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Ορισμός

• Ως δορυφόρος 

ορίζεται ένα σώμα 

το οποίο 

περιστρέφεται γύρω 

από έναν πλανήτη ή 

αστεροειδή

– Μπορεί να είναι 

φυσικός (π.χ. η 

Σελήνη) ή τεχνητός 

(βλ. εικόνα)



Φυσικοί Δορυφόροι

• Φυσικός δορυφόρος ή φεγγάρι ονομάζεται κάθε 
φυσικό ουράνιο σώμα που περιφέρεται γύρω από 
έναν πλανήτη ή πλανήτη νάνο ή άλλο μικρότερο 
ουράνιο σώμα και υπακούει στους νόμους του 
Κέπλερ.

• Οι φυσικοί δορυφόροι ονομάζονται επίσης 
δευτερεύοντες πλανήτες.

• Οι περισσότεροι δορυφόροι κινούνται γύρω από 
τους πλανήτες κατά την "ορθή φορά", δηλαδή κατά 
τη φορά που περιφέρονται και οι πλανήτες γύρω 
από τον Ήλιο. Στον κανόνα όμως αυτόν υπάρχουν 
και αρκετές εξαιρέσεις: 10 από τους 35 γνωστούς 
δορυφόρους, κινούνται κατά την ανάδρομη φορά 
γύρω από τον αντίστοιχο πλανήτη.



Λίστα Φυσικών Δορυφόρων

• Σελήνη στη Γη

• Δείμος και Φόβος στον Άρη

• Ο Δίας έχει 67 φυσικούς 
δορυφόρους, οι 
μεγαλύτεροι των οποίων 
είναι: Γανυμήδης, Καλλιστώ, 
Ιώ και Ευρώπη.

• Ο Κρόνος έχει 62 φυσικούς 
δορυφόρους, καθώς και 
ένα σύστημα δακτυλίων που 
μπορεί να θεωρηθεί ως 
σύνολο μυριάδων 
μικροσκοπικών 
δορυφόρων. Οι μεγαλύτεροι 
δορυφόροι είναι: Τιτάνας, 
Ρέα, Ιαπετός, Διώνη, Τηθύς, 
Εγκέλαδος και Μίμας.



Λίστα Φυσικών Δορυφόρων II

• Ο Ουρανός έχει 27 
φυσικούς δορυφόρους, οι 
μεγαλύτεροι εκ των οποίων 
είναι: Τιτάνια, Όμπερον, 
Ουμβριήλ, Άριελ και 
Μιράντα

• Ο Ποσειδώνας έχει 13 
φυσικούς δορυφόρους, οι 
μεγαλύτεροι των οποίων 
είναι: Τρίτωνας, Πρωτέας και 
Νηρηίδα

• ο πλανήτης νάνος 
Πλούτωνας έχει: Χάρων, 
Ύδρα, Νύχτα, Κέρβερο και 
Στύγα



Πώς να φτιάξετε ένα δορυφόρο

• Για να εκτοξευθεί με επιτυχία ένας τεχνητός 
δορυφόρος, πρέπει να κινηθεί τουλάχιστον 
με την κρίσιμη ταχύτητα διαφυγής 
V2=2g(M/R).

• Αν η εκτόξευση γίνεται από κάποιο ύψος I, 
αντί του R τίθεται (R+Ι) και η απαιτούμενη 
ταχύτητα ελαττώνεται.

• Η ταχύτητα διαφυγής στην επιφάνεια της Γης 
είναι 11,18 km/sec, ενώ στην επιφάνεια της 
Σελήνης 2,38 km/sec.



Είδη δορυφόρων

• Μετεωρολογικοί δορυφόροι. 

• Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι.

• Δορυφόροι αστρονομικών παρατηρήσεων

• Δορυφόροι γεωφυσικών μελετών και ανίχνευσης 

πλουτοπαραγωγικών πηγών

• Στρατιωτικοί δορυφόροι.



Νόμοι Πλανητικού Συστήματος

• Νόμος παγκόσμιας έλξης (Newton)

• Οι τρεις νόμοι του Κepler

• Κανόνας του Bode



Νόμοι του Κέπλερ I

• Νόμος των 

ελλειπτικών 
τροχιών: Οι 

πλανήτες 

περιφέρονται περί 

τον Ήλιο σε 

ελλειπτικές τροχιές, 

των οποίων ο Ήλιος 

καταλαμβάνει τη μία 

από τις δύο εστίες.



Νόμοι του Κέπλερ II

• Νόμος των ίσων εμβαδών: Η επιβατική 
ακτίνα (η γραμμή που ενώνει ένα πλανήτη με 
το κέντρο του Ήλιου) σε ίσους χρόνους 
σαρώνει ίσα εμβαδά. Ο λόγος είναι ότι ο 
κάθε πλανήτης κινείται ταχύτερα όταν 
βρίσκεται κοντά στο περιήλιο της τροχιάς του 
(πιο κοντά στον Ήλιο) από ό,τι κοντά στο 
αφήλιο.



Νόμοι του Κέπλερ III

• Νόμος των περιόδων: Το τετράγωνο του χρόνου που απαιτείται 

για να συμπληρώσει ένας πλανήτης μία πλήρη περιφορά 

γύρω από τον Ήλιο (η περίοδος του πλανήτη) είναι ανάλογο 

του κύβου του μεγάλου ημιάξονα της ελλειπτικής του τροχιάς, 

και η σταθερά της αναλογίας είναι η ίδια για όλους τους 

πλανήτες.



Νόμος του Bode

• Έστω αριθμοί 0, 3, 6, 12, 24, 
48... σε σειρά. Έκαστος εξ 
αυτών είναι διπλάσιος του 
προηγουμένου. Προσθέτουμε 
σ’ αυτούς τον αριθμό 4. Όλοι 
διαιρούνται δια του 10.

• Αυτή η σειρά αριθμών 
συνιστά τον περίφημο νόμο 
του Μπόντε, όπου έκαστος 
παρέχει κατά προσέγγιση την 
απόσταση των πλανητών 
από τον Ήλιο που βρίσκεται 
στη θέση 0 και το σημείο 1 την 
απόσταση της Γης από τον 
Ήλιο, θεωρούμενο "μονάδα 
του νόμου Μπόντε".



Τέλος!!!


