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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
• 4 Οκτωβρίου 1957:
Πρώτος τεχνητός δορυφόρος. Μια νέα εποχή εγκαινιάζεται με την εκτόξευση 

του Sputnik 1 από το Μπαϊνκούρ στο Καζακσταν.
• 31 Ιανουαρίου 1958:
Explorer 1.Η πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια εκτόξευσης δορυφόρου των 

Η.Π.Α.
• 20 Ιουλίου 1969:
Άνθρωπος στο φεγγάρι. Οι Νιλ Άρμστρονγκ και Έντουιν Όλντριν έγιναν οι 

πρώτοι άνθρωποι που πάτησαν στο φεγγάρι.  
• 4 Οκτωβρίου 1957:
Πρώτος τεχνητός δορυφόρος. Ο SPUTNIK 1 είχε μέγεθος μιας μπάλας, ζύγιζε 

84 κιλά και χρειάστηκε 98 λεπτά για να μπει σε τροχιά με τη Γη. Εκτοξεύτηκε 
από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, στο Καζακστάν ως συμβολή της 
Σοβιετικής Ένωσης στο Διεθνές Γεωφυσικό Έτος 1957.

• 20  Ιουλίου 1976:
Αποστολή στον Άρη. Το Viking 1 ήταν το πρώτο από τα δύο διαστημόπλοια 

που στάλθηκαν στον Άρη στο πλαίσιο του προγράμματος της NASA.



ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

Ένας τεχνικός δορυφόρος είναι 
οποιοδήποτε συνθετικό 
κατασκεύασμα που τοποθετείται 
σε τροχιά γύρω από ένα ουράνιο 
σώμα. Η αρχική ιδέα για τη 
χρήση δορυφόρων σε 
γεωσύγχρονη τροχιά γύρω από 
τη Γη διατυπώθηκε από τον 
επιστήμονα και συγγραφέα 
Άρθουρ Κλάρκ το 1945. Με την 
ευκαιρία του Διεθνούς 
Γεωφυσικού Έτους του 1957 
εκτοξεύτηκε ο πρώτος τεχνητός 
δορυφόρος της ιστορίας ο 
Σοβιετικός Σπούτνικ 1. Λίγο 
αργότερα ακολούθησε ο 
αμερικανικός Explorer 1. Σήμερα 
υπάρχουν σε τροχιά περίπου 
2000 τεχνητοί δορυφόροι.  



EXPLORER 1

O Explorer 1 ήταν ο πρώτος δορυφόρος που 
εκτόξευσαν οι ΗΠΑ στο διάστημα, στις 31 
Ιανουαρίου του 1958. Ο Explorer 1 ήταν η 
απάντηση στον Sputnik των Σοβιετικών, οι 
οποίοι είχαν ξεκινήσει την προσπάθεια για την 
εξερεύνηση του διαστήματος. Δεν αποτέλεσε 
ωστόσο την πρώτη απόπειρα για εκτόξευση 
δορυφόρου, καθώς είχε προηγηθεί μια …



… αποτυχημένη προσπάθεια το Δεκέμβριο του 
1957. Ο δορυφόρος ήταν εξοπλισμένος με 
όργανα για παρατηρήσεις τις ραδιενέργειας 
γύρω από τη Γη και δημιουργήθηκε υπό την 
εποπτεία του καθηγητή Τζέιμς Βαν Άλεν. Τα 
δεδομένα που πήρε τόσο ο Explorer 1 όσο και ο 
Explorer 3 (Μάρτιος του 1958)  ήταν τα πρώτα 
επιστημονικά δεδομένα της εποχής του 
διαστήματος. Οι ραδιενεργές ζώνες γύρω από τη 
Γη είναι γνωστές ως ζώνες Van Allen.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

• Μήκος (με τη 
ρουκέτα):203 εκ.

• Διάμετρος:15 εκ.
• Βάρος:13,9 χλγρ.



ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

Μετεωρολογικοί δορυφόροι ή δορυφόροι καιρού 
ονομάζονται ειδικές διαστημικές μηχανές, 
σύγχρονα επιτεύγματα της διαστημικής, που 
εκτοξεύονται με διαστημικά οχήματα και θέτονται 
στη συνέχεια σε τροχιά γύρω από τη Γη, για την 
παρακολούθηση και πρόβλεψη γήινων καιρικών 
φαινομένων. Πρώτος τεχνητός δορυφόρος που 
εκτοξεύτηκε ειδικά για ανάγκες μετεωρολογίας 
ήταν το 1960 που έφερε το όνομα TIROS-1 ο 
οποίος και έστειλε στη Γη περίπου 23000 
φωτογραφίες.



ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΚΤΥΟ
• Σήμερα ένας ολόκληρος στόλος από σύγχρονους 

μετεωρολογικούς δορυφόρους λειτουργεί κάτω από την 
επίβλεψη της Ευρώπης, των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της 
Κίνας, της Ιαπωνίας, αλλά και της Ινδίας. Συγκεκριμένα 
με ευθύνη των Χωρών:

• 1) Ευρώπης, κινούνται ήδη τρεις παλαιότεροι δορυφόροι 
οι Μετεοστάτ 5, 6 και 7, ένας νεότερος ο ΜSG-1 και ο 
ακόμα πιο εξελιγμένος Metop-1 που παρέχουν πολύ 
ανώτερης ποιότητας παρατηρήσεις. Σύνολο 5

• 2) ΗΠΑ, λειτουργούν σήμερα οι GOES-8, 10, 11 και 12, 
και οι NOAA-12, 15 και 16. Σύνολο 7.



• 3) Ρωσίας, λειτουργούν οι περιορισμένοι δυνατοτήτων (λόγω 
τροχιάς) Meteor-2 και 3, ο νεότερος Meteor-3M-N1 και ο τελευταίος, 
πλέον σύγχρονος, GOMS-N2. Σύνολο 4

• 4) Κίνας, υπεύθυνη για την παρακολούθηση των παρατηρήσεων 
των FY-2A, FY-2B, FY-1C, του νεότερου FY-10 και του πλέον 
σύγχρονου FY-3A. Σύνολο 5.

• 5) Ινδίας, λειτουργούν οι InSat-1D ο νεότερος InSat-2B, o νεότερος 
InSat-3A και οι τελευταίοι νέας γενιάς MetSat-1R και InSat-3D.
Σύνολο 5.

• 6. Ιαπωνίας, που έχει την ευθύνη του GMS-5 και των δύο τελευταίας γενιάς 
δορυφόρων MTSAT-1R και MTSAT-2. Σύνολο 3.



NASA
Η NASA (National Aeronautics 
and Space Administration) είναι 
κρατικός Αμερικανικός 
Οργανισμός Εξερεύνησης 
Διαστήματος. Ιδρύθηκε  στις 29 
Ιουλίου 1958 με την πράξη 
εθνικής αεροναυτικής του 
διαστήματος.  Όλες οι διαστημικές 
αποστολές της Nasa
πραγματοποιούνται από το 
διαστημικό κέντρο Κένεντι.



Η ΚΟΥΡΣΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ο EXPLORER 1(επίσημη ονομασία 
Satellite Alpha)εκτοξεύτηκε στις 10:48 
μ. μ, στις 31 Ιανουαρίου 1958.Στις 29 

Ιουλίου 1958, ο πρόεδρος Ντουάιτ 
Αϊζενχάουερ υπέγραψε την Πράξη 

Εθνικής Αεροναυτικής και 
Διαστήματος, ιδρύοντας τη NASA.
Όταν ξεκίνησε την λειτουργία της 
στις 1 Οκτωβρίου 1958, η NASA

αποτελούνταν κυρίως από τα τέσσερα 
εργαστήρια και τους περίπου 80 
υπαλλήλους της 46ετούς NACA
(National Advisory Committee for 

Aeronautics.) 



ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΜΗ
Το διαστημικό σκάφος Mariner 
10 ήταν το πρώτο που έφτασε 
στον Ερμή. Ανάμεσα στο 1974 
και το 1975, το σκάφος πέταξε 
κοντά στον πλανήτη τρεις 
φορές και έφτασε σε 
απόσταση 320 χλμ. από την 
επιφάνειά του. Το Messenger, 
ένα νέο σκάφος που 
εκτοξεύτηκε το 2004, θα 
μελετήσει τον Ερμή την 
περίοδο 2008-2011.



Το αστεροσκοπείο PARANAL
Το αστεροσκοπείο Paranal, ένα από τα πιο εξελιγμένα 
του κόσμου, βρίσκεται στην περιοχή Αντοφαγάστα της 
Χιλής. Χρησιμοποιεί τέσσερα πανομοιότυπα τηλεσκόπια 
για να συλλάβει τόση ποσότητα φωτός, ώστε να μπορεί 
να διακρίνει ακόμα και τη φλόγα ενός κεριού στην 
επιφάνεια της Σελήνης. Αυτό το εξελιγμένο συγκρότημα 
ψηφιακών καμερών, κατόπτρων και άλλων οργάνων 
είναι τοποθετημένο μέσα σε τέσσερις μεταλλικές 
κατασκευές που ζυγίζουν εκατοντάδες τόνους. Το Very 
Large Telescope διαχειρίζεται ομάδα επιστημόνων από 
οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.



ΠΗΓΕΣ:

• Εικόνες του Έθνους της Κυριακής
• www.wikipedia.org
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