί ονομάστηκε έτσι; 

Απάντηση: 

  Από κάθε σημείο της τροχιάς της Γης ο 

παρατηρητής βλέπει τον Ήλιο να προβάλλεται σε 

διαφορετικά σημεία της ουράνιας σφαίρας.  

Αυτό φαίνεται πολύ καλά στο διπλανό σχήμα: 

• από την θέση Γ1 της Γής ο Ηλιος φαίνεται ότι 

προβάλλεται στο σημείο Η1 της ουράνιας σφαίρας 

• από την θέση Γ2 της Γής ο Ηλιος φαίνεται ότι 

προβάλλεται στο σημείο Η1 της ουράνιας σφαίρας  

Αυτές οι προβολές του Ηλιου, ορίζουν πάνω στην 

ουράνιο σφαίρα έναν κύκλο με κέντρο την Γή, ο 

οποίος ονομάζεται εκκλειπτική.  

Μπορούμε να πούμε ότι η εκλειπτική, δεν είναι παρά η προβολή της τροχιάς της Γης πάνω στην ουράνια 

σφαίρα. 

Η εκκλειπτική οφείλει την ονομασία της στο ότι παρατήρησαν ότι οι εκλείψεις συμβαίνουν  όταν η τροχιά της 

Σελήνης τέμνει τον κύκλο αυτό. 

. 

► Έτσι κατά τη διάρκεια κάθε έτους ο Ήλιος 

φαίνεται να περνά περιοδικά κοντά από 

συγκεκριμένους αστερισμούς. Οι δώδεκα 

γνωστότεροι από αυτούς ορίζουν το λεγόμενο 

ζωδιακό κύκλο (διπλανό σχήμα). 
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Πήρε το όνομά του από το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους 12 αυτούς αστερισμούς έχουν ονόματα ζώων. 

 

►Πώς όμως μπορεί να παρατηρηθεί η κίνηση του Ηλίου ως προς τους αστερισμούς, αφού κατά τη διάρκεια 

της ημέρας αυτοί δε διακρίνονται; 

Για να το πετύχουμε, αρκεί να κάνουμε συστηματική καταγραφή των αστερισμών που μπορούμε να δούμε 

κοντά στον Ήλιο, όταν το φως του δεν είναι πολύ δυνατό, δηλαδή αμέσως μετά τη δύση του (σχ. 2.16). 
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4) Ποιά είναι τα μέλη του Ηλιακού μας συστήματος; Να αναφερθείτε με συντομία σ’ αυτά. (σ. 38,39) 

Απάντηση: 

 

 

 

Ο Ήλιος είναι ένας κοινός αστέρας του Γαλαξία και βρίσκεται στο κέντρο του ηλιακού συστήματος. Γύρω από 

αυτόν περιφέρονται: 

 οι εννέα γνωστοί πλανήτες με τους δορυφόρους τους. 

 οι αστεροειδείς ή μικροί πλανήτες που κινούνται ανάμεσα στον Άρη και το Δία. 

 κομήτες (αγνώστου αριθμού). 

 απειράριθμα μετέωρα και μεσοπλανητική ύλη. 

Οι εννέα πλανήτες με τους δορυφόρους τους καθώς και οι αστεροειδείς περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο, 

ανάλογα με την απόστασή τους από αυτόν, με την εξής σειρά (σχ. 3.3): Ερμής, Αφροδίτη, Γη, 

Άρης, αστεροειδείς. Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας. 

Σχήμα 3.3 Σχηματική αναπαράσταση των 

τροχιών των πλανητών γύρω από τον 

Ηλιο.Βρίσκονται όλες στο ίδιο επίπεδο εκτός της 

τροχιάς του Πλούτωνα. 
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Οι πλανήτες διαιρούνται σε δύο κατηγορίες: Ανάλογα με τη θέση τους ως προς τη Γη, σε εσωτερικούς, που 

είναι ο Ερμής και η Αφροδίτη, και σε εξωτερικούς, που είναι οι πέρα από τη Γη. 

Ανάλογα με τη σύσταση και την πυκνότητά τους διακρίνονται, σε γήινους πλανήτες, που είναι οι Ερμής, 

Αφροδίτη, Γη και Άρης, και σε δίιους που είναι οι υπόλοιποι πλανήτες, εκτός από τον Πλούτωνα. 

Οι περισσότεροι πλανήτες έχουν δορυφόρους οι οποίοι περιφέρονται γύρω από αυτούς, όπως ακριβώς οι 

πλανήτες περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο.  

Ωστόσο το πιο χαρακτηριστικό σύστημα πλανήτη - δορυφόρου είναι αυτό της Γης - Σελήνης. Λόγω του 

μεγέθους της Σελήνης σε σχέση με τη Γη, το σύστημα αυτό παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον και μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένα σύστημα διπλού πλανήτη. 

● Οι αστεροειδείς ή μικροί πλανήτες είναι σώματα διάφορων διαστάσεων που περιφέρονται γύρω από τον 

Ήλιο σε τροχιές ανάμεσα σ' αυτές του Άρη και του Δία. 

● Οι κομήτες είναι επίσης μικρά σώματα με ακαθόριστο σχήμα, των οποίων οι τροχιές περνούν πολύ κοντά 

από τον Ήλιο και χάνονται βαθιά μέσα στο διάστημα, συχνά πέρα από τον Πλούτωνα. 

● Ο χώρος ανάμεσα στους πλανήτες και τα άλλα μέλη του ηλιακού συστήματος περιέχει ύλη, γνωστή ως 

μεσοπλανητική ύλη. Αυτή αποτελείται από στερεά σωμάτια, λεπτότατη σκόνη και ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία. 

Ο Ήλιος σε σχέση με τους πλανήτες έχει τεράστιο μέγεθος. Η μάζα του, για παράδειγμα, είναι περίπου 740 

φορές μεγαλύτερη από τη συνολική μάζα όλων των πλανητών μαζί. Για να μετρηθούν οι τεράστιες αυτές 

μάζες, πολλές φορές συγκρίνονται με τη μάζα της Γης, η οποία στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται ως μονάδα 

μέτρησης. Έτσι, για παράδειγμα, η μάζα του Δία είναι 318 γήινες μάζες. 

Οι αποστάσεις μέσα στο ηλιακό σύστημα είναι πολύ μεγάλες για να μετρώνται με μονάδα μέτρησης το μέτρο 

και το χιλιόμετρο. Οι αστρονόμοι καθιέρωσαν ως μονάδα μέτρησης των αποστάσεων μέσα στο ηλιακό 

σύστημα την Αστρονομική Μονάδα (A.U., Astronomical Unit), η οποία είναι ίση με τη μέση απόσταση Γης - 

Ηλίου και ισούται με 149.600.000 Km περίπου. Κατά προσέγγιση γράφουμε: 

1 A.U. = 150.000.000 Km 

Οι αποστάσεις όλων των πλανητών από τον Ήλιο παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: 
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5)  Τι γνωρίζετε για τους νόμους του Κέπλερ (σ. 42) 

Απάντηση: 

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΕΠΛΕΡ 

Πρώτος νόμος: 

Οι τροχιές των πλανητών είναι ελλείψεις, στη μια εστία των οποίων βρίσκεται ο Ήλιος. 

 

Δεύτερος νόμος: 

Η ακτίνα που συνδέει τον Ήλιο με τον πλανήτη κατά την κίνησή του γύρω απ' αυτόν διαγράφει σε 

ίσους χρόνους επιφάνειες με ίσα εμβαδά. 

Τρίτος νόμος: 

Ο λόγος του τετραγώνου του χρόνου περιφοράς ενός πλανήτη γύρω από τον Ήλιο προς τον κύβο του μεγάλου 

ημιάξονα της τροχιάς του (μέση ακτίνα) είναι σταθερός.1 

 

2

3





σταθερό 

T= χρόνος περιφοράς 

Α = μήκος του μεγάλου ημιάξονα της τροχιάς 

 

6)  i) Ποιά είναι η μέση απόσταση Γής – Ηλιου και πώς ονομάζεται;  

ii) Ποιές είναι οι κινήσεις της Γής; (§3.4 - σ.46 σχολικού) 

Απάντηση : 

i) H μέση απόσταση Γής Ηλιου  ισούται με 149.600.000 km περίπου και την ονομάζουμε Αστρονομική 

Μονάδα (Astronomical Unit=A.U.).Κατά προσέγγιση γράφουμε: 

1 A.U.=150.000.000 km. 

 

ii) Η Γη  κάνει τις επόμενες κινήσεις: 

1. Συμμετέχει στην κίνηση του ηλιακού μας συστήματος προς τον αστερισμό του Ηρακλή. 

2.  Στην κίνηση του Γαλαξία μας προς τον αστερισμό του Λέοντος.  

3. Περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο σε ελλειπτική τροχιά και συμπληρώνει μια πλήρη περιφορά σε 365,256 

ημέρες (ένα έτος). 

4. Περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και συμπληρώνει μια περιστροφή σε 23,93 ώρες. 
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5. Ο άξονας περιστροφής της γής περιστρέφεται σαν τον τον 

άξονα μιας περιστρεφόμενης σβούρας.Το φαινόμενο αυτό 

ονομάζεται μετάπτωση (precession) του άξονα 

περιστροφής της Γής. 

 

 

 

Οφείλεται στην ελκτική δύναμη της Σελήνης και του Ηλιου 

πάνω στο ισημερινό εξόγκωμα (equatorial bulge) της Γής 

αφού  ως γνωστόν η Γή δεν είναι τέλεια σφαίρα και στην 

λόξωση της εκλειπτικής. 

 

Η περίοδος της μεταπτωτικής αυτής κίνησης είναι  

25.800 έτη. 

 

 

 

 

6. Tην κλόνηση (nutation) εξ’ αιτίας της ροπής που ασκεί ο Ηλιος στο 

σύστημα Γης-Σελήνης.Η περίοδος της μεταβολής αυτής είναι 18,6 έτη. 

.Στο σχήμα είναι δηλώνεται με την κυματιστή γραμμή και περίοδος 

σημαίνει ότι για να διανύσει ο άξονας της Γής την απόσταση από κορυφή 

σε κορυφή της κυματιστής γραμμής θέλει 18,6 έτη. 
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7) Τι γνωρίζετε για τις εκλείψεις της Σελήνης και του Ηλίου; (σελ.50-51 σχολικού βιβλίου) 

Απάντηση : 

ΟΙ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 

Ένα άλλο φαινόμενο που οφείλεται στις σχετικές θέσεις του Ηλίου, της Γης και της Σελήνης είναι οι εκλείψεις. 

Το φαινόμενο αυτό είναι σχετικά σπάνιο συμβαίνει το πολύ επτά φορές το χρόνο. Είναι εντυπωσιακό και 

παρέχει πολλές πληροφορίες στους αστρονόμους. 

Έχουμε δυο ειδών εκλείψεις. Τις εκλείψεις της Σελήνης και τις εκλείψεις του Ηλίου. 

Οι εκλείψεις της Σελήνης 

Καθώς ο Ήλιος φωτίζει τη Γη, δημιουργεί τη σκιά της η 

οποία έχει μορφή κώνου. 

Όταν η Σελήνη, καθώς περιφέρεται γύρω από τη Γη, μπει 

στον κώνο της σκιάς της Γης, ένα μέρος ή και ολόκληρος ο 

φωτεινός της δίσκος καλύπτεται από αυτή. Τότε έχουμε 

έκλειψη Σελήνης. Σε περίπτωση που η Σελήνη μπει 

ολόκληρη στη σκιά της Γης, έχουμε ολική έκλειψη Σελήνης. 

Άλλοτε πάλι, όταν η ευθυγράμμιση των τριών ουράνιων 

σωμάτων δεν είναι πλήρης, έχουμε μερική έκλειψη Σελήνης, 

μια και καλύπτεται μόνο ένα μέρος του φωτεινού της δίσκου, 

(εικ. 3.23). Εκλειψη Σελήνης έχουμε, όταν αυτή είναι στη 

φάση της πανσέληνου (σχήμα 3.22 πράσινο βέλος) 
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Οι εκλείψεις του Ηλίου 

Έκλειψη Ηλίου έχουμε, όταν η Σελήνη 

είναι στη φάση της νέας Σελήνης και 

μπει ανάμεσα στον Ήλιο και στη Γη. 

(σχήμα 3.22 πορτοκαλί  βέλος) 

Τότε οι περιοχές μιας ζώνης της Γης, 

που έχει πλάτος το πολύ 300 Km, 

σαρώνονται από τη σκιά και την 

παρασκιά της Σελήνης. 

 Η έκλειψη θα είναι ολική ή 

δακτυλιοειδής, ανάλογα με το αν η 

περιοχή σαρώνεται από τον κώνο της 

σκιάς ή την προέκτασή του αντίστοιχα. 

Αυτό εξαρτάται από την απόσταση 

Γης-Σελήνης εκείνη τη στιγμή. 

 Επίσης μπορεί σε μια περιοχή να έχουμε μερική έκλειψη Ηλίου, αν αυτή σαρώνεται από την παρασκιά της 

Σελήνης.  

Στο σχήμα 3.25 υπάρχει η γεωμετρική αναπαράσταση της έκλειψης του Ηλίου, που εξηγεί όλες τις 

περιπτώσεις. 

Η ολική έκλειψη του Ηλίου συνοδεύεται από πλήρη συσκότιση της περιοχής, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται 

στον ουρανό ακόμα και οι αστέρες. Για τους αστρονόμους οι εκλείψεις αποτελούν ένα ενδιαφέρον φαινόμενο, 

διότι πολλά αστρονομικά προβλήματα μπορούν να διερευνηθούν κατά τη διάρκεια τους. Για παράδειγμα, κατά 

την ολική έκλειψη του Ηλίου εμφανίζεται το ηλιακό στέμμα (η εξώτατη δηλαδή περιοχή της ηλιακής 

ατμόσφαιρας) και οι επιστήμονες έχουν την ευκαιρία να το μελετήσουν (εικ. 3.26). 
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8) Πως εξηγούνται οι παλίρροιες;Τί είναι  η παλιρροιακή δύναμη (σελ.52 σχολικού βιβλίου) 

Απάντηση : 

Ένα από τα πιο μυστηριώδη και εντυπωσιακά φαινόμενα που παρατηρούμε στη Γη είναι οι παλίρροιες, δηλαδή 

το φαινόμενο όπου η στάθμη των νερών στις λίμνες και στις θάλασσες ανεβαίνει (πλημμυρίδα) και κατεβαίνει 

(άμπωτη) περιοδικά. Στους ωκεανούς η άνοδος αυτή φτάνει μέχρι και το ένα μέτρο, ενώ σε στενούς κόλπους 

είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γενικά η ένταση με την οποία εκδηλώνεται το φαινόμενο είναι διαφορετική στις 

διάφορες περιοχές της Γης και εξαρτάται από τη διαμόρφωση των ακτών. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό από την 

αρχαιότητα, ερμηνεύτηκε από το Νεύτωνα.  

Οφείλεται στη βαρυτική έλξη που ασκεί η Σελήνη και ο Ήλιος στους ωκεανούς της Γης. Η βασική ιδέα η οποία 

εξηγεί το φαινόμενο είναι η εξής (οχ. 3.28 , 3.29). 

Η Σελήνη κι και ο Ήλιος έλκουν ισχυρότερα τους 

ωκεανούς που βρίσκονται πιο κοντά τους, λιγότερο 

ισχυρά το κέντρο της Γης και ακόμα λιγότερο τους 

ωκεανούς της απομακρυσμένης πλευράς. Με αυτόν 

τον τρόπο οι ωκεανοί τείνουν να διογκώνονται στην 

πλησιέστερη πλευρά, επειδή το νερό έλκεται 

περισσότερο και τείνει να απομακρυνθεί από τη Γη. 

Επίσης εξογκώνονται και τα νερά που βρίσκονται 

στην απομακρυσμένη πλευρά της, διότι η Γη έλκεται 

ισχυρότερα απ' ότι τα νερά αυτής της πλευράς, και 

τείνει έτσι να απομακρυνθεί από αυτά. 

Η διαφορά στη δύναμη που ασκείται στις δυο αντιδιαμετρικές 

πλευρές ονομάζεται παλιρροϊκή δύναμη.H δυναμη αυτή είναι 

μεγαλύτερη όταν ο Ηλιος η Γη και η Σελήνη είναι σε ευθεία και 

μικρότερη όταν σχηματίζουν ορθή γωνία  (σχήμα 3.29) 

Η παραμόρφωση αυτή των ωκεανών μετατοπίζεται περιοδικά, 

λόγω της περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της. Έτσι, 

αναπτύσσονται δυνάμεις τριβής από τις μετακινούμενες υδάτινες 

μάζες που τείνουν να επιβραδύνουν την περιστροφή της Γης. Η 

περίοδος περιστροφής της Γης αυξάνεται κατά 0,002 s ανά 



12 

 

αιώνα. Έτσι, πριν 450 εκατομμύρια χρόνια η μέρα στη Γη διαρκούσε 22 ώρες, ενώ μετά από 145 

δισεκατομμύρια χρόνια αυτή θα διαρκεί 27 ημέρες, όσο, δηλαδή, και η περιστροφή της Σελήνης  

 

 

9). Tι είναι οι κομήτες; Εξηγήστε το σχηματισμό της κόμης τους.Τι ξέρετε για την ουρά των κομητών; (σ.64) 

Απάντηση : 

Οι κομήτες είναι μικρά ακανόνιστα ουράνια σώματα, από τα οποία άλλα περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο σε 

ελλειπτικές τροχιές και άλλα περνούν μια φορά κοντά απ' αυτόν και εξαφανίζονται στο διάστημα.  

Οι κομήτες που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο ονομάζονται περιοδικοί. Οι τροχιές τους είναι ελλειπτικές, 

με περιήλιο κοντά στην τροχιά της Γης και αφήλιο πολύ μακριά στο διάστημα, πέρα από τον Πλούτωνα. 

Όσο πλησιάζουν προς τον Ήλιο αρχίζουν να είναι ορατοί με το τηλεσκόπιο. Στην αρχή εμφανίζονται ως μικρά 

ουράνια σώματα.    

 Όσο πλησιάζουν προς τον Ήλιο εξαχνώνονται, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας τους, και αποκτούν ένα 

αεριώδες περίβλημα, την κόμη. Η κόμη τις περισσότερες φορές επεκτείνεται και σχηματίζει την ουρά του 

κομήτη, που κατευθύνεται πάντοτε αντίθετα από τον Ήλιο. 

Η κόμη περιβάλλει τον πυρήνα των κομητών και αποτελεί το κύριο μέρος τους. Ο πυρήνας τους, που η 

διάμετρος του φτάνει μέχρι και το 1/3 της διαμέτρου της Γης, αποτελείται κυρίως από αέρια, σκόνη και άλλα 

στερεά υλικά σε μορφή πάγου (εικ. 3.59, 3.60). 

Η κόμη τους αποτελείται από νέφη νερού, διοξείδιο του άνθρακα και διάφορα άλλα αέρια τα οποία προκύπτουν 

από την εξάχνωση του πυρήνα. Η ουρά τους αποτελείται συνήθως από δύο μέρη. Το ένα μέρος αποτελείται από 

σκόνη και το άλλο από ιόντα (πλάσμα). 

Σχετικά με την προέλευση των κομητών η επικρατέστερη θεωρία είναι αυτή του Ολλανδού αστρονόμου Οόρτ. 

Σύμφωνα με αυτή, οι κομήτες είναι μέλη του ηλιακού μας συστήματος που δημιουργήθηκαν μαζί με αυτό και 

κινούνται σε τροχιές πέρα από τον Πλούτωνα.  

Το πλήθος τους είναι τεράστιο, περίπου 100 δισεκατομμύρια. 

 Οι αποστάσεις τους από τον Ήλιο είναι τόσο μεγάλες, ώστε οι θερμοκρασίες τους είναι κοντά στο απόλυτο 

μηδέν (-273 C). Όταν μερικοί απ' αυτούς πλησιάσουν τους εξωτερικούς πλανήτες, κυρίως το Δία και τον 

Κρόνο, οι τροχιές τους μεταβάλλονται και είναι δυνατό να κινηθούν έτσι, ώστε να πλησιάσουν τον Ήλιο. 

Γίνονται ορατοί, όταν πλησιάσουν τον Ήλιο σε απόσταση περίπου 1 A.U. 
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Κάθε κομήτης παίρνει το όνομα αυτού που θα τον παρατηρήσει πρώτος. Ο πιο ονομαστός είναι ο κομήτης του 

Χάλευ, γνωστός από το 240 π.Χ., και ο οποίος αναστάτωσε τη Γη το 1910, όταν πέρασε πολύ κοντά της. Το 

1986, όταν ξαναπέρασε κοντά από την Γη, εξερευνήθηκε από διαστημόπλοια που εκτοξεύθηκαν γι' αυτό το 

σκοπό. 

 

 

 

10) Ποιά είναι η θεωρία της νεφελικής συμπύκνωσης (σελ.67 σχολικού βιβλίου) 

Απάντηση : 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που είχαν και εξακολουθούν να έχουν οι επιστήμονες είναι αυτό της 

προέλευσης του ηλιακού μας συστήματος.  

Ερωτήματα, όπως: 

1. πώς δημιουργήθηκε το ηλιακό σύστημα, 

2. πότε δημιουργήθηκε, 

3. ποια ήταν η αρχική, η πρώτη ύλη, 

είναι πολύ σημαντικά για την επιστημονική έρευνα. 

Οι πρώτες συστηματικές θεωρίες, πέρα από το μύθο και τις δοξασίες, για τη δημιουργία του ηλιακού 

συστήματος εμφανίζονται το 18ο αιώνα κυρίως, με τις θεωρίες του Καντ και του Λαπλάς. 

Ο Γερμανός φιλόσοφος Εμμάνουελ Καντ το 1755 πρότεινε για πρώτη φορά τη θεωρία ότι οι πλανήτες 

προέκυψαν από τη συμπύκνωση ενός τεράστιου νέφους αερίων και σκόνης. Στη συνέχεια και άλλοι 

επιστήμονες, όπως ο Λαπλάς (Laplace), ο Κόιπερ (Kuiper) και ο Χόιλ (Hoyle) επέκτειναν και συμπλήρωσαν τη 

θεωρία αυτή, γνωστή και ως νεφελική θεωρία. Σήμερα η θεωρία αυτή με αρκετές βελτιώσεις αποτελεί τη 

θεωρία της νεφελικής συμπύκνωσης. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της νεφελικής συμπύκνωσης, το αρχικό νέφος συμπυκνώθηκε και συρρικνώθηκε με 

αργό ρυθμό κάτω από την επίδραση της βαρύτητάς του, ενώ ταυτόχρονα άρχισε να περιστρέφεται. 

Όσο οι περιοχές του αρχικού νέφους κατέρρεαν, λόγω της βαρύτητας, τόσο αυξανόταν η ταχύτητα 

περιστροφής τους. Το αποτέλεσμα της περιστροφής και της βαρυτικής κατάρρευσης ήταν το νέφος να 

αποκτήσει τη μορφή ενός πεπλατυσμένου δίσκου. Στο κέντρο του δίσκου σχηματίστηκε ένας πρωτοαστέρας 

από τον οποίο προήλθε ο Ήλιος. Στα εξωτερικά στρώματα του δίσκου δημιουργήθηκαν περιοχές με πιο 
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συμπυκνωμένη ύλη από τις οποίες σχηματίστηκαν οι πρωτοπλανήτες και τελικά οι πλανήτες. Τα κομμάτια που 

απέμειναν αποτέλεσαν τους αστεροειδείς και τους κομήτες. Με ανάλογο τρόπο σχηματίστηκαν και οι 

δορυφόροι των πλανητών. 

Η θεωρία αυτή τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει αποδεκτή, αφού οι επιστήμονες με τα σύγχρονα μέσα που 

διαθέτουν πλέον κατάφεραν να εντοπίσουν τέτοιου είδους πλανητικούς δίσκους πέρα από το ηλιακό μας 

σύστημα. 

Παράλληλα, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών κατάφεραν να κατασκευάσουν μοντέλα προσομοίωσης 

αυτού του φαινομένου και να μελετήσουν τον τρόπο συμπύκνωσης και σχηματισμού των πλανητών και των 

δορυφόρων τους  

 

 

 

 

11).Ποιά είναι τα στρώματα της ατμόσφαιρα του Ηλιου; Ποιά φαινόμενα χαρακτηρίζουν την ηλιακή 

δραστηριότητα; (σ.78) 

SOS ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ.ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ 

ΜΑΤΙΑ Η ΤΥΦΛΩΣΗΑΑΦΗΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΟΙΤΑΜΕ 

ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΌΧΙ ΟΜΩΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΝΤΑΨΟΥΜΕ. 

Απάντηση : 

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

Ο Ήλιος είναι ο μοναδικός αστέρας στον οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε λεπτομέρειες της επιφάνειάς του 

και των αερίων που τον περιβάλλουν Η δομή λοιπόν της ατμόσφαιράς του είναι γνωστή. Αποτελείται από τα 

εξής στρώματα: 

 τη φωτόσφαιρα, 

 χρωμόσφαιρα. 

 το στέμμα και  

 τον ηλιακό άνεμο. 

 

Η ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΑ 
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Η φωτόσφαιρα είναι το πρώτο στρώμα της ηλιακής ατμόσφαιρας. Πρόκειται για τη λαμπρή ορατή επιφάνεια 

του Ηλίου (εικ. 4.7). Ακριβέστερα είναι το θερμό αδιαφανές κέλυφος, που παράγει το παρατηρούμενο συνεχές 

φάσμα του Ηλίου και αρχίζει ακριβώς μετά τη ζώνη μεταφοράς. 

 Η φωτόσφαιρα έχει κοκκώδη υφή, σαν την επιφάνεια ενός παχύρευστου υγρού που βράζει. Καθεμιά από τις 

φυοσαλίδες - κόκκους της φωτόσφαιρας έχει ακανόνιστο σχήμα με μέση διάσταση 2.000 Km. 

Το φαινόμενο αυτό λέγεται φωτοσφαιρική κοκκίαση (εικ. 4.12) και οφείλεται σε ανοδικά ρεύματα ζεστών 

αερίων που σχηματίζονται στη βάση της φωτόσφαιρας. 

Η ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Ακριβώς πριν και μετά τη στιγμή μιας ολικής έκλειψης του Ήλιου παρατηρείται μια λαμπρή κοκκινωπή λάμψη 

στο άκρο της φωτόσφαιρας. Αυτή είναι η χρωμόσφαιρα, δηλαδή το τμήμα της ατμόσφαιρας του Ηλίου ακριβώς 

πάνω από τη φωτόσφαιρα, που εκτείνεται μόλις 2.000 Km μετά από αυτήν (εικ. 4.8). Το κοκκινωπό της χρώμα  

προέρχεται από την εκπομπή ακτινοβολίας από τη γραμμή Ηα του ουδέτερου υδρογόνου. 

 Η πυκνότητα της χρωμόσφαιρας είναι χίλιες φορές μικρότερη από αυτή της φωτόσφαιρας, και αυτός είναι ο 

λόγος που είναι διαφανής στο φως. 

Η χρωμόσφαιρα μελετάται καλύτερα κατά την ολική έκλειψη του Ηλίου, όμως μπορεί να μελετηθεί 

καθημερινά και με ένα ειδικό όργανο, το στεμματογράφο, που δημιουργεί τεχνητή ηλιακή έκλειψη. 

ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ 

Πάνω από τη χρωμόσφαιρα βρίσκεται το εντυπωσιακό στέμμα που μπορούμε να δούμε ακριβώς τη στιγμή της 

ολικής ηλιακής έκλειψης. Η λαμπρότητα του στέμματος είναι αντίστοιχη με αυτήν της πανσελήνου (εικ. 4.10). 

Το φάσμα του στέμματος έχει κάποιες λαμπρές γραμμές που αποτελούσαν μυστήριο για πολλά χρόνια, μια και 

δεν μπορούσαν οι αστρονόμοι να καταλάβουν ποιο στοιχείο τις προκαλεί. 

Τελικά αποδείχτηκε ότι προέρχονται από έντονα ιονισμένα άτομα στοιχείων, ο ιονισμός των οποίων οφείλεται 

στην εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία του στέμματος. Μια ακόμα συνέπεια της υψηλής θερμοκρασίας του 

στέμματος είναι η εκπομπή από αυτό ακτίνων Χ. Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται και με το μαγνητικό πεδίο του 

Ηλίου και την κίνηση των στεμματικών αερίων (εικ. 4.9 

Ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 

Οι πρώτοι δορυφόροι που εκτοξεύτηκαν στις αρχές του 1950 επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του ηλιακού ανέμου, 

μια υπόθεση που ήδη υπήρχε και βασιζόταν στην εκτροπή των ουρών των κομητών, όπως αναφέρθηκε στην 

παράγραφο 3.7. 

Ο ηλιακός άνεμος μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι προέκταση του στέματος και τελειώνει πέρα από την τροχιά 

του Πλούτωνα, εκεί όπου η πυκνότητά του γίνεται ίση με την πυκνότητα του μεσοατρικού χώρου. 

 Σχηματίζεται από την ηλιακή ακτινοβολία μαζί με την έντονη ροή πρωτονίων, ηλεκτρονίων και πυρήνων 

ηλίου, που εκτοξεύονται από την ατμόσφαιρα του Ηλίου με ταχύτητες εκατοντάδων χιλιομέτρων ανά 
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δευτερόλεπτο. Τα σωματίδια αυτά ταξιδεύουν κατά μήκος των ανοιχτών μαγνητικών γραμμών του στέμματος 

(σχ. 4.10). 

Η ποσότητα της ηλιακής μάζας που διαφεύγει με τον ηλιακό άνεμο φτάνει τους ένα εκατομμύριο τόνους ανά 

δευτερόλεπτο. Παρ' όλα αυτά στα 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια που λειτουργεί ο μηχανισμός του ηλιακού 

ανέμου, μόλις το 0,1% της αρχικής ηλιακής μάζας έχει χαθεί μέσω αυτού. 

4.4 ΗΛΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Η φωτόσφαιρα, η χρωμόσφαιρα και το στέμμα αποτελούν τα εξωτερικά διαδοχικά στρώματα του Ηλίου. Ο 

συνδιασμός του ότι: 

i) Τα στρώματα αυτά δεν είναι ομοιογενή και έχουν διαφορετική δομή μεταξύ τους.  

ii) o Ηλιος  περιστρέφεται και  

iiι) έχει μαγνητικό του πεδίο  

έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα μικρής χρονικής διάρκειας, εντοπισμένα σε περιοχές πάνω ή 

κοντά σε αυτά τα στρώματα. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται περιοχές δράσης (σχ. 4.11). Τα πιο σημαντικά 

από αυτά τα φαινόμενα είναι οι ηλιακές κηλίδες, οι προεξοχές, οι εκλάμψεις και οι στεμματικές οπές και 

συμπυκνώσεις. 

Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με τοπικά ισχυρά μαγνητικά πεδία. Τα φαινόμενα αυτά συνθέτουν την ηλιακή 

δραστηριότητα. 

ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΗΛΙΛΕΣ 

Οι  ηλιακές κηλίδες φαίνονται σαν σκοτεινές περιοχές πάνω στον ηλιακό δίσκο (σχ. 4.12). Ο λόγος που 

εμφανίζονται σκοτεινές είναι ότι η θερμοκρασία τους, αν και ανέρχεται στους 4.200 Κ, είναι μικρότερη από τη 

θερμοκρασία της περιοχής που τις περιβάλλει, και η οποία φτάνει τους 6.400 Κ. Αν όμως μια ηλιακή κηλίδα 

βρισκόταν απομονωμένη μακριά από τον Ήλιο, τότε θα τη βλέπαμε να λάμπει με ένα έντονο κόκκινο χρώμα 

μέσα στο σκοτεινό Σύμπαν. 

Οι κηλίδες εμφανίζονται συνήθως κατά ομάδες. Δημιουργούνται στη φωτόσφαιρα, σε περιοχές δράσης 

ανάμεσα στους φωτοσφαιρικούς κόκκους. 

Ο χρόνος ζωής τους κυμαίνεται από λίγες ώρες μέχρι μερικές ημέρες, σπάνια μήνες. 

 Το μαγνητικό πεδίο των κηλίδων είναι πάρα πολύ ισχυρό, χιλιάδες φορές μεγαλύτερο από το μαγνητικό πεδίο 

του Ηλίου. 

Από τη μελέτη των κηλίδων φαίνεται ότι θερμό φωτοσφαιρικό υλικό αναβλύζει προς την κεντρική τους 

περιοχή, ψύχεται και πέφτει ξανά στον περίγυρο. 

Οι ηλιακές κηλίδες είναι ένα φαινόμενο περιοδικό: 

Το πλήθος τους μεταβάλλεται περιοδικά , με περίοδο έντεκα έτη, από ένα μέγιστο αριθμό μέχρι σχεδόν την 

πλήρη εξαφάνισή τους από τον ηλιακό δίσκο. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ενδεκαετής κύκλος. 
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Στην αρχή του κύκλου οι κηλίδες εμφανίζονται μακριά από τον ηλιακό ισημερινό και, καθώς το φαινόμενο 

εξελίσσεται, αυτές πλησιάζουν στον  ηλιακό ισημερινό  και φτάνουν στο μέγιστο πλήθος.  

ΕΚΛΑΜΨΕΙΣ 

Οι κηλίδες δεν είναι απομονωμένα φαινόμενα. Συνδέονται και με άλλα φαινόμενα της ηλιακής 

δραστηριότητας, όπως είναι οι εκλάμψεις και οι προεξοχές. 

Οι ηλιακές κηλίδες μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι ηλεκτρομαγνητικές καταιγίδες. Όπως στις γήινες καταιγίδες 

απελευθερώνεται ενέργεια μέσω των ηλεκτρικών εκκενώσεων, έτσι και στις ηλιακές εκλύονται συγκριτικά 

τεράστια ποσά ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Η ενέργεια αυτή δημιουργεί τις εκλάμψεις. Το φαινόμενο αυτό 

διαρκεί συνήθως μερικά λεπτά και σπανιότερα μερικές ώρες (εικ. 4.14). 

Ωστόσο οι ποσότητες ενέργειας που τις συνοδεύουν είναι θεαματικές. 

Η ενέργεια αυτή κατανέμεται σε όλα τα μήκη κύματος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, 

ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ 

Οι προεξοχές είναι από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του Ηλίου. Είναι τεράστια νέφη ιονισμένου αερίου που 

εκτοξεύονται εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα πάνω από τη φωτόσφαιρα, μέσα στο στέμμα, με ταχύτητες που 

φτάνουν μέχρι και 100 Km/sec. Όταν προβάλλονται στο χείλος του Ηλίου, είναι εντυπωσιακοί λαμπροί 

σχηματισμοί, ενώ, όταν τις βλέπουμε πάνω στο δίσκο του, φαίνονται σαν σκοτεινά νήματα, λόγω της 

χαμηλότερης θερμοκρασίας που έχουν από την περιοχή όπου προβάλλονται (σχ. 4.15). Εμφανίζονται σχεδόν 

πάντα κοντά σε ομάδες κηλίδων. 

 

 

12) Τι γνωρίζετε για τους αστέρες νετρονίων και τι για τις μελανές οπές (σ.102) 

Απάντηση: 

1. Γνωρίζουμε ότι η ενέργεια ενός αστέρα παράγεται από την καύση του υδρογόνου σε ήλιο. Κάποια στιγμή 

όμως το υδρογόνο θα εξαντληθεί. (θα έχει όλο μετατραπεί σε ήλιο) 

2. Τότε η ισορροπία της πίεσης στον πυρήνα και των βαρυτικών δυνάμεων καταστρέφεται. 

3. Ο πυρήνας αρχίζει πάλι να συστέλλεται (λόγω βαρυτικής κατάρρευσης), και η θερμοκρασία του ανεβαίνει. 

4. Οταν η θερμοκρασία  φτάσει περίπου στους 108 Κ, αρχίζει η πυρηνική καύση του ηλίου σε άνθρακα.  

5. Η έναρξη αυτής της καύσης συνοδεύεται από τρομερή έκλυση ενέργειας που θα προκαλέσει δραματική 

διαστολή του αστέρα.  

6. Η διαστολή αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας του και τη μετατόπιση του φάσματος 

της ακτινοβολίας του προς το ερυθρό. Ο αστέρας τότε τότε θα μετατραπεί σε έναν ερυθρό γίγαντα. 

7. Αν ο αστέρας έχει μάζα πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα του Ηλίου, τότε, μετά την εξάντληση του στοιχείου 

ηλίου (που πλέον έχει μετατραπεί όλο σε άνθρακα), ακολουθείται πάλι μια διαδικασία παρόμοια με την προηγούμενη: 

Ο πυρήνας συστέλλεται εκ νέου λόγω βαρύτητας, η θερμοκρασία του ανεβαίνει στους 109 Κ, οπότε αρχίζει η 

πυρηνική καύση του άνθρακα, ο οποίος μετατρέπεται σε σίδηρο. Η ενέργεια που απελευθερώνεται είναι τώρα 
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ακόμα μεγαλύτερη. Ο αστέρας διαστέλλεται και παίρνει τρομακτικές διαστάσεις. Γίνεται ένας ερυθρός 

υπεργίγαντας. 

8. Οταν μετατραπεί όλος ο άνθρακας σε σίδηρο δεν μπορεί να επαναληφθεί η πιο πάνω διαδιακασία και να καεί 

ο σίδηρος σε άλλο στοιχείο,  γιατί για να πραγματοποιηθούν οι πυρηνικές αντιδράσεις του σιδήρου, απαιτείται 

και δεν παράγεται ενέργεια. Έτσι οι πυρηνικές αντιδράσεις σταματούν. Η πίεση του νέφους των ηλεκτρονίων 

του πυρήνα δεν είναι αρκετά ισχυρή για να ανακόψει τη βαρυτική συστολή. Η βαρύτητα χωρίς ανταγωνιστή 

προκαλεί κατάρρευση του πυρήνα σε κλάσμα του δευτερολέπτου, με ταχύτητες που φτάνουν το 15 - 30% της 

ταχύτητας του φωτός. Η πυκνότητα του πυρήνα αυξάνει υπερβολικά, καθώς οι διαστάσεις του μειώνονται 

εκπληκτικά. ( Για παράδειγμα, ένας υποθετικός αστέρας με διάμετρο αντίστοιχη της Γης θα κατέληγε σε αντικείμενο διαμέτρου μόλις 

50 mm.) 

Όταν η πυκνότητα του πυρήνα, γίνει πολύ μεγάλη, τότε: 

α) τα πρωτόνια και τα νετρόνια απελευθερώνονται από τους πυρήνες των ατόμων.  

β) Τα ηλεκτρόνια συγχωνεύονται με τα πρωτόνια και τα μετατρέπουν σε νετρόνια.  

γ) Δημιουργείται έτσι ένα αέριο νετρονίων, του οποίου η πίεση είναι ικανή να σταματήσει απότομα την 

κατάρρευση του πυρήνα. 

Το υλικό των ανώτερων στρωμάτων του αστέρα, που συνεχίζει να καταρρέει, συγκρούεται με τον πυρήνα και 

αναπηδά. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα ισχυρότατο ωστικό κύμα που προκαλεί φοβερή έκρηξη, γνωστή 

με τον όρο έκρηξη υπερκαινοφανούς τύπου II.  

Το υπόλειμμα της έκρηξης ενός αστέρα μεσαίας κατηγορίας (των οποίων οι μάζες κυμαίνονται από 5 έως 10 

ηλιακές μάζες) είναι ο πυρήνας του, ο οποίος, όπως είδαμε, αποτελείται από νετρόνια. Έχει έτσι σχηματιστεί 

ένας αστέρας νετρονίων. 

Οι αστέρες νετρονίων έχουν εξαιρετικά μεγάλη πυκνότητα και η διάμετρος τους είναι μόλις περί τα 10 Km. 

Εμφανίζουν πολύ ισχυρό βαρυτικό και μαγνητικό πεδίο. 

Γ. Μελανές οπές 

Τέλος, στους αστέρες μεγάλης μάζας -πάνω από 20 ηλιακές μάζες- η πίεση του νετρονικού νέφους δεν είναι 

ικανή να ανακόψει τη βαρυτική κατάρρευση του πυρήνα τους. Οι αστέρες αυτοί, καταλήγουν σε μελανές οπές 

ή, όπως συνήθως λέγονται, μαύρες τρύπες. Πρόκειται για αντικείμενα των οποίων η πυκνότητα θεωρητικά 

τείνει στο άπειρο και οι γνωστές υλικές δομές καταστρέφονται. 

Οι μαύρες τρύπες είναι μια αινιγματική κατάσταση του χώρου και του χρόνου. Το βαρυτικό πεδίο κοντά σε 

αυτές είναι τόσο ισχυρό, ώστε δεν μπορεί να διαφύγει ούτε το φως. Για το λόγο αυτό οι μελανές οπές δεν είναι 

άμεσα ορατές (γεγονός από το οποίο προέρχεται και το όνομά τους). 


