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Οι παρατηρήσεις του Γαλιλαίου: Τα 

φεγγάρια του Δία 



Δεδομένα εκπαιδευτικού 

 

Γενικές πληροφορίες 
 

Τίτλος: Οι Παρατηρήσεις του Γαλιλαίου: Τα Φεγγάρια του Δία 

Σύντομη περιγραφή: Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν για την ανακάλυψη 

των 4 μεγαλύτερων δορυφόρων του Δία από τον Γαλιλαίο. Χρησιμοποιώντας καινοτόμα 

ψηφιακά εργαλεία θα ακολουθήσουν τα βήματα του σπουδαίου επιστήμονα στην 

εδραίωση της επιστημονικής μεθόδου για την παρατήρηση του ουρανού 

Λέξεις κλειδιά: Δίας  Φεγγάρι  Ανακάλυψη  Ηλιοκεντρικό  Γαλιλαίος   

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο 

 

Ηλικία: 14-16 

 

Προαπαιτούμενα: περιοδική κίνηση, ταχύτητα 

 

Επίπεδο Δυσκολίας: Μέτριο 

 

Διάρκεια: 2 ώρες 

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα: Kυκλική κίνηση (Β Λυκείου Φυσική 

προσανατολισμού),Περιοδικά φαινόμενα (Γ Γυμνασίου, Φυσική), Κλάσματα (Ε Δημοτικού, 

Μαθηματικά) 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Γνωστικοί  

Οι μαθητές θα κατανοήσουν τη μέθοδο που εφάρμοσε ο Γαλιλαίος για να μελετήσει τους 

δορυφόρους του Δία. 

Συναισθηματικοί 

Οι μαθητές καλούνται να εξετάσουν μια προσομοίωση με αρκετές παραμέτρους τις οποίες 

και πρέπει να οργανώσουν για να αντλήσουν σημαντικά επιστημονικά συμπεράσματα. 

Ψυχοκινητικοί 

Οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους για να παράξουν τελικά αποτελέσματα, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του εκπαιδευτικού και της δραστηριότητας. Παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματά τους και συζητάνε πάνω σε αυτά. 



Πρόκληση ενδιαφέροντος και διατύπωση 
ερωτημάτων 
 
Προσανατολισμός: Πρόκληση Περιέργειας 
 

Ποιος ήταν ο Γαλιλαίος και γιατί ήταν σημαντική η συνεισφορά του 
στην επιστήμη; 
 

 
 
Ο Γαλιλαίος γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 1564 στην Πίζα της 
Ιταλίας 
Ο πατέρας του τον έστειλε στο Πανεπιστήμιο της Πίζα για να γίνει 
γιατρός, όμως ο Γαλιλαίος ανακάλυψε την αγάπη του για τη Φυσική 
και τα Μαθηματικά. Παρά τη θέληση του Πατέρα του, άφησε την 
Ιατρική και σπούδασε μαθηματικά. 
Έγινε καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα. 
Τυφλώθηκε το 1637 και πέθανε στις 8 Ιανουαρίου του 1942 
Ονομάστηκε ο Πατέρας της Πειραματικής επιστήμης με 
συνταρακτικές ανακαλύψεις στην μηχανική, την αστρονομία και την 
πειραματική τεχνική. Η Σύγχρονη Φυσική χρωστάει σε αυτόν την 
ύπαρξή της.  
Ας δούμε τι ανακάλυψε..  
 

https://www.youtube.com/watch?v=NMM8vx9vDiE 

https://www.youtube.com/watch?v=NMM8vx9vDiE


Στόχοι και ερωτήσεις από την ήδη υπάρχουσα γνώση 
 

Στην εποχή του Γαλιλαίου.. 

 

Μαθηματικά και Φυσική 

Την εποχή του Γαλιλαίου, ο απειροστικός λογισμός τον οποίο 

πρώτοι εισήγαγαν ο Νεύτων και ο Λάιμπνιτς δεν είχε ακόμη 

αναπτυχθεί. Οι εμπειρικές σχέσεις που διέπουν την κίνηση των 

ουρανίων σωμάτων ήταν υπο ανάπτυξη από τον Γιοχάννες Κέπλερ, 

βασιζόμενες στις δίχως τηλεσκόπιο παρατηρήσεις του Τύχο Μπράχε, 

ενώ οι νόμοι της Μηχανικής και της Βαρύτητας έμελλαν να  

γραφούν αρκετές δεκαετίες αργότερα από τον Νεύτωνα βασιζόμενοι 

στις παρατηρήσεις και τα πειράματα του Γαλιλαίου μεταξύ άλλων. 

 

Η μαθηματική περιγραφή των φαινομένων της Φύσης γινόταν με 

χρήση της Γεωμετρίας, της Τριγωνομετρίας και των αναλογιών. Τα 

εργαλεία αυτά ήταν πολύτιμοι βοηθοί του Γαλιλαίου στις μεγάλες 

ανακαλύψεις που έκανε. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο 

Ιταλός επιστήμονας έμεινε στην ιστορία ήταν επειδή ήταν 

πρωτεργάτης στην χρήση των μαθηματικών ως της «γλώσσας» της 

Φύσης. 

 

Πειραματική Τεχνική 

«Η πειραματική φυσική είναι ο τρόπος να ανακαλύψεις πρωτογενώς 

την αλήθεια, διότι τη μετράς» 

Αυτό το ρητό συνοψίζει την λογική πίσω από την επιστημονική 

μέθοδο που εισήγαγε ο Γαλιλαίος, βασιζόμενος στην πειραματική 

απόδειξη. 

Στην αρχή της περιόδου που έζησε και έδρασε ο μεγάλος 

επιστήμονας, δεν υπήρχαν όργανα που έχουμε μάθει να τα θεωρούμε 

δεδομένα, όπως τα ρολόγια, τα μικροσκόπια ή τα τηλεσκόπια.  

Ο Γαλιλαίος εργάστηκε άοκνα στο να βελτιστοποιήσει όργανα που 

είχαν δημιουργηθεί πριν από αυτόν, να δημιουργήσει νέα (όπως το 

ρολόι του Γαλιλαίου, η γεωμετρική και στρατιωτική πυξίδα και 

πολλά άλλα που μπορείτε να βρείτε εδώ.) 

https://www.youtube.com/watch?v=V1lHo8lGhWg
http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/compasso/dswmedia/storia/estoria1.html
http://www.museogalileo.it/en/explore/onlinedidactic/scienceinstrumentsseries.html


 
 

Η αντίληψη για το Σύμπαν 

Η ευρύτερη αντίληψη για το σύμπαν την περίοδο του Γαλιλαίου είχε 

την Γη στο κέντρο του σύμπαντος, με τους πλανήτες, τη Σελήνη και 

τον Ήλιο να περιστρέφονται γύρω από αυτήν. Η πεποίθηση αυτή 

πήρε θεολογικές διαστάσεις, αφού έτσι καθιέρωνε τον άνθρωπο ως 

κέντρο του κόσμου και έδινε προβολή στην αυθεντία της εκκλησίας 

τόσο σε ιδεολογικό όσο και κοσμικό επίπεδο. 

Παρά τη διδασκαλία του Αρίσταρχου σχεδόν δύο χιλιετίες πριν αλλά 

και το ηλιοκεντρικό σύστημα που πρότεινε ο Κοπέρνικος περι τα 

1500μ.Χ, η εκκλησία καταδίωκε με ζήλο και η ποινή της ανυπακοής 

μπορούσε να είναι μέχρι και ο θάνατος (ως παράδειγμα μπορείτε να 

δείτε τη ζωή και την κατάληξη του Τζιορντάνο Μπρούνο ο οποίος 

καταδικάστηκε σε θάνατο στην πυρά για τις ‘αιρετικές’ του ιδέες. 

Μεταξύ αυτών ήταν και η πίστη του στο ηλιοκεντρικό μοντέλο). 

 

Συνθέτοντας το κοινωνικό και επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο 

κινήθηκε ο Γαλιλαίος, θα πρέπει κανείς να λάβει υπ ‘όψιν του οτι ο 

Γαλιλαίος δεν ήταν γόνος πλούσιας οικογένειας και έπρεπε να 

δουλεύει για να ζεί. Η εύνοια των ευγενών της εποχής του ήταν 

σημαντική τόσο για να εξασφαλίσει τα προς το ζείν όσο και για να 

μπορέσει το έργο του να αποκτήσει την αναγνωρισιμότητα που του 

αναλογούσε. Έτσι μπορεί κανείς να αντιληφθεί γιατί κάποια ουράνια 



αντικείμενα, όπως όρη και κρατήρες της σελήνης και άλλα που 

ανακαλύφθηκαν από τον Γαλιλαίο πήραν τα ονόματα μεγάλων 

Ιταλών ευγενών. 

Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν οτι η νέα γνώση ήταν προνόμιο 

των λίγων εύπορων ανθρώπων της υψηλής κοινωνίας της εποχής 

που μιλούσαν την λατινική γλώσσα. Μία από τις τομές που επέφερε 

ο Γαλιλαίος ήταν στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης 

μεταφράζοντας τα έργα του στην ‘κοινή’ Ιταλική γλώσσα της εποχής. 

 

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να αντιληφθούμε τη σημασία των 

ανακαλύψεων του Γαλιλαίου οι οποίες, υπο δύσκολες συνθήκες, 

έθεσαν τα θεμέλια για να ξαναγραφεί το βιβλίο της Φύσης υπο τη 

μορφή που το γνωρίσαμε στους αιώνες που ακολούθησαν. 

 

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό 
Η Δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνει αυτόνομα σε χρόνο δύο 

σχολικών ωρών χωρίς τη χρήση τηλεσκοπίου. Απαιτείται η χρήση 

υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο οι οποίοι θα   

Ωστόσο, η διαδικασία μπορεί να εμπλουτιστεί με τη χρήση 

τηλεσκοπίου η κυαλιών αν υπάρχει ο σχετικός εξοπλισμός και να 

συνοδευθεί απο ουράνια παρατήρηση του Δία και των δορυφόρων 

του για αρκετές ημέρες. 

 

Επιπλέον, η δραστηριότητα αυτή δίνει βήμα στο να ακολουθήσει μια 

δραστηριότητα με την οποία οι μαθητές παρατηρώντας τον Δία θα 

μπορούν να μετρήσουν την ταχύτητα του φωτός ακολουθώντας τα 

βήματα του Ole Roemer (όπως περιγράφεται εδώ για παράδειγμα: 

http://portal.discoverthecosmos.eu/el/node/196168  - απαιτείται 

δωρεάν εγγραφή στο Discover the Cosmos Portal). Επιπλέον, η 

δραστηριότητα αυτή μπορεί να ακολουθηθεί από μία συζήτηση ή 

από μία περεταίρω δραστηριότητα αναφορικά με την μέτρηση του 

γεωγραφικού μήκους όπως προτάθηκε από τον Γαλιλαίο 

(http://galileo.rice.edu/sci/observations/longitude.html ). 

 

http://portal.discoverthecosmos.eu/el/node/196168
http://galileo.rice.edu/sci/observations/longitude.html


Τέλος, η δραστηριότητα αυτή μπορεί να συνδυαστεί με την 

δημιουργία μίας θεατρικής αναπαράστασης που αναφέρεται στο 

έργο του Γαλιλαίου. Για πληροφορίες του πως μπορεί να στηριχθεί 

μία τέτοια παράσταση, επισκευθείτε την κοινότητα “Learning 

Science Through Theater” του έργου CREATIONS: 

https://www.schoolofthefuture.eu/en/community/learning-science-

through-theater 

 

Δημιουργία υποθέσεων και σχέδιο εργασίας 
 

Διατύπωση Υποθέσεων 

Υποθέστε ότι ζείτε στην εποχή που πιστεύεται ακράδαντα ότι η Γη 

είναι το κέντρο του σύμπαντος. Η κοινή «αλήθεια» είναι ότι όλα τα 

ουράνια σώματα περιστρέφονται γύρω από τη Γη. Ξαφνικά, όπως 

και στην περίπτωση του Γαλιλαίου, μαθαίνετε για την ύπαρξη του 

τηλεσκοπίου. Η δεινή πειραματική σας ικανότητα σας κάνει να 

φτιάξετε μια βελτιωμένη εκδοχή του. Στη συνέχεια στρέφετε το 

τηλεσκόπιο στον ουρανό.  

 

 

 

 

Εικόνα: Στρέφοντας το τηλεσκόπιο στον ουρανό 

 

https://www.schoolofthefuture.eu/en/community/learning-science-through-theater
https://www.schoolofthefuture.eu/en/community/learning-science-through-theater


Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο από το Μουσείο του 

Γαλιλαίου στην Φλωρεντία μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την 

χρήση του τηλεσκοπίου από το Γαλιλαίο για ουράνιες παρατηρήσεις 

και για τις μεγάλες ανακαλύψεις του. 

 

Museo Galileo - Multimedia - Telescope  

Museo Galileo - Multimedia - Galileo's astronomy 

 

  

https://catalogue.museogalileo.it/multimedia/Telescope.html?_ga=2.150798014.901370273.1643963649-1804151026.1523866092
https://catalogue.museogalileo.it/multimedia/GalileosAstronomy.html


Σχεδιασμός Μοντέλου 

 

Υποθέτετε ότι αν η Γη είναι στο κέντρο του σύμπαντος, όλα θα 

γυρίζουν γύρω από αυτήν. Είναι όμως όντως έτσι;  

Ο Γαλιλαίος έστρεψε το τηλεσκόπιό του στον ουρανό και άρχισε να 

παρατηρεί σχολαστικά τα ουράνια σώματα και την συμπεριφορά 

τους.  

Ένα από τα πρώτα αντικείμενα που τράβηξαν την προσοχή του, ήταν 

ο πλανήτης Δίας ο οποίος είναι ορατός σαν ένα λαμπερό ουράνιο 

σώμα με γυμνό μάτι. 

Παρατηρώντας τον Γίγαντα του Ηλιακού συστήματος, ο Γαλιλαίος 

πρόσεξε 4 λαμπερά ουράνια σώματα που έδειχναν να συνοδεύουν το 

Δία καθώς αυτός κινούνταν στον ουρανό.  

Μελετώντας την κίνησή τους, διαπίστωσε ότι αυτά τα ουράνια 

σώματα περιστρέφονται γύρω από τον Δία ακριβώς όπως η σελήνη 

γύρω από τη Γη. 

Η παρατήρηση αυτή αποτέλεσε την αρχή της κατάρριψης του 

γεωκεντρικού συστήματος και της καθιέρωσης του ηλιοκεντρικού 

συστήματος. 



 

Δείτε το παρακάτω βίντεο και συζητήστε μεταξύ σας για το πόσο 

σημαντική πιστεύετε ότι είναι αυτή η ανακάλυψη: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jGDXy5lULBc  

 

Στο κύριο μέρος της δραστηριότητάς σας, θα χρησιμοποιήσετε μία 

ψηφιακή προσομοίωση για να μελετήσετε την κίνηση των φεγγαριών 

του Δία και να προβλέψετε τα χαρακτηριστικά αυτής. 

 

 

Σχεδιασμός και Πειραματισμός  

 
 

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό 

 

Η μορφή της δραστηριότητας δεν απαιτεί χρήση τηλεσκοπίου η 

κυαλιών, παρα μόνο τη χρήση ψηφιακού λογισμικού που δίδεται 

εδώ: 

https://skyandtelescope.org/wp-content/plugins/observing-

tools/jupiter_moons/jupiter.html  

 

 

Για να μπορέσετε να εισέλθετε στη σχετική σελίδα απαιτείται πρώτα 

μια δωρεάν εγγραφή. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jGDXy5lULBc
https://skyandtelescope.org/wp-content/plugins/observing-tools/jupiter_moons/jupiter.html
https://skyandtelescope.org/wp-content/plugins/observing-tools/jupiter_moons/jupiter.html


Με την επιλογή του σχετικού συνδέσμου ανοίγει ένα νέο παράθυρο 

στον browser σας: 

 

 
Εδώ παρουσιάζονται τα 4 μεγαλύτερα φεγγάρια του Δία : C 

(Καλλιστώ), Ι(Ηώ), G (Γανυμήδης) και Ε ( Ευρώπη). 

 

Η προσομοίωση αυτή δίνει μια πραγματική εικόνα των σχετικών 

αποστάσεων και μεγεθών των δορυφόρων για την ημερομηνία που 

θα επιλέξετε. Μπορείτε να παρατηρήσετε τις σχετικές θέσεις των 

δορυφόρων με το Δία για διάφορες ημερομηνίες αλλάζοντας το 

χρονικό βήμα: (+/- 10 λεπτά, +/- 1 ώρα, +/- 1 ημέρα). 

 

Για να μετρήσετε τις σχετικές αποστάσεις των φεγγαριών, θα 

χρειαστεί ένας χάρακας. 

 

 Στη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε, χρησιμοποιούμε έναν 

ψηφιακό χάρακα τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ: 

 http://www.pixelruler.de/e/download.htm  

 

Οι αποστάσεις που θα κληθούν οι μαθητές να μετρήσουν 

http://www.pixelruler.de/e/download.htm


εκφράζονται ως πολλαπλάσια της ακτίνας του Δία, ακολουθώντας 

την πορεία που είχε ο Γαλιλαίος στις δικές του μετρήσεις. 

 

Προτού οι μαθητές ξεκινήσουν τη δραστηριότητα, θα πρέπει να έχει 

εγκατασταθεί ο ψηφιακός χάρακας στους υπολογιστές τους και να 

έχουν ήδη ανοιχτό το παράθυρο της προσομοίωσης. Η διαδικασία 

αυτή απαιτεί περίπου 15 λεπτά χρόνο προεργασίας. 

 

Αν έχετε π.χ 12 διαθέσιμους ΗΥ στους οποίους θα χωριστούν οι 

μαθητές, 3 ΗΥ θα ασχοληθούν με την μελέτη του κάθε δορυφόρου 

ξεχωριστά. Στο τέλος της διερεύνησης, οι μαθητές από κάθε τριάδα 

ΗΥ θα βγάλουν μέσο όρο των αποτελεσμάτων τους και θα 

συζητήσουν τα συμπεράσματά τους για κάθε δορυφόρο. 

 

 

Ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εξοικειωθείτε με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού σας στα κουμπιά χειρισμού της προσομοίωσης  

http://www.skyandtelescope.com/observing/celestial-objects-to-

watch/jupiters-moons-javascript-utility/# 

Κατεβάστε τον «ψηφιακό χάρακα» από εδώ: 

http://www.pixelruler.de/e/download.htm  

 

Διερεύνηση 

 

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς σας, θα μελετήσετε την 

κίνηση των 4 μεγαλύτερων δορυφόρων του Δία χρησιμοποιώντας 

μια ψηφιακή προσομοίωση της κίνησής τους. 

 

- Χωριστείτε 4 μεγάλες ομάδες. Κάθε ομάδα θα ασχοληθεί με την 

μελέτη ενός από τους 4 δορυφόρους του Δία:  C (Καλλιστώ), Ι (Ηώ), 

G (Γανυμήδης) και Ε ( Ευρώπη).  

 

http://www.skyandtelescope.com/observing/celestial-objects-to-watch/jupiters-moons-javascript-utility/
http://www.skyandtelescope.com/observing/celestial-objects-to-watch/jupiters-moons-javascript-utility/
http://www.pixelruler.de/e/download.htm


 

- Ανοίξτε την προσομοίωση: Το παράθυρο που θα σας εμφανιστεί 

είναι το ακόλουθο. 

 

 
- Διατηρώντας σταθερές τις τιμές μεγέθους (Magnitude), γωνιακού 

μεγέθους (Angular Size), απόστασης (Distance) και γεωγραφικού 

μήκους (System longitude), εξοικειωθείτε με τις υπόλοιπες επιλογές. 

Δοκιμάστε να μεταβάλετε την ημερομηνία  από την επιλογή: Date. 

Μπορείτε να παρατηρήσετε τις σχετικές θέσεις των δορυφόρων με 

το Δία για διάφορες ημερομηνίες και ώρες αλλάζοντας το χρονικό 

βήμα:  

+/- 10 λεπτά, +/- 1 ώρα, +/- 1 ημέρα. 

 

- Εκκινήστε το λογισμικό του ψηφιακού χάρακα στον 

υπολογιστή σας. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

τον δικό σας χάρακα προσαρμόζοντάς τον στην οθόνη σας.  

 



 

-Μετρήστε την ακτίνα του πλανήτη Δία χρησιμοποιώντας τον 

ψηφιακό χάρακα. Καταγράψτε την τιμή της στο τετράδιό σας.   

 

-Μελετήστε την κίνηση του δορυφόρου που έχετε αναλάβει. Τι 

είδους κίνηση εκτελεί; Γράψτε το όνομα του δορυφόρου και τη 

γνώμη σας για την κίνησή του στο τετράδιό σας. 

Πειραματιστείτε με τις χρονικές επιλογές και επιλέξτε το χρονικό 

βήμα το οποίο σας εξυπηρετεί.  Επιλέγοντας +10min π.χ θα δείτε τη 

θέση των δορυφόρων 10 λεπτά μετά από τη στιγμή εκκίνησης.  

Καταγράψτε το χρονικό βήμα που επιλέξατε στο τετράδιό σας 

 

-Εξετάστε αν η κίνηση του δορυφόρου σας είναι περιοδική. Αν ναι, 

μετρήστε την περίοδο και καταγράψτε την στο τετράδιό σας. 

Σημειώστε τον τρόπο που μετρήσατε την περίοδο.  

 

-Μετρήστε την απόσταση του δορυφόρου σας από τον Δία ως 

πολλαπλάσιο της ακτίνας του Δία.  

 



-Ο Γαλιλαίος δεν γνώριζε εκ των προτέρων την τιμή της ακτίνας του 

Δία. Ωστόσο εκφράζοντας τις αποστάσεις των δορυφόρων ως 

πολλαπλάσια της ακτίνας, μπόρεσε να εξάγει ποσοτικά 

αποτελέσματα για την κίνησή τους. 

 

-Βρείτε την μέγιστη απόσταση του δορυφόρου σας από τον Δία ως 

συνάρτηση της ακτίνας του Δία και καταγράψτε την στο τετράδιό 

σας. 

Ποια πιστεύετε ότι είναι η φυσική σημασία αυτής της απόστασης;  

 
 

Ανάλυση και ερμηνεία  

 

Ανάλυση και ερμηνεία: Εξαγωγή αποτελεσμάτων από τα 

δεδομένα  

 
-Συζητήστε με τους υπόλοιπους συμμαθητές σας που μελέτησαν τον 

ίδιο δορυφόρο.  

Αφού αντιπαραβάλετε τα αποτελέσματά σας και συγκρίνετε τις 

μεθόδους σας,  

βρείτε τον μέσο όρο των μετρήσεών σας για την μέγιστη απόσταση, 

R του δορυφόρου από τον Δία και για την περίοδο της κίνησής του Τ. 

Σημειώστε τις μονάδες μέτρησής σας για τα δύο μεγέθη. 

 

-Σας δίδεται η ακτίνα του Δία: Rο = 69,991 km.  

Βρείτε την μέγιστη απόσταση του δορυφόρου σας από τον Δία σε 

km. 

 

-Αν η κίνηση των δορυφόρων γύρω από το Δία είναι κυκλική, τότε η 

μέγιστη απόσταση από αυτόν ισούται με την ακτίνα της τροχιάς. 

 



-Αν η κίνηση των δορυφόρων είναι κυκλική, τότε η ταχύτητα 

περιστροφής τους δίδεται από τη σχέση u= 2πR/T. 

Υπολογίστε την ταχύτητα και καταγράψτε την τιμή της σε km/hr.  

 

-Συγκρίνετε την περίοδο Τ και την ακτίνα R που μετρήσατε με τις 

πραγματικές τιμές τους: 

http://www.pa.msu.edu/people/horvatin/Astronomy_Facts/planet_

pages/Jupiters_moons.htm.  

 

 - Σχηματίστε τον λόγο Τ2/R3  και υπολογίστε την τιμή του για τον 

δορυφόρο σας. 

 

- Μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σας και 

συμπληρώστε τον. 

 

Όνομα 
Δορυφόρου 

Ακτίνα:  
R(km) 

Περίοδος: 
Τ(hr) 

Ταχύτητα:   
u (km/hr) 

Τ2/R3   
(hr 2/km3) 

     

 

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό 

 

Τα βήματα για τη μέτρηση της απόστασης δορυφόρου- Δία ως 

πολλαπλάσιο της ακτίνας του Δία και στη συνέχεια η εύρεση της 

τιμής της απόστασης δεδομένης της ακτίνας του Δία μπορούν να 

προσαρμοστούν για μαθητές Ε-ΣΤ Δημοτικού στο κεφάλαιο των 

κλασμάτων/αναλογιών. 

Τα δύο τελευταία βήματα που αφορούν στο νόμο του Κέπλερ 

μπορούν να παραληφθούν για μαθητές μικρότερης ηλικίας. 

 

 

 

http://www.pa.msu.edu/people/horvatin/Astronomy_Facts/planet_pages/Jupiters_moons.htm
http://www.pa.msu.edu/people/horvatin/Astronomy_Facts/planet_pages/Jupiters_moons.htm


Συμπέρασμα και αξιολόγηση 

 

Συμπέρασμα και επικοινωνία 

H κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τον τελικό πίνακα αποτελεσμάτων 

της στους υπόλοιπους συμμαθητές και θα συζητήσει σύντομα τη 

μέθοδο που ακολούθησε και τα συμπεράσματα που εξήγαγε. 

 

Για κάθε φεγγάρι του Δία παρατηρήστε την τροχιακή ταχύτητά του 

και την ακτίνα της τροχιάς του. Συζητήστε: Πως εξαρτάται η 

ταχύτητα από την ακτίνα; 

Προσπαθήστε να εξηγήσετε το φαινόμενο με επιχειρήματα Φυσικής. 

 

Συγκρίνετε τις τιμές του λόγου  Τ2/R3  για κάθε δορυφόρο. 

Είναι ίδιος η διαφέρει; Τι θα περιμένατε; 

 

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό 

 

Αν οι μαθητές έχουν διδαχθεί την κυκλική κίνηση και τον νόμο της 

Παγκόσμιας έλξης, τότε μπορείτε να τους δείξετε το παρακάτω 

βίντεο ή να τους αποδείξετε στον πίνακα τον τρίτο νόμο του Κέπλερ:  

Τ2/R3  = σταθερό. 

https://www.youtube.com/watch?v=FjAdqr1Qbac&t=244s  

Αν όχι μπορείτε απλά να τους αναφέρεται ότι με βάση τους νόμους 

της ουράνιας μηχανικής, αυτός ο νόμος ισχύει καθολικά και να τους 

καλέσετε ως άσκηση να διαπιστώσουν αν αυτό είναι αληθές 

σχηματίζοντας τον λόγο Τ2/R3  για την περιστροφή των πλανητών 

γύρω από τον Ήλιο. 

 

Η εξάρτηση της ταχύτητας από την ακτίνα μπορεί να βρεθεί με το 

ίδιο σκεπτικό (εξισώνοντας την κεντρομόλο δύναμη με την βαρυτική 

έλξη του Δία και εκφράζοντας την ταχύτητα ως συνάρτηση της 

ακτίνας).  

https://www.youtube.com/watch?v=FjAdqr1Qbac&t=244s


Αξιολόγηση/Αναστοχασμός 

Επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους από το Μουσείο του 

Γαλιλαίου και εξερευνήστε τα όργανα που έφτιαξε ο Γαλιλαίος για τη 

μελέτη του Δία:  

 

Celatone: Museo Galileo - Multimedia - Celatone 

 
 

Jovilabe: Museo Galileo - Multimedia - Jovilabe 

 

https://catalogue.museogalileo.it/multimedia/Celatone.html
https://catalogue.museogalileo.it/multimedia/Jovilabe.html


Micrometer: Museo Galileo - Multimedia - Galileo's micrometer 

 

Δείτε τα σχετικά βίντεο και σχολιάστε: 

Είχε δίκαιο ο Γαλιλαίος που υποστήριξε ότι η παρατήρηση των 

φεγγαριών του Δία αποτελεί  σταθμό στην καθιέρωση του 

ηλιοκεντρικού συστήματος; 

Διερευνήστε διαφορετικές εξηγήσεις 

Δείτε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε μερικά ενδιαφέροντα 

γεγονότα για τον πλανήτη Δία: 

https://www.youtube.com/watch?v=BZnDB5VJiT8  

 

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να δείτε ένα βίντεο παραγωγής του 

Ιδρύματος Ευγενίδου για την ζωή και τη συνεισφορά του Γαλιλαίου 

στην Επιστήμη: 

https://www.youtube.com/watch?v=0uw0jtQUHws  

 

Ύστερη Δραστηριότητα : 

Αν έχετε τηλεσκόπιο ή κιάλια στη διάθεσή σας, μπορείτε να 

οργανώσετε μια παρατήρηση του Δία και να συγκρίνετε τη θέση των 

δορυφόρων που θα δείτε με την εικόνα που σας δίνει η 

προσομοίωση. 

 

https://catalogue.museogalileo.it/multimedia/GalileosMicrometer.html
https://www.youtube.com/watch?v=BZnDB5VJiT8
https://www.youtube.com/watch?v=0uw0jtQUHws

