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∆ιαστηµοσυσκευές

∆ιαστηµοσυσκευές
Οι ροµποτικοί εξερευνητές
που είναι τα µάτια και τα
αυτιά µας στο σύµπαν!
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Voyager 1 και 2
Οι διαστηµοσυσκευές Voyager 1 και 2 εκτοξεύτηκαν το
1977 µε στόχο την εξερεύνηση του εξωτερικού ηλιακού
συστήµατος. Οι αποστολές αυτές ήταν οι πρώτες που
έφτασαν µέχρι τους εξωτερικούς πλανήτες του Ηλιακού
Συστήµατος, το ∆ία, τον Κρόνο, τον Ουρανό, τον
Ποσειδώνα και τους δορυφόρους τους, προσφέροντας µας
πολύτιµες πληροφορίες.
Τα δύο δίδυµα Voyager αναµένεται να παραµείνουν ενεργά
µέχρι το 2025, αλλά οι διαστηµοσυσκευές θα συνεχίσουν
το ταξίδι τους και εκτός λειτουργίας, κουβαλώντας για
πάντα τα ίχνη της ανθρωπότητας στο ανοιχτό διάστηµα.
https://voyager.jpl.nasa.gov/mission

PIA17049: Voyager in Space (Artist Concept)
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Voyager 1
Το Voyager 1 είναι η πρώτη
διαστηµοσυσκευή που κατάφερε να
διαφύγει από το ηλιακό µας σύστηµα και
να περάσει στο λεγόµενο µεσοαστρικό
διάστηµα, τον Αύγουστο του 2012.
Σήµερα βρίσκεται στο λεγόµενο
µεσοαστρικό διάστηµα και αναµένεται να
συνεχίσει την αποστολή του µέχρι το 2025.
PIA17049: Voyager in Space (Artist Concept)
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Voyager 2
Το Voyager 2 είναι η µοναδική
διαστηµοσυσκευή που έχει επισκεφτεί
τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα. Το
Νοέµβριο του 2018 ακολούθησε το
Voyager 1 στο µεσοαστρικό διάστηµα.
Αναµένεται να βρίσκεται σε λειτουργία
µέχρι το 2025.

PIA17049: Voyager in Space (Artist Concept)
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Hubble
Το Hubble είναι το πιο διάσηµο διαστηµικό τηλεσκόπιο στην ιστορία!
Το Hubble, το πρώτο οπτικό τηλεσκόπιο που µπήκε σε τροχιά στο
διάστηµα, πήρε το όνοµά του από τον Αµερικανό αστρονόµο Edwin
Hubble. Εκτοξεύτηκε από τη NASA το 1990, τέθηκε σε τροχιά γύρω
από τη Γη και βρίσκεται ακόµα σε λειτουργία! Η αποστολή του Hubble
αποτέλεσε τη µεγαλύτερη εξέλιξη στην αστρονοµία µετά την
εφεύρεση του τηλεσκοπίου από το Γαλιλαίο. Από την έναρξη της
αποστολής του µέχρι σήµερα, µας έχει στείλει χιλιάδες φωτογραφίες
εξαιρετικής ανάλυσης. Μία από τις πιο γνωστές εκτιµάται πως
περιλαµβάνει περίπου 10.000 γαλαξίες. Τρεις δεκαετίες µετά την
έναρξη της αποστολής του, το Hubble συνεχίζει να µας εκπλήσσει και
να αποτελεί τα µάτια µας στο σύµπαν.
https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main/index.html
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Rosetta
H Rosetta είναι αποστολή της Ευρωπαϊκής ∆ιαστηµικής
Υπηρεσίας, ένα εξερευνητικό όχηµα (space probe) που
µετέφερε το όχηµα προσεδάφισης Philae, το πρώτο
όχηµα που προσεδαφίστηκε µε επιτυχία σε έναν κοµήτη!
Η Rosetta εκτοξεύτηκε το 2004 µε αποστολή τη µελέτη
του κοµήτη 67P, που βρίσκεται κοντά στο ∆ία. Το 2014 η
Rosetta έφτασε στον κοµήτη και κατάφερε να µπει σε
τροχιά γύρω του, ενώ η ροµποτική συσκευή Philae
προσεδαφίστηκε στη συνέχεια στην επιφάνεια του
κοµήτη. Η αποστολή της Rosetta τερµατίστηκε το 2016
µε την πρόσκρουσή της στην επιφάνεια του κοµήτη!
http://sci.esa.int/rosetta/
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Cassini
H αποστολή του διαστηµικού οχήµατος Cassini ήταν µια
κοινή αποστολή της NASA, της ESA και της Ιταλικής
∆ιαστηµικής Υπηρεσίας. Το Cassini εκτοξεύτηκε το 1997
για να µελετήσει τον Κρόνο και τους δακτυλίους του.
Η διαστηµοσυσκευή πλησίασε τον πλανήτη και µπήκε
επιτυχώς σε τροχιά γύρω του, στέλνοντας πληθώρα
πολύτιµων δεδοµένων πίσω στη Γη. Μαζί µε το Cassini
ταξίδεψε το probe Huygens, µια µικρή διαστηµοσυσκευή
εξερεύνησης που προσεδαφίστηκε στο δορυφόρο του
Κρόνου Τιτάνα. Η αποστολή τερµατίστηκε το 2017,
ολοκληρώνοντας το ταξίδι της µε απόλυτη επιτυχία!
https://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/main/index.html
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Juno
Το Juno (Ήρα) εκτοξεύτηκε το 2011 από τη NASA για να
ελέγχει τον µυθικό της απρόβλεπτο σύζυγο, το ∆ία. Έχει
προγραµµατιστεί να εκτελέσει 35 περιφορές γύρω από
τον πλανήτη, από το 2016 ως το 2021. Η εκπληκτική
ταχύτητα του διαστηµοπλοίου (209.000 km/h) το έφερε
στο ∆ία σε µόλις 5 χρόνια. Μέχρι σήµερα, το Juno µας έχει
δώσει εκπληκτικές εικόνες και επιστηµονικές γνώσεις
για τον αέριο γίγαντα!
https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html
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Άρης: ο πλανήτης που κατοικείται από ροµπότ
Τα Mars Rovers, οι περιπλανητές
του Άρη
Sojourner, 1997
Spirit και Opportunity (2004)
Curiosity (2012)
Ο σκοπός των αποστολών αυτών
είναι η µελέτη του εδάφους και
της ατµόσφαιρας του Άρη και η
αναζήτηση ενδείξεων ύπαρξης
ζωής στο παρελθόν στον
πλανήτη.
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New Horizons
H αποστολή της διαστηµοσυσκευής New Horizons («νέοι
ορίζοντες») εκτοξεύθηκε το 2006, µε στόχο να µελετήσει τα
τµήµατα του Ηλιακού Συστήµατος έξω από την τροχιά του
Ποσειδώνα και τη µυστηριώδη «ζώνη του Kuiper», µιας
ζώνης από µικρά, παγωµένα ουράνια σώµατα, αποµεινάρια
της δηµιουργίας του Ηλιακού Συστήµατος. Στη ζώνη του
Kuiper ανήκουν και οι τρεις πλανήτες νάνοι, Πλούτωνας,
Χαουµέια και Μακεµάκε. Το καλοκαίρι του 2015, το New
Horizons έφτασε στη µικρότερη απόσταση που έχει
πλησιάσει ποτέ ανθρώπινο αντικείµενο στον Πλούτωνα,
στέλνοντας τις πρώτες φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.
https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html
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Γνωρίστε τις διαστηµοσυσκευές µε επαυξηµένη πραγµατικότητα
Οι εφαρµογές επαυξηµένης
πραγµατικότητας µας
επιτρέπουν να φέρουµε διάσηµες
διαστηµοσυσκευές µπροστά στα
µάτια µας!

SPACECRAFT 3D. NASA/JPL / Caltech, © Caltech

Space4D+, εµπορική εφαρµογή, ©Octagon Ltd
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Γνωρίστε τις διαστηµοσυσκευές µε επαυξηµένη πραγµατικότητα

Χρήση της εφαρµογής SPACECRAFT 3D. (NASA/JPL / Caltech, © Caltech) πάνω σε µια τεχνητή «επιφάνεια του Άρη»! Image credit
Ι.Ψηµµένος, STEMpowering Youth.

Θέλετε να φτιάξετε τη δική σας διαστηµοσυσκευή;
∆είτε το βίντεο «Φτιάξε τη δική σου διαστηµοσυσκευή»
στην καρτέλα “Play” και ετοιµαστείτε να ταξιδέψετε στο
διάστηµα!

Θέλετε να φτιάξετε τη δική σας διαστηµοσυσκευή;
Θέλετε να µάθετε περισσότερα; Επισκεφθείτε
τον οδηγό της δραστηριότητας για
περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές
οδηγίες και πηγές!

Οι πηγές των εικόνων που χρησιµοποιούνται στην παρουσίαση αυτή αναφέρονται στον οδηγό εκπαιδευτικού της δραστηριότητας. Οι λέξεις Space4D+, Octagon Studio, καθώς και
λογότυπα ή άλλα διακριτικά γνωρίσµατα που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό ή απεικονίζονται στις εικόνες που αυτός εµπεριέχει είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα και
διακριτικά γνωρίσµατα που συνιστούν ιδιοκτησία της Octagon Studio Ltd. H εµφάνιση των λογοτύπων της NASA και του Jet Propulsion Laboratory (JPL) γίνεται αποκλειστικά ως µέρος
αυτούσιων στιγµιοτύπων ιστοσελίδων ή εφαρµογών αυτών που χρησιµοποιούνται για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς. Η χρήση των εφαρµογών και η εµφάνιση µέσω
στιγµιοτύπων αυτών των λογοτύπων ή άλλων διακριτικών γνωρισµάτων της NASA, NASA JPL δεν υπονοεί οποιαδήποτε σχέση του παρόντος υλικού µε τη NASA ή το NASA Jet
Propulsion Laboratory (JPL).

To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone,
ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και είναι διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.

