
 

 

Φφλλο Εργαςίασ 

Σκιά και παραςκιά 

 

 Πρόβλεψη  

 

Στθ μοναδικι και ιςτορικι αυτι φωτογραφία, που πάρκθκε από 

τον δορυφορικό ςτακμό ΜΙR, ςτισ 11 Αυγοφςτου 1999,  φαίνεται θ 

Γθ κατά τθ διάρκεια μιασ ζκλειψθσ θλίου. Η ςκιά τθσ Σελινθσ είναι 

ευδιάκριτθ, κακϊσ ςκοτεινιάηει ζνα μζροσ τθσ Γιινθσ επιφάνειασ. 

Η ςκιά ςτο κζντρο τθσ είναι ζντονθ.  

Οι άνκρωποι ς' αυτιν τθν περιοχι βλζπουν τον Ήλιο; Γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Μπορείσ, όμωσ, να διακρίνεισ, γφρω από τθ ςκιά, μιαν άλλθ περιοχι, με όχι και τόςο ζντονο μαφρο 

χρϊμα, ασ ποφμε μια «γκρίηα περιοχι». Τι ςυμβαίνει; Οι άνκρωποι τθσ «γκρίηασ περιοχισ» ζχουν 

Έκλειψθ του Ηλίου; (τθ φωτογραφία μπορείσ να τθν δεισ και να τθν κατεβάςεισ από τθν ιςτοςελίδα τθσ 

ΝΑΣΑ: http://apod.nasa.gov/apod/ap990830.html) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Παρατήρηςη και πειραματική εξάςκηςη 

 

o 1η παρατήρηςη και μέτρηςη 

Τα όργανα και τα αντικείμενα που κα χρειαςτοφμε βρίςκονται ςτο 2ο ςυρτάρι.  

Άνοιξε τον κεντρικό προβολζα και διάλεξε από τθν παλζτα να φωτίςει με λευκό φωσ. Τοποκζτθςε 

ζνα μολφβι ςτθ μζςθ τθσ απόςταςθσ προβολζα – πζταςμα. Τι παρατθρείσ ςτο πζταςμα;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Πζραν τθσ ςκιάσ υπάρχουν άλλεσ περιοχζσ με γκρίηουσ τόνουσ; Για ακριβζςτερθ απάντθςθ 

παρατιρθςε και το πζταςμα, κάτω και δεξιά του εικονικοφ εργαςτθρίου, μεγιςτοποιϊντασ το. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Μετακίνθςε τθν ράβδο προσ το πζταςμα. Αλλάηει θ παρατιρθςι ςου όςον αφορά τθν φπαρξθ 

περιοχϊν με γκρίηουσ τόνουσ;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Κακϊσ μετακινείται θ ράβδοσ, τι αλλαγζσ παρατθρείσ ςτο μζγεκοσ τθσ ςκιάσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Επανζλαβε τισ προθγοφμενεσ ενζργειεσ προςζχοντασ ταυτόχρονα ςτο μοντελοχϊρο τισ ακτίνεσ.  

Τι παρατθρείσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Με το φωτόμετρο (Επιλογζσ – Όργανα μζτρθςθσ – Φωτόμετρο πετάςματοσ) μζτρθςε τθ φωτεινότθτα 

ςε διάφορα ςθμεία του πετάςματοσ. Τι παρατθρείσ; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o 2η παρατήρηςη και μέτρηςη 

Άνοιξε και  τον επάνω προβολζα και διάλεξε από τθν παλζτα να φωτίςει και αυτόσ με λευκό φωσ. Το 

μολφβι παραμζνει τοποκετθμζνο ςτθ μζςθ τθσ απόςταςθσ προβολζα – πζταςμα.  

Τι παρατθρείσ ςτο πζταςμα;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Πζραν τθσ ςκιάσ υπάρχουν άλλεσ περιοχζσ με γκρίηουσ τόνουσ; Για ακριβζςτερθ απάντθςθ 

παρατιρθςε και το πζταςμα, κάτω και δεξιά του εικονικοφ εργαςτθρίου. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Με το φωτόμετρο (Επιλογζσ – Όργανα μζτρθςθσ – Φωτόμετρο πετάςματοσ) μζτρθςε τθ φωτεινότθτα 

ςε διάφορα ςθμεία του πετάςματοσ. Τι παρατθρείσ; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Γιατί υπάρχουν ςθμεία με διαφορετικι φωτεινότθτα; Για ακριβζςτερθ 

απάντθςθ παρατιρθςε και τισ ακτίνεσ ςτο μοντελοχϊρο. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  



 

 

o 3η παρατήρηςη και μέτρηςη 

Στθν παραπάνω διάταξθ και με το μολφβι τοποκετθμζνο ςτθ μζςθ τθσ απόςταςθσ προβολζα – 

πζταςμα, παρατιρθςε ςτο πζταςμα το πλάτοσ τθσ ςκιάσ του μολυβιοφ.  

Μετακίνθςε το μολφβι προσ το πζταςμα. Τι ςυμβαίνει με τθν πλάτοσ τθσ ςκιάσ του; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Μετακίνθςε ξανά το μολφβι προσ το πζταςμα. Τι ςυμβαίνει με τθν πλάτοσ τθσ ςκιάσ του; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Τι ςυμπζραςμα βγάηεισ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Ερμηνείασ και ςυμπεράςματα 

 

Κάποιεσ περιοχζσ ςτο πζταςμα φωτίηονται και από τουσ δφο προβολείσ, ενϊ κάποιεσ άλλεσ από ζναν 

προβολζα. Εκεί οφείλεται θ διαφορά φωτεινότθτασ των διαφόρων ςθμείων. 

Παρόμοια κάποιεσ περιοχζσ δεν φωτίηονται από κανζναν προβολζα και δθμιουργοφν τθ ςκιά του 

αντικειμζνου (οι μαφρεσ περιοχζσ με μθδενικι φωτεινότθτα), ενϊ άλλεσ φωτίηονται από τον επάνω 

προβολζα (δεσ ςτον μοντελοχϊρο τισ ακτίνεσ κάκε προβολζα) αλλά όχι από τον μεςαίο (οι γκρίηεσ 

περιοχζσ με μεγαλφτερθ φωτεινότθτα απ’  ότι οι μαφρεσ περιοχζσ). Αυτζσ οι περιοχζσ λζμε ότι 

βρίςκονται ςτθν παραςκιά του αντικειμζνου. 

 Για να υπάρξει λοιπόν παραςκιά είναι απαραίτθτο ςε κάποια ςθμεία του πετάςματοσ να προςπίπτουν 

ακτίνεσ από διαφορετικά ςθμεία τθσ φωτεινισ πθγισ. Αυτό ςυμβαίνει όταν θ φωτεινι πθγι είναι 

εκτεταμζνθ. 

 

 Αναςτοχαςμόσ 

 

Η διαφορά ανάμεςα ςε μια ολικι ζκλειψθ θλίου και ςε μια μερικι, είναι ότι οι άνκρωποι που ζχουν 

ολικι ζκλειψθ θλίου βρίςκονται ςτθ ςκιά τθσ Σελινθσ (μαφρθ περιοχι τθσ αρχικισ φωτογραφίασ)  ενϊ 

αυτοί που ζχουν μερικι ζκλειψθ θλίου βρίςκονται ςτθ παραςκιά τθσ Σελινθσ (γκρίηα περιοχι τθσ 

αρχικισ φωτογραφίασ, περιμετρικά του μαφρου κφκλου). Ψάξε ςτο δίκτυο για εικόνεσ ολικισ και εικόνεσ 

μερικισ  ζκλειψθσ θλίου. Σε τι διαφζρουν; (λζξισ κλειδιά: sun – total/partial – eclipse, μερικι/ολικι 

ζκλειψθ θλίου). 

 Στθ διπλανι φωτογραφία βλζπεισ πάνω ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ, μια 

μαφρθ κθλίδα και ζναν γκρίηο κφκλο. Τι φαινόμενο επικρατεί ςε κάκε 

περίπτωςθ; 

Τι κα ζπρεπε να ςυμβαίνει για να μεγαλϊςει θ μαφρθ κουκίδα; Να 

λάβεισ υπόψθ ςου δφο παραμζτρουσ: το ςχετικό μζγεκοσ Σελινθσ και Ηλίου 

και τθν απόςταςθ Ηλίου - Γθσ – Σελινθσ. 



 

 

 

 

Ποιοσ ιταν, τελικά, ο ςτόχοσ τθσ πειραματικισ δραςτθριότθτασ που ζκανεσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στο εργαςτιριο κα μποροφςεσ να βάλεισ και άλλα αντικείμενα ανάμεςα ςτουσ προβολείσ και το 

πζταςμα, πχ. μία ςφαίρα. Τι νομίηεισ ότι κα παρατθροφςεσ ςτο πζταςμα; Θα ςυμφωνοφςεσ με μια τζτοια 

πειραματικι πρακτικι; Γιατί;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Επεκτάςεισ  

 

Είναι ευκαιρία να μελετιςεισ τα είδθ των εκλείψεων: 

 

Γενικά για τθν ζκλειψθ και τισ Εκλείψεισ Σελινθσ: http://el.wikipedia.org/wiki/Έκλειψθ 

Εκλείψεισ Ηλίου: http://el.wikipedia.org/wiki/Έκλειψθ_Ηλίου 

 

αλλά και μερικζσ αςυνικιςτεσ εκλείψεισ: 

Εκλείψεισ Γθσ: Πότε και ποφ ςυμβαίνουν; 

Για ποιουσ άλλουσ πλανιτεσ κα μποροφςε να υπάρξει ζκλειψθ; (διάβαςθ Αφροδίτθσ). 
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