Σελήνη
Η Σελήνη είναι (ο μοναδικόσ) φυςικόσ δορυφόροσ τθσ
Γθσ και ο πζμπτοσ μεγαλφτεροσ φυςικόσ δορυφόροσ
του θλιακοφ ςυςτιματοσ. Λζγεται επίςθσ «Φεγγάρι»
ςτθ δθμοτικι γλϊςςα, λιγότερο επίςθμα ι ποιθτικά.
Αποτελείται από ςτερεά υλικά με ςφςταςθ παρόμοια
με αυτι τθσ Γθσ. Είναι το φωτεινότερο ςϊμα ςτθν
ουράνια ςφαίρα μετά τον Ήλιο, επειδι είναι και το
κοντινότερο ςτθ Γθ ουράνιο ςϊμα. Εξαιτίασ αυτισ τθσ
εγγφτθτασ, θ Σελινθ ζχει ιςχυρι βαρυτικι επίδραςθ ςτθ Γθ, προκαλϊντασ
φαινόμενα όπωσ οι παλίρροιεσ, αλλά και επθρεάηοντασ τον άξονα περιςτροφισ
τθσ.

Αστρονομικά δεδομένα
Η μζςθ απόςταςθ Γθσ - Σελινθσ είναι 384.403 χιλιόμετρα (παρατθρείται οτι
αυτι θ απόςταςθ αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο κατά μερικά εκατοςτά). Η
διάμετροσ τθσ ςελινθσ είναι 3.476 χιλιόμετρα (περίπου το 1/4 τθσ γιινθσ). Η
βαρφτθτα ςτθν επιφάνεια τθσ Σελινθσ είναι ςε ζνταςθ το 1/6 περίπου αυτισ τθσ
Γθσ. Περιςτρζφεται ςτον ελαφρϊσ κεκλιμζνο άξονά τθσ ςε 27 θμζρεσ 7 ϊρεσ και
43 λεπτά, ακριβϊσ ςτον ίδιο χρόνο που διαρκεί θ τροχιακι περιφορά τθσ γφρω
από τθ Γθ. Αυτόσ ο ςυντονιςμόσ είναι και ο λόγοσ που από τθ γθ βλζπουμε
πάντα τθν ίδια όψθ τθσ, κάτι που οφείλεται ςτθν βαρυτικι ζλξθ από τθ Γθ. Η Γθ
και θ ςελινθ βαρυτικά είναι ζνα ενιαίο ςϊμα με κοινό βαρυτικό κζντρο .
Συνζπεια των παραπάνω είναι πωσ ορατό ςτθ γθ είναι το 59% τθσ επιφάνειάσ
τθσ.

Φάσεις της Σελήνης









Νζα Σελινθ
Αφξων Μθνίςκοσ
Πρϊτο τζταρτο
Αφξων Αμφίκυρτοσ
Πανςζλθνοσ
Φκίνων Αμφίκυρτοσ
Τελευταίο τζταρτο
Φκίνων Μθνίςκοσ

Αφροδίτη (πλανήτης)
Η Αφροδίτη είναι ο δεφτεροσ ςε απόςταςθ απο
τον Ήλιο πλανιτθσ του Ηλιακοφ Συςτιματοσ.
Όταν παρατθροφμε τθν Αφροδίτθ με γυμνό μάτι
είναι το πιο λαμπερό αντικείμενο ςτον ουρανό
μετά από τον Ήλιο και τθ Σελινθ.

Ιστορία
Η Αφροδίτθ ιταν γνωςτι από τουσ αρχαίουσ
χρόνουσ, κακϊσ είναι εφκολα ορατι ςτον ουρανό. Στθν αρχαιότθτα ονομάηονταν
Εωςφόροσ ("αυτόσ που φζρνει φωσ") όταν εμφανίηονταν το πρωί και Έςπεροσ το
βράδυ. Η ςφγχρονθ λαϊκι ονομαςία τθσ είναι αντίςτοιχα Αυγερινόσ και
Αποςπερίτησ. H κεά Αφροδίτθ κατά τθ μυκολογία ιταν θ προςωποποίθςθ τθσ
ομορφιάσ και θ προςτάτιδα του ζρωτα. Ζτςι είναι προφανισ ο λόγοσ που
δόκθκε το όνομα τθσ πιο λαμπερισ κεάσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλανιτθ.

Θέση στο ηλιακό σύστημα
Η Αφροδίτθ είναι ζνασ από τουσ τζςςερισ εςωτερικοφσ, γαιϊδεισ πλανιτεσ του
Ηλιακοφ Συςτιματοσ. Απζχει κατά μζςο όρο 108 εκατομμφρια χιλιόμετρα από
τον Ήλιο. Η τροχιά τθσ περιφοράσ τθσ Αφροδίτθσ γφρω από τον Ήλιο είναι
ςχεδόν κυκλικι, αντίκετα με τουσ άλλουσ πλανιτεσ των οποίων οι ελλειπτικζσ
τροχιζσ παρουςιάηουν μεγαλφτερθ εκκεντρότθτα. Η περίοδοσ περιφοράσ είναι
0,62 γιινα ζτθ. Η ελάχιςτθ απόςταςθ απο τθ Γθ είναι 38 εκατομμφρια
χιλιόμετρα, ενϊ θ μζγιςτθ είναι 257 εκατομμφρια χιλιόμετρα· ζτςι θ Αφροδίτθ
είναι ο πλανιτθσ που βρίςκεται πιο κοντά ςτθ Γθ.

Φυσικά χαρακτηριστικά
24

Η Αφροδίτθ ζχει μάηα 4,87·10 kg (0,83 τθσ Γθσ και ζκτθ ςτο Ηλιακό Σφςτθμα). Η
3
μζςθ πυκνότθτά τθσ είναι 5243 kg/m . Η διάμετρόσ τθσ είναι 12.104 km ι το
0,95 τθσ διαμζτρου τθσ γθσ. Λόγω τθσ ομοιότθτασ ςε μάηα και μζγεκοσ,
χαρακτθρίηεται μερικζσ φορζσ και αδελφόσ πλανήτησ τθσ Γθσ..
Η ατμόςφαιρα αποτελείται κατά 96% απο διοξείδιο του άνκρακα και ζνα μικρό
ποςοςτό αηϊτου. Το βαςικό ςυςτατικό των νεφϊςεων πάνω από το ςτρϊμα του
διοξειδίου του άνκρακα είναι κειικό οξφ. Αυτά τα δφο αζρια ςυνδυαςμζνα ςτθν

ατμόςφαιρα τθσ Αφροδίτθσ ςυντθροφν ζνα ζντονο φαινόμενο του κερμοκθπίου.
Για αυτό το λόγο, θ Αφροδίτθ ζχει μια μζςθ επιφανειακι κερμοκραςία που
o
διατθρείται ςχεδόν ςτακερι περίπου ςτουσ 460 C (αρκετι για να λιϊςει ζνα
κομμάτι μόλυβδο). Η πίεςθ ςτθν επιφάνεια τθσ Αφροδίτθσ είναι περίπου 90
ατμόςφαιρεσ. Μια τζτοια πυκνι ατμόςφαιρα προκαλεί ζντονθ διάκλαςθ ςτο
θλιακό φωσ και κάποιοσ παρατθρθτισ ςτθν επιφάνεια του πλανιτθ κα ζβλεπε
τα αντικείμενα καμπυλωμζνα.
Η ςφςταςθ τθσ Αφροδίτθσ είναι παρόμοια με αυτι τθσ Γθσ. Η επιφάνειά τθσ ζχει
πάρα πολλά (πάνω από 1600) θφαίςτεια, θφαιςτειακοφσ κρατιρεσ, όρθ και
πεδιάδεσ λάβασ. Όμωσ αυτό δε ςθμαίνει ότι θ Αφροδίτθ είναι ςιμερα
γεωλογικά ενεργι. Η δραςτθριότθτα των θφαιςτείων τθσ Αφροδίτθσ ζχει
τερματιςτεί εδϊ και περίπου 500 εκατομμφρια χρόνια, ςφμφωνα με τισ
ενδείξεισ. Δεν υπάρχει επίςθσ οφτε τεκτονικι δραςτθριότθτα.
Η περίοδοσ περιςτροφισ γφρω από τον άξονά τθσ (θ μζρα τθσ Αφροδίτθσ)
διαρκεί 243 γιινεσ μζρεσ, με αποτζλεςμα το ζνα θμιςφαίριο να είναι επί 120
περίπου μζρεσ βυκιςμζνο ςτο ςκοτάδι, ενϊ το άλλο να δζχεται όλθ τθν θλιακι
ακτινοβολία. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ ςτθν ατμόςφαιρά τθσ
ανζμων. Αυτοί, ςε ςυνδυαςμό με τθν μεγάλθ πυκνότθτα τθσ ατμόςφαιρασ και το
ζντονο φαινόμενο του κερμοκθπίου ιςοκατανζμουν τθ κερμοκραςία και ζτςι
δεν υπάρχει μεγάλθ κερμοκραςιακι διαφορά ανάμεςα ςτα δυο θμιςφαίρια.
Η Αφροδίτθ δεν ζχει φυςικοφσ δορυφόρουσ, οφτε δακτυλίουσ.
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Ο πλανιτθσ διακζτει μαγνθτικό πεδίο, το οποίο όμωσ είναι πολφ πιο αδφναμο
από αυτό τθσ Γθσ. Από αυτό το γεγονόσ προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι θ
Αφροδίτθ δε διακζτει ρευςτό πυρινα.
Ο όροσ ςφνοδοσ ςτθν αςτρονομία χαρακτθρίηει το φαινόμενο κατά το οποίο
ςϊματα (ςυνικωσ δυο) του Ηλιακοφ Συςτιματοσ, για παράδειγμα πλανιτεσ ι
δορυφόροι (π.χ. ςφνοδοσ Σελινθσ) ι ο Ήλιοσ, παρουςιάηουν το ίδιο ουράνιο
μικοσ ωσ προσ τθν Γθ, δθλαδι για τον γιινο παρατθρθτι.
Συγκεκριμζνα, ςφνοδοσ πλανήτη λζγεται θ κζςθ εκείνθ τθσ περιφοράσ του
πλανιτθ γφρω από τον Ήλιο όπου θ αποχι του λαμβάνει τιμι 0°. Στθν
περίπτωςθ αυτι, θ Γθ, ο πλανιτθσ και ο Ήλιοσ βρίςκονται ςτθν ίδια ευκεία. Για
το λόγο αυτό θ ςφνοδοσ ονομάηεται και ευθυγράμμιςη.
Σφγκριςθ μεγζκουσ των πλανθτϊν (από αριςτερά προσ τα δεξιά):
Ερμισ, Αφροδίτθ, Γθ, και Άρθσ.
Πηγή: Ελληνική Βικιπαίδεια www.el.wikipedia.org

Επίςθσ, παρόμοια κζςθ Γθσ - Σελινθσ - Ηλίου (ςτθν ίδια ευκεία) ονομάηεται
ςφνοδοσ Σελήνησ. Το χρονικό διάςτθμα μεταξφ δυο διαδοχικϊν ςυνόδων
ονομάηεται ςυνοδικόσ μήνασ.

