Από ηολ Pehr Wilhelm Wargentin ζηελ έθιεηυε
ηες ειήλες

ΔΗΑΓΧΓΖ
Πνηνο ήηαλ ν Pehr Wilhelm Wargentin?
Ο Wargentin γελλήζεθε ην 1717 ζην Sunne, ζηελ Jamtland
ηεο νπεδίαο θαη πέζαλε ζηε ηνθρόικε ηεο νπεδίαο ην
1783. Ήηαλ αζηξνλόκνο θαη δεκνγξάθνο. ην δνθίκηό ηνπ
«Πεξί ησλ δνξπθόξσλ ηνπ Γία» ν Wargentin θαζόξηζε ηελ
θίλεζε θαη ηελ ηξνρηά ησλ θεγγαξηώλ ηνπ Γία. Δπίζεο,
δεκνζίεπζε έξεπλα ζρεηηθά κε ην πεδίν ηνπ καγλεηηζκνύ,
ην Βόξεην έιαο, ην θιίκα θαη ηνλ θαηξό.
πλεξγάζηεθε κε ηνλ Άληεξο έιζηνπο (Κέιζην) ζηε
δεκηνπξγία ηνπ ζεξκόκεηξνπ ηεο εθαηνληαβάζκηαο
θιίκαθαο (Κειζίνπ).
Σν 1749 ίδξπζε ην Ίδξπκα ησλ νπεδηθώλ ηαηηζηηθώλ γηα
ηνλ πιεζπζκό- έλα εξγαιείν γηα ηε νπεδηθή Κπβέξλεζε
γηα λα παξαθνινπζεί ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο νπεδίαο κε θάζε ιεπηνκέξεηα. Απηό ηνλ θαζηζηά
κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πξνζσπηθόηεηεο ζηηο ηαηηζηηθέο Δπηζηήκεο.
Ο Wargentin ήηαλ ν πξώηνο δηεπζπληήο ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ ηεο ηνθρόικεο θαη κεηαμύ 17491783 θαηείρε ηε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα ηεο νπεδηθήο Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ. Ο θξαηήξαο
Wargentin ζηε ειήλε νλνκάζηεθε έηζη πξνο ηηκήλ ηνπ.
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1o ΜΔΡΟ
Θέκα
Γηαζεκαηηθόηεηα

Μεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο
Φπζηθή, Σερλνινγία, Μεραληθή

Δπίπεδο δσζθοιίας
Οη καζεηέο καζαίλνπλ γηα ηε ρξήζε ησλ αηζζεηήξσλ
Μαζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζε Arduino

ηότοη

Ηθαλόηεηες

Γηάρθεηα

Οη καζεηέο ζπλαξκνινγνύλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ κεηεσξνινγηθνύ
ζηαζκνύ

ηελ αληίζηξνθε κεραληθή νη καζεηέο αλαδεηνύλ ηελ αξρή ζύκθσλα
κε ηελ νπνία δνπιεύνπλ θάπνηνη αηζζεηήξεο. ηνλ πξνγξακκαηηζκό
ζε Arduino ηνπο δείρλνπκε ην παξάδεηγκα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ην
βξνρόκεηξν (αηζζεηήξα βξνρήο) θαη καζαίλνπλ πώο ιεηηνπξγεί, πώο
κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ην πξόγξακκα θαη πώο λα παξαηεξνύλ ηηο
κεηξήζεηο. Έπεηηα νη καζεηέο κπνξνύλ λα αληηγξάςνπλ νιόθιεξν ην
πξόγξακκα ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ζε Arduino θαη λα ην
δνθηκάζνπλ. πλαξκνινγνύλ ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό.
Αληίζηξνθε Μεραληθή: 50 ιεπηά
πλαξκνιόγεζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ: 80 ιεπηά
Πξνγξακκαηηζκόο Arduino: 150 ιεπηά
Arduino Uno (2018- 30 επξώ)

Απαραίηεηο σιηθόιογηζκηθό

Αηζζεηήξεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο, ζρεηηθήο πγξαζίαο, θσηεηλόηεηαο
θαη ζεξκνθξαζίαο) ( 2018- 40 επξώ)
Μεηξεηήο θαηξνύ (2018- 90 επξώ)
αλεκνδείθηεο -βξνρόκεηξν-αλεκόκεηξν
Η/Τ- Γηαδίθηπν
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ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ
Γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα παξαηεξήζνπκε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα αξρίζνπκε λα
πξνβιέπνπκε ηνλ θαηξό πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό.
Έλαο κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο είλαη κηα ζπζθεπή , είηε ζηε ζηεξηά είηε ζηε ζάιαζζα, κε εμνπιηζκό
γηα κέηξεζε ησλ αηκνζθαηξηθώλ ζπλζεθώλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηα δειηία
θαηξνύ θαη γηα λα κειεηνύκε ηνλ θαηξό θαη ην θιίκα.
Οη κεηξήζεηο πνπ πήξακε από ηνλ κεηεσξνινγηθό καο ζηαζκό πεξηιακβάλνπλ ηε ζεξκνθξαζία,
ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε, ηελ πγξαζία, ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, ηελ θαηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ, ηε
θσηεηλόηεηα θαη ηα επίπεδα βξνρόπησζεο.
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ΑΝΣΗΣΡΟΦΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ
Γηα απηό ην πξόηδεθη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ κεηξεηή θαηξνύ από ηελ ηζηνζειίδα
Spark Fun.
ηαλ ςάμνπκε γηα κεηξεηή θαηξνύ ζα δνύκε δηάθνξνπο αηζζεηήξεο.

Γραζηερηόηεηα 1
Δλώζηε απηέο ηηο ιέμεηο/ αηζζεηήξεο κε ηηο παξαθάησ εηθόλεο. Γξάςηε ηηο ζηα θνπηάθηα
θεηκέλνπ
αλεκνδείθηεο

βξνρόκεηξν

αλεκόκεηξν

Γραζηερηόηεηα 2
ε απηό ην ζεκείν ζα θάλνπκε αληίζηξνθε κεραληθή. Απηή είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία
εμάγνπκε γλώζε από έλα πξντόλ ή από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε από ηνλ ηξόπν πνπ
είλαη ζρεδηαζκέλν ην πξντόλ. Η δηαδηθαζία ζπρλά πεξηιακβάλεη λα απνζπλαξκνινγήζνπκε θάηη
θαη λα αλαιύζνπκε ηα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ην πώο ιεηηνπξγεί κε ιεπηνκέξεηεο. Αο δνύκε
ινηπόλ κεξηθνύο αηζζεηήξεο.

Αλεκόκεηξν
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Πνηνο είλαη ν ζθνπόο απηνύ ηνπ αηζζεηήξα;
…………………………………………………………………………………………………………………

Γηα λα αλαθαιύςνπκε πώο ιεηηνπξγεί ζα πξέπεη λα ην απνζπλαξκνινγήζνπκε γηα εζάο. Οη
παξαθάησ εηθόλεο δείρλνπλ απηή ηε δηαδηθαζία.

.
Μέζα ζηε ζήθε ππάξρεη κόλν έλα δνκηθό ζηνηρείν. Απηό νλνκάδεηαη δηαθόπηεο- απιόο.

Γεο ηε ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ δηαθόπηε. Πόηε αλάβεη;

…………………………………………………………………………………………………………………
Μέζα ζηελ πεξηζηξεθόκελε θεθαιή ηνπ αλεκόκεηξνπ ππάξρεη έλα κηθξό ζπζηαηηθό ζηνηρείν πνπ
θάλεη ηνλ δηαθόπηε λα θιείλεη ζε θάζε πεξηζηξνθή πνπ θάλεη ε θεθαιή. Πνην ζπζηαηηθό ζηνηρείν
είλαη ηνπνζεηεκέλν ( κνληαξηζκέλν) ζηελ πεξηζηξεθόκελε θεθαιή;

…………………………………………………………………………………………………………………
Σαρύηεηα αλέκνπ 2.4 km/h πξνθαιεί ην θιείζηκν ηνπ δηαθόπηε θάζε θνξά γηα έλα δεπηεξόιεπην.

5

Αλεκνδείθηεο
Με απηόλ ηνλ αηζζεηήξα κπνξνύκε λα θαζνξίζνπκε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ.
Ο αλεκνδείθηεο δείρλεη ζηελ θαηεύζπλζε από όπνπ θπζάεη ν άλεκνο.

Γεο ηε ζήθε (ην θαπάθη) απηνύ ηνπ αηζζεηήξα. Πνηα γξάκκαηα βξίζθεηο;
…………………………………………………………………………………………………………………
Με απηή ηε γλώζε, πώο ζα ηνπνζεηήζεηο ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό κε ζσζηό ηξόπν;
…………………………………………………………………………………………………………………
ηαλ αλνίμνπκε ηε ζήθε βξίζθνπκε ηα παξαθάησ ζπζηαηηθά ζηνηρεία.

Αλαγλσξίδνπκε μαλά ηνπο καγλεηηθνύο δηαθόπηεο , επηπιένλ ππάξρεη έλαο καγλήηεο ζηελ
πεξηζηξεθόκελε θεθαιή ηνπ αλεκνδείθηε.

Πώο θαζνξίδεη ν αηζζεηήξαο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ;
…………………………………………………………………………………………………………………
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Πνηα ζα είλαη ε αθξίβεηα απηνύ ηνπ αηζζεηήξα; Πώο κπνξνύκε λα ην μέξνπκε;
…………………………………………………………………………………………………………………

Βξνρόκεηξν
Γηα λα δηαπηζηώζνπκε ηα επίπεδα βξνρόπησζεο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην βξνρόκεηξν.

ηηο παξαθάησ εηθόλεο κπνξείηε λα δείηε ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηνπ βξνρόκεηξνπ.

Πεξηγξάςηε πώο ην βξνρόκεηξν κπνξεί λα κεηξήζεη ηα επίπεδα βξνρόπησζεο.
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Ση θαζνξίδεη ηελ αθξίβεηα ηνπ βξνρόκεηξνπ;
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Ση ζα αιιάδαηε γηα λα βειηηώζεηε ηελ αθξίβεηα;
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Γραζηερηόηεηα 3
Πώο ζα θαηαζθεπάδαηε έλαλ αηζζεηήξα γηα ηε κέηξεζε ηεο ρηνλόπησζεο; Κάληε έλα κηθξό
ζρέδην θαη παξνπζηάζηε ην ζηελ ηάμε ζαο.
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ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΧΝΣΑ ΣΟΝ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ
σλαρκοιογώληας ηολ κεηεφροιογηθό ζηαζκό (SparkFun: SEN-08942)

Γραζηερηόηεηα 4

Από

σε

1. Δλώζηε ηνπο δύν κεηαιιηθνύο ζσιήλεο. Δθαξκόδνπλ θαιά ν έλαο ζηνλ άιιν.
2. Πξνζζέζηε ην εμάξηεκα πνπ βιέπεηε ζηελ παξαθάησ εηθόλα ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζσιήλα.
Υξεζηκνπνηήζηε κηα από ηηο βίδεο πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παμηκάδηα γηα λα ην ελώζεηε κε
ηνπο ζσιήλεο.

3. Σνπνζεηήζηε ην αλεκόκεηξν ζηε κηα πιεπξά ηνπ εμαξηήκαηνο πνπ βάιαηε ζηνπο ζσιήλεο. Σν
αλεκόκεηξν ηαηξηάδεη απόιπηα θαη γπξίζηε ην κέρξη λα θνπκπώζεη θαιά. Υξεζηκνπνηήζηε κηα από
ηηο βίδεο πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παμηκάδηα γηα λα ην ελώζεηε.
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4. Αθνινπζήζηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ην αλεκόκεηξν ζηελ άιιε πιεπξά
5. Δλώζηε ην εμάξηεκα πνπ βιέπεηε ζηελ παξαθάησ εηθόλα ζηνλ κεηαιιηθό ζσιήλα
ρξεζηκνπνηώληαο ηηο βίδεο θαη ηα παμηκάδηα. Δλώζηε ηα δύν κηζά κε ηνλ κεηαιιηθό ζσιήλα
αλάκεζά ηνπο.

6. . Δπίζεο ην βξνρόκεηξν έρεη εγθνπέο γηα λα εμαζθαιίζνπλ όηη είλαη ηνπνζεηεκέλν ζσζηά.
Δπζπγξακκίζηε ηεο, θαη πηέζηε ην βξνρόκεηξν ώζηε λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ. Ξαλά ρξεζηκνπνηήζηε
κηα κηθξή βίδα γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ην βξνρόκεηξν ζα κείλεη ζηε ζέζε ηνπ.

7. ην θάησ κέξνο ηνπ εμαξηήκαηνο πνπ ηνπνζεηήζαηε ζηνπο ζσιήλεο, ζα δείηε θιηςάθηα γηα λα
θξαηεζεί ην θαιώδην ζηε ζέζε ηνπ. πξώμηε ην θαιώδην από ηνλ θάζε αηζζεηήξα κέζα ζε απηά ηα
θιηςάθηα.

8. . Κιείζηε ην θαιώδην ηνπ αλεκόκεηξνπ κέζα ζηνλ αλεκνδείθηε. Σνπνζεηήζηε ην θαιώδην ηνπ
αλεκνδείθηε θαη ην θαιώδην ηνπ βξνρόκεηξνπ ζηνπο κεηαιιηθνύο ζσιήλεο, θαη ρξεζηκνπνηήζηε
ηνπο πεξηερόκελνπο ζπλδεηήξεο γηα λα ηνπο αζθαιίζεηε. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο
πεξηερόκελνπο ζθηγθηήξεο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα ηνπνζεηήζεηε θαη λα αζθαιίζεηε ηνλ
κεηξεηή ζαο π.ρ. ζε έλαλ ζσιήλα από PVC .

πλαξκνινγώληαο ηελ πιαθέηα αηζζεηήξσλ θαηξνύ Αrduino
Γηα ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό καο επίζεο ρξεζηκνπνηνύκε Arduino Uno (SparkFun DEV-11021)
θαη κία πιαθέηα αηζζεηήξσλ Arduino (SparkFun: DEV-13956) , 2 RJ11, 6-πηλνπο ζπλδεηήξεο θαη
2 header kits (εηθόλα 4).
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Η πιαθέηα αηζζεηήξσλ Arduino από ηελ SparkFun είλαη εύθνιε ζηε ρξήζε, γηαηί ην πξόγξακκα
πνπ έρεη ην Arduino δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα έρνπκε πξόζβαζε ζηε βαξνκεηξηθή πίεζε, ηε ζρεηηθή
πγξαζία, ηε θσηεηλόηεηα θαη ηε ζεξκνθξαζία. Σν πξόγξακκα θαηξνύ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη από 3
V κέρξη 10 V, έρεη αθξίβεηα σο πξνο ηελ πγξαζία -+ 2%, έρεη αθξίβεηα σο πξνο ηελ πίεζε -+ Pa θαη
αθξίβεηα σο πξνο ηε ζεξκνθξαζία -+0,3 νc.
πλδέζηε ηνπο δύν ζπλδέζκνπο RJ11 ζηελ πιαθέηα αηζζεηήξσλ γηα λα ζπλδέζεηε ηνπο
αηζζεηήξεο βξνρήο θαη αλέκνπ. πλδέζηε επίζεο θαη ηα header kits. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να

προγραμματιστεί το Arduino.

Σώξα ην πιηθό ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ είλαη ζρεδόλ έηνηκν.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΝΣΑ ΣΟΝ ΜΔΣΧΡΟΛΟΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ
ε απηό ην κέξνο ζα ξίμνπκε κηα καηηά ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ.
Πξώηα απ’ όια ζα ξίμνπκε κηα καηηά ζην πξόγξακκα ηνπ αηζζεηήξα ηνπ βξνρόκεηξνπ θαη ζα
κάζνπκε πώο ιεηηνπξγεί. ην ηέινο, ζα ζπληάμνπκε ην ηειηθό πξόγξακκα θαη ζα ην δνθηκάζνπκε.

Υξεζηκνπνηώληαο Arduino
ηαλ ρξεζηκνπνηνύκε γηα πξώηε θνξά ην Arduino , πξέπεη λα εθηειέζνπκε όια ηα βήκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ link πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε ηελ πιαηθόξκα Arduino «έηνηκε γηα
ρξήζε».
https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage
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Παξαθάησ βιέπεηε ηελ νζόλε δηεπαθήο. Απνηειείηαη από ην ζπληάθηε πξνγξακκαηηζκνύ θαη ην
νπηηθνπνηεκέλν κέξνο.

Έπεηηα ζπλδέζηε ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.

Πξνγξακκαηίδνληαο ην βξνρόκεηξν

Δίδαηε όηη ππάξρεη έλα δνρείν πνπ μερεηιίδεη όηαλ κηα ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα λεξνύ ζηάμεη κέζα
ηνπ.
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Γραζηερηόηεηα 5
Καζνξίζηε ηελ πνζόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ θάλεη ην δνρείν λα μερεηιίζεη.
Υξεζηκνπνηήζηε κηα ζύξηγγα κε έλδεημε πεξηερνκέλνπ γηα λα βάιιεηε λεξό κέζα ζην
δνρείν θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηε ζεηξηαθή νζόλε γηα λα θαζνξίζεηε πόηε ζα μερεηιίζεη.
Δπαλαιάβεηε απηή ηε δνθηκή 10 θνξέο θαη βγάιεηε ηε κέζε ηηκή.
Υξεζηκνπνηήζηε ην πξόγξακκα (Raingauge_one) παξαθάησ γηα λα θαζνξίζεηε πόηε
ην δνρείν μερεηιίδεη.
constbyteRAIN= 2;
//pin for rainmeter
volatileunsignedlong raintime, rainlast, raininterval, rain, TipAmount;
// volatiles are subject to modification by IRQs
voidsetup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(RAIN,INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(0, rainIRQ,FALLING);
// attach external interrupt pins to IRQ functions
interrupts();
// turn on interrupts
}
voidloop()
{
}
void rainIRQ()
// Activated by the magnet and reed switch in the rain
gauge
{
raintime =millis();
// grab current time
raininterval = raintime - rainlast;
// calculate interval between this and last event
if (raininterval > 10)
// ignore switch-bounce glitches less than 10mS after initial edge
{
TipAmount = TipAmount+1;
// count new flip
Serial.print("The bucket has flipped. "); //notify user
Serial.println(TipAmount);
rainlast = raintime;
// set up for next event
}
}

Πνζόηεηα λεξνύ ζε έλα δνρείν[l] =

Σώξα θαζνξίζηε έλαλ ηύπν πνπ ζα κεηξά ηελ πνζόηεηα βξνρόπησζεο/ m² πνπ
αληηζηνηρεί ζε έλα δνρείν:
Η επηθαλεηαθή έθηαζε ηεο αλώηαηεο επηθάλεηαο ηνπ βξνρόκεηξνπ [m²]:
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Πνζόηεηα ηεο βξνρόπησζεο αλά ηεηξαγσληθό κέηξν [l/m²] πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα δνρείν=
ην παξαθάησ πξόγξακκα (Raingauge_two), εηζάγεηε ηελ ππνινγηζκέλε ηηκή ζηε κεηαβιεηή
“VolumeSquareMeter” θαη δνθηκάζηε ην πξόγξακκα.
constbyte RAIN = 2; //pin for rainmeter
float waterAmount = 0;
float VolumeSquareMeter = 0.71637;

// <= Fill in the

volume here

volatileunsignedlong raintime, rainlast, raininterval, rain;
// volatiles are subject to modification by IRQs
voidsetup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(RAIN,INPUT_PULLUP);
gauge sensor
attachInterrupt(0, rainIRQ,FALLING);
to IRQ functions
interrupts();
}

// input from wind meters rain
// attach external interrupt pins
// turn on interrupts

voidloop()
{
}
void rainIRQ()
// Activated by the magnet and reed switch in the rain gauge
{
raintime =millis();
// grab current time
raininterval = raintime - rainlast;
// calculate interval between this and last event
if (raininterval > 10)
// ignore switch-bounce glitches less than 10mS after initial edge
{
waterAmount = waterAmount + VolumeSquareMeter;

Serial.print("Total rainfall = ");
Serial.print(waterAmount);
Serial.println(" l/m^2");
rainlast = raintime;
// set up for next event
}
}
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Δμεξεπλώληαο ην πξόγξακκα νιόθιεξνπ ηνπ κεηεσξνινγηθνύ
ζηαζκνύ
Γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε όινπο ηνπο αηζζεηήξεο ζα πξέπεη λα
εγθαηαζηήζνπκε δύν βηβιηνζήθεο. Πεγαίλεηε ζε απηό ην link θαη έπεηηα ζην «libraries and
Arduino web editor» (καξθαξηζκέλν κε θίηξηλν).
https://create.arduino.cc/projecthub/Arduino_Genuino/getting-started-with-arduino-web-editoron-various-platforms-4b3e4a

Μπνξείηε λα βξείηε ηηο δύν βηβιηνζήθεο ζηνλ θάθειν «libraries» πνπ αλαθέξεηαη ζην project.
Σώξα κεηαθνξηώζηε ην πξόγξακκα (ηειηθό_ πξόγξακκα) θαη είζηε έηνηκνη λα εμεξεπλήζεηε ηνλ
κεηεσξνινγηθό ζηαζκό. Σν δηάγξακκα ξνήο ζηελ επόκελε ζειίδα δείρλεη πώο ιεηηνπξγεί ην
πξόγξακκα.
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Αξρή

ύλδεζε ηνπο κεηξεηέο βξνρόπησζεο θαη αλεκόκεηξνπ

Ξεθηλάεη αηζζεηήξαο
- Τγξαζίαο
- Αηκνζθαηξηθήο πίεζεο
- Θεξκνθξαζίαο
- Καηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ

Μέηξα
- Θεξκνθξαζία
- Τγξαζία
- Πίεζε
- Φσηεηλόηεηα
- Σαρύηεηα αλέκνπ
- Καηεύζπλζε αλέκνπ
- βξνρόπησζε

Πεξίκελε 2,5
δεπηεξόιεπηα

Γείμε:
- Θεξκνθξαζία
- Τγξαζία
- Πίεζε
- Φσηεηλόηεηα
- Σαρύηεηα αλέκνπ
- Καηεύζπλζε
αλέκνπ

Μεηέηξεςε ηελ κέηξεζε θσηεηλόηεηαο ζε lux

Πνιιαπιαζίαζε ηελ κέηξεζε θσηεηλόηεηαο κε
ηελ ιεηηνπξγία δηόξζσζεο

ΝΑΙ

Φσηεηλόηεηα >
1500

Γείμε: ειηνθάλεηα

ΟΧΙ

ΝΑΙ
Φσηεηλόηεηα > 600

Γείμε: λεθειώδεο

ΟΥΙ
ΝΑΙ
Φσηεηλόηεηα > 400

Γείμε: θσηηζκόο
δσκαηίνπ

ΟΥΙ
ΝΑΙ
Γείμε: ιπθόθσο

Φσηεηλόηεηα > 100

ΟΧΙ

Γείμε: ακπδξό
ιπθόθσο
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Πξώηα θνηηάμηε γηα ηνλ αηζζεηήξα θσηεηλόηεηαο θάησ από ηε ιέμε «light» ζηελ πιαθέηα
πξνζηαζίαο θαηξνύ.

Γραζηερηόηεηα 6
Σξέμηε ην πξόγξακκα θαη ρξεζηκνπνηήζηε κηα πεγή θσηόο γηα λα εμεξεπλήζεηε ηνλ
αηζζεηήξα θσηεηλόηεηαο. Ση παξαηεξείηε ζηε ζεηξηαθή νζόλε;

Μεηαθξάζηε ηηο αγγιηθέο πξνηάζεηο ζην πξόγξακκα ζηελ κεηξηθή ζαο γιώζζα θαη
δείηε αλ δνπιεύεη.

Σώξα ζα ξίμνπκε κηα καηηά ζηνλ αλεκνδείθηε.

Γραζηερηόηεηα 7
Γείηε ηα γξάκκαηα ζηνλ αλεκνδείθηε.
Σξέμηε ην πξόγξακκα θαη ςάμηε ην απνηέιεζκα ζηε ζεηξηαθή νζόλε.
Σώξα ρξεζηκνπνηήζηε κία ππμίδα γηα λα πξνζαλαηνιίζεηε ηνλ αλεκνδείθηε ζηε ζσζηή
ζέζε ώζηε ν Βνξάο λα είλαη πξαγκαηηθά ν Βνξάο.

Look for the letters on the wind vane.
Σέινο ζα παξαηεξήζνπκε ην αλεκόκεηξν.
Run the program and check the result in the serial monitor.
Now use a compass to orientate the windvane in the right position so that the North is
really North.
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Γραζηερηόηεηα 8
Σξέμηε ην πξόγξακκα θαη πεξηζηξέςεηε ην αλεκόκεηξν γηα λα δείηε ηη ζα ζπκβεί.
Γνθηκάζηε πνηνο κπνξεί λα θπζήμεη πην δπλαηά θαη λα θάλεη ην αλεκόκεηξν λα
πεξηζηξαθεί γξήγνξα.

Γείηε ζην δηαδίθηπν πόζν δπλαηά ζα θπζάεη ν άλεκνο ζηελ πεξηνρή ζαο.

Ο κεηεσξνινγηθόο καο ζηαζκόο θαη ν θόζκνο
Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη θαηαγξαθήο ησλ κεηξήζεσλ ζην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό. Δίλαη απιό λα
γξάςνπκε έλα πξόγξακκα ζην MIT App Inventor πνπ ζα καο επηηξέςεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
Bluetooth γηα λα ζηείινπκε ηηο κεηξήζεηο ζην θηλεηό καο. Ή κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα
RPi γηα λα ζηείινπκε ηηο κεηξήζεηο ζε κηα online πιαηθόξκα όπσο ην Wunderground.
(https://www.wunderground.com/).
Απηό ζα καο νδεγήζεη πνιύ καθξηά, αιιά νπνηνζδήπνηε ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά, κπνξεί λα δεη
παξαθάησ ζε ηη ζα κπνξνύζε λα καο νδεγήζεη απηό.

Smartphone/Bluetooth
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Wunderground/RPi
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2ο ΜΔΡΟ
Θέκα
Γηαζεκαηηθόηεηα

Μεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο
Φπζηθέο επηζηήκεο, Σερλνινγία, Σέρλε, Μεραληθή

Δπίπεδο δσζθοιίας
ηότοη

Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ ην δηθό ηνπο θνπηί γηα λα ηνπνζεηήζνπλ
κέζα ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό θαζώο θαη πνπ πξέπεη λα
ηνπνζεηεζεί ε ζπζθεπή.

Ηθαλόηεηες

Οη καζεηέο θαηαλννύλ όηη ε ζέζε πνπ ηνπνζεηνύλ ηνλ ζηαζκό
επεξεάδεη ηηο κεηξήζεηο ηνπο.

Γηάρθεηα

Εξαρτάται από την καταςκευή.

Απαραίηεηο σιηθόιογηζκηθό

Εξαρτάται από την καταςκευή.
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ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ
Δηζαγσγή
ηόρνο ηεο εγθαηάζηαζεο ελόο κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ πάλσ ή θνληά ζε έλα θηίξην είλαη ε
παξαθνινύζεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θαηξνύ, ε νπνία καο επηηξέπεη επίζεο λα πξνβιέςνπκε θάπνηεο
κεηεσξνινγηθέο αιιαγέο εθ ησλ πξνηέξσλ.
Δάλ έλαο ηέηνηνο κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο κπνξεί λα ζπλδεζεί κέζσ κόληεκ, κπνξνύκε λα
παξαθνινπζνύκε θαη λα θαηαρσξνύκε απνκαθξπζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. Σα δεδνκέλα απηά δελ είλαη κόλν
ελδηαθέξνληα, αιιά κπνξνύλ επίζεο λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο
ζε κηα επξύηεξε πεξηνρή θαη σο εθ ηνύηνπ απνηεινύλ κηα θαιή βάζε γηα ηελ πξόβιεςε ηνπ θαηξνύ.
Καηαγξάθνληαο πιεξνθνξίεο από δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο είλαη έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο λα
παξαηεξήζνπκε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Λακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ πνιινί
ηέηνηνη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ελζσκαησζνύλ ζηελ θνηλή εθαξκνγή ηόζν
ζηνλ επξσπατθό όζν θαη ζηνλ επξύηεξν ηνκέα, ηα δεδνκέλα απηά είλαη ήδε πνιύ
αληηπξνζσπεπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα θαηξηθά θαηλόκελα.

Σνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ
Σα δνκηθά ζηνηρεία ελόο κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ είλαη αηζζεηήξεο, νη νπνίνη κεηξνύλ ηελ
ζεξκνθξαζία, ηελ πγξαζία, ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε, ηελ έληαζε θαη θαηεύζπλζε ηνπ αέξα, ηελ
βξνρόπησζε. Οη αηζζεηήξεο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ θνλζόια ειέγρνπ, ε νπνία ζα κπνξνύζε
επίζεο λα δηαζέηεη νζόλε LCD γηα ηελ εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ. Η ζύλδεζε κεηαμύ ησλ
αηζζεηήξσλ θαη ηεο θνλζόιαο κπνξεί λα γίλεη αζύξκαηα ή ελζύξκαηα. Η θνλζόια κπνξεί επίζεο
λα ζπλδεζεί κε έλα smartphone θαη λα έρεη πξόζβαζε ζε δεδνκέλα από κηα απνκαθξπζκέλε
ηνπνζεζία κε ηελ βνήζεηα κηαο θαηάιιειεο εθαξκνγήο. Σν ζύζηεκα κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί από
ην ειεθηξηθό δίθηπν ή κπνξεί λα έρεη ηε δηθή ηνπ απηόλνκε κπαηαξία. Μηα ηέηνηα κπαηαξία κπνξεί
λα ηξνθνδνηεζεί από έλα ειηαθό ζπιιέθηε.
Η ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ.
- Ο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξα από ην έδαθνο θαη
ηνπιάρηζηνλ 30 κέηξα, εάλ ε επηθάλεηα είλαη πιαθόζηξσηε. Πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη καθξηά από
αληηθείκελα, ηνπιάρηζηνλ ζε απόζηαζε ηέζζεξηο θνξέο ηνπ ύςνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Θα πξέπεη
επίζεο λα απνθεύγεηαη ε έθζεζε ηνπ αηζζεηήξα ζηνλ ήιην.
- Ο αηζζεηήξαο αέξνο πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξα από ην έδαθνο θαη λα ηνπνζεηείηαη
καθξηά από αληηθείκελα, ηνπιάρηζηνλ ζε απόζηαζε δέθα θνξέο ηνπ ύςνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δίλαη
ρξήζηκν λα ηνπνζεηεζεί ζηελ νξνθή ελόο θηηξίνπ.
- πληζηάηαη ν αηζζεηήξαο βξνρόπησζεο λα ηνπνζεηεζεί καδί κε ηνλ αηζζεηήξα αλέκνπ.
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- Δίλαη ρξήζηκν νη αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, αηκνζθαηξηθήο πίεζεο θαη πγξαζίαο λα ηνπνζεηεζνύλ
κέζα ζην πξνζηαηεπηηθό θνπηί ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ, ελώ ην αλεκόκεηξν θαζώο θαη ν
αηζζεηήξαο βξνρόπησζεο ζηελ ηαξάηζα ηνπ θηηξίνπ.

Παξάδεηγκα κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ:

Παξάδεηγκα ηνπνζέηεζεο αηζζεηήξσλ:

Καηαζθεπάδνληαο έλα θνπηί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζηαζκνύ

Γραζηερηόηεηα 1
Καηαζθεπάζηε έλα θνπηί γηα λα ηνπνζεηήζεηε ην arduino, κπαηαξίεο,θ.η.ι.

Μεηξήζηε όια ηα εμαξηήκαηα πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηήζεηε ζην θνπηί.
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Γραζηερηόηεηα 2
ρεδηάζηε θαη θαηαζθεπάζηε έλα θνπηί. Υξεζηκνπνηήζηε ηελ δεκηνπξγηθόηεηά ζαο. Σν θνπηί
ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί έηζη ώζηε λα επηηξέπεη ηελ ξνή αέξα θαη ζα πξέπεη λα
πξνζηαηεύεηαη από ηελ άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία. Σα παξαδείγκαηα παξαθάησ ζα ζαο
εκπλεύζνπλ.
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Κιαζζηθό θνπηί

Μηα κνληέξλα εθδνρή

ηνλ ζύλδεζκν παξαθάησ ζα βξείηε ηηο νδεγίεο θαηαζθεπήο ηεο κνληέξλαο εθδνρήο.
https://drive.google.com/file/d/1rcIWZGKQCHVz6gS8agidW484kcm-_FRl/view

Έλα απιό ζρέδην γηα ην θνπηί
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3ο ΜΔΡΟ
Θέκα
Γηαζεκαηηθόηεηα

Μεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο
Μαζεκαηηθά, Φπζηθέο επηζηήκεο, Σερλνινγία

Δπίπεδο δσζθοιίας
ηότοη

Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηα θαηξηθά θαηλόκελα, θαηαζθεπάδνπλ
γξαθήκαηα θαη κειεηνύλ ηνλ θαηξό αλά κέξα, κήλα…

Ηθαλόηεηες

ε απηό ην κέξνο νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ κεηεσξνινγηθό
ζηαζκό γηα λα κειεηήζνπλ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.

Γηάρθεηα

Δμαξηάηαη από ηηο κεηξήζεηο

Απαραίηεηο σιηθόιογηζκηθό

Ο κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο ζπλδέεηαη ζε ππνινγηζηή
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ΠΧ ΔΗΝΑΗ Ο ΚΑΗΡΟ;

Γραζηερηόηεηα 1
πλδέζηε ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ζε έλαλ ππνινγηζηή θαη δηαβάζηε ηηο ηηκέο.
Ποηα ηηκή δηαβάδεηε;
Ηκεξνκελία:
ξα :
ΤΚΔΤΗ/ΜΔΣΡΗΣΗ
Βξνρόκεηξν
Αηκνζθαηξηθή πίεζε
θσηεηλόηεηα
πγξαζία
αλεκνδείθηεο
ζεξκνθξαζία
αλεκόκεηξν

ΣΙΜΗ

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

Γραζηερηόηεηα 2
Φάμηε γηα κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ζηελ πεξηνρή ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηζηνζειίδα
www.wunderground.com . πγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα ζαο κε απηά ηεο ηζηνζειίδαο.
ΤΚΔΤΗ/ΜΔΣΡΗΣΗ

Οη ηηκέο ζαο

Wunderground ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

βξνρόκεηξν
Αηκνζθαηξηθή πίεζε
θσηεηλόηεηα
πγξαζία
αλεκνδείθηεο
ζεξκνθξαζία
αλεκόκεηξν
Δάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο, πνπ κπνξεί λα νθείινληαη;
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Φάμηε ζε κεξηθέο ηζηνζειίδεο γηα ηνλ θαηξό θαη ζπγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξαηε
από ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ζαο κε ηηο ηηκέο από ηηο ηζηνζειίδεο.
Οη ηηκέο ζνπ

Ιζηνζειίδα 1:

Ιζηνζειίδα 2:

βξνρόκεηξν
Αηκνζθαηξηθή πίεζε
θσηεηλόηεηα
πγξαζία
αλεκνδείθηεο
ζεξκνθξαζία
αλεκόκεηξν

Δάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο, πνπ κπνξεί λα νθείινληαη;

Γραζηερηόηεηα 3
Γηα κηα νιόθιεξε κέξα θαηαγξάςηε αλά ώξα ηελ ζεξκνθξαζία, πγξαζία θαη βξνρόπησζε
ζε έλαλ πίλαθα.
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4ο ΜΔΡΟ
Θέκα
Γηαζεκαηηθόηεηα

ην κάζεκα απηό κειεηάκε ηηο Ηιηαθέο εθιείςεηο ,
εθιείςεηο ειήλεο θαη ππνινγίδνπκε ην ύςνο ελόο
βνπλνύ ζηε ειήλε .
Μαζεκαηηθά , Δπηζηήκε , Σερλνινγία, Γεσγξαθία ,
Σέρλε

Δπίπεδο δσζθοιίας
Οη καζεηέο καζαίλνπλ γηα ηηο εθιείςεηο θαη
παξαηεξνύλ κηα Ηιηαθή έθιεηςεή έθιεηςε ειήλεο.

ηότοη

Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ
θαηάιιειεο δηεπζύλζεηο ζην δηαδίθηπν γηα λα
παξαηεξήζνπλ ηε ειήλε .Υξεζηκνπνηνύλ
καζεκαηηθά εξγαιεία θαη ππνινγηζκνύο γηα λα
κάζνπλ ην ύςνο ελόο βνπλνύ ζηε ειήλε .

Ηθαλόηεηες

-

Παξαηήξεζε θπζηθώλ θαηλνκέλσλ

-

Δθαξκνγή καζεκαηηθώλ ηύπσλ γηα ηελ
ηξηγσλνκεηξία θαη ηελ παξεκβνιή

-

Έξεπλα πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν

50 ιεπηά (κάζεκα γηα ηηο εθιείςεηο)

Γηάρθεηα
Απαραίηεηο σιηθό-ιογηζκηθό

100 ιεπηά (ππνινγηζκόο ηνπ ύςνπο ελόο βνπλνύ)
Γηαδίθηπν

–

Πξόγξακκα

αξηζκνκεραλή - ράξαθαο

29

Google

Moon

–

O ΖΛΗΟ – Ζ ΔΛΖΝΖ – Ζ ΓΖ
ΔΙΑΓΧΓΗ
Αθνύ ε έθιεηςε ειήλεο ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηόο καο
θαη επεηδή ν Wargentin ήηαλ έλαο αζηξνλόκνο , ζεσξνύκε όηη έπξεπε λα κειεηήζνπκε ην
θαηλόκελν ζε βάζνο. Πξηλ μεθηλήζνπκε , ζα πξέπεη λα ςάμνπκε θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ην
Ηιηαθό καο ζύζηεκα .

Γραζηερηόηεηα 1
Φάμηε ζην δηαδίθηπν γηα λα βξείηε ηα παξαθάησ κεγέζε θαη απνζηάζεηο.
Αθηίλα Ηιίνπ
Αθηίλα Γεο
Αθηίλα ειήλεο
Μέζε απόζηαζε Γεο - ειήλεο
Μέζε απόζηαζε Γεο - Ηιίνπ

km
km
km
km
km

Έζησ όηη ζέινπκε λα ζρεδηάζνπκε ην ειηαθό καο ζύζηεκα . Σόηε πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε
κία θιίκαθα γηα ην ζρέδηό καο .Θεσξνύκε ινηπόλ ζαλ κνλάδα κέηξεζεο ην 1 mm ζαλ ηελ αθηίλα
ηεο ειήλεο . Τπνινγίζηε ηώξα ηηο ππόινηπεο αθηίλεο θαη απνζηάζεηο .
Αθηίλα Ηιίνπ
Αθηίλα Γεο
Αθηίλα ειήλεο
Μέζε απόζηαζε Γεο - ειήλεο
Μέζε απόζηαζε Γεο - Ηιίνπ

cm
cm
0.1 cm
cm
cm

Μπνξνύκε λα θηηάμνπκε έλα ζσζηό ζρέδην εάλ ζειήζνπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηνλ Ήιην , ηε
ειήλε θαη ηε Γε ζην ίδην ζρέδην; Ναη / ρη
Γηαηί (όρη);
Η αθηίλα ηεο Γεο είλαη ……. θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ αθηίλα ηεο ειήλεο . Η αθηίλα ηνπ
Ηιίνπ είλαη ……. θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ αθηίλα ηεο Γεο .
Δπηπιένλ, ε απόζηαζε Γεο – Ηιίνπ είλαη πεξίπνπ …… θνξέο ζε ζρέζε κε ηελ απόζηαζε Γεο
– ειήλεο .
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Οξαηόηεηα ελόο αληηθεηκέλνπ
Μία θσηεηλή πεγή εθπέκπεη θσο νπόηε δεκηνπξγεί ζθηά πίζσ από νγθώδε αληηθείκελα . Έλα
αληηθείκελν είλαη νξαηό ζε έλαλ παξαηεξεηή όηαλ εθπέκπεη θσο ή όηαλ αληαλαθιάηαη ζε απηό θσο
από κία θσηεηλή πεγή .
ην παξαθάησ ζρήκα κπνξνύκε λα δνύκε πσο έλα αληηθείκελν αληαλαθιά θσο από κία θσηεηλή
πεγή θαη επνκέλσο είλαη νξαηό ζε έλαλ παξαηεξεηή . Η γξακκή “¨Αληηθεηκέλνπ –Παξαηεξεηή ”
απεηθνλίδεη ηνλ ηξόπν απηό ζην παξαθάησ ζρήκα .

Γραζηερηόηεηα 2
2

Μειεηήζηε ιίγν κε ηελ εθαξκνγή ηε ζέζε ηεο θσηεηλήο πεγήο, ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ
παξαηεξεηή γηα λα βξείηε πόηε ην αληηθείκελν ζα είλαη νξαηό ζηνλ παξαηεξεηή ή όρη.

Οιηθή έθιεηςε Ηιίνπ θαη ειήλεο
Οη Ηιηαθέο εθιείςεηο ζπκβαίλνπλ ζηε θάζε ηεο Νέαο ειήλεο, όηαλ ν Ήιηνο, ε ειήλε θαη ε Γε
επζπγξακκίδνληαη. Χζηόζν ε ειήλε θαη ε Γε δελ θηλνύληαη ζην ίδην επίπεδν γύξσ από ηνλ Ήιην .
Γηα ην ιόγν απηό δελ ππάξρεη Ηιηαθή έθιεηςε ζε θάζε θάζε ηεο Νέαο ειήλεο.
Μία νιηθή ειηαθή έθιεηςε κπνξεί λα παξαηεξεζεί κόλν από κία κηθξή πεξηνρή πάλσ ζηε Γε . Απηή
είλαη ε «θαζαπηή ζθηά» ηεο ειήλεο. Άλζξσπνη ζε πεξηνρέο ηεο Γεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ
«παξαζθηά» ηεο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα βιέπνπλ κία κεξηθή έθιεηςε Ηιίνπ.
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Οη εθιείςεηο ειήλεο ζπκβαίλνπλ κόλν ζηε θάζε ηεο Παλζειήλνπ, όηαλ ν Ήιηνο, ε Γε θαη ε ειήλε
επζπγξακκίδνληαη. Χζηόζν ε Γε θαη ε ειήλε δελ θηλνύληαη ζην ίδην επίπεδν γύξσ από ηνλ Ήιην . Γηα
ην ιόγν απηό δελ ππάξρεη νιηθή έθιεηςε ειήλε ζε θάζε Παλζέιελν .
Οη εθιείςεηο ειήλεο κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ από θάζε ηνπνζεζία πάλσ ζηε Γε όηαλ πέζεη ην
ζθνηάδη.

ηαλ ε ειήλε πεξλάεη κέζα από ηελ παξαζθηά ηεο Γεο, ε Παλζέιελνο ζα είλαη ιίγν πην ζθνηεηλή.
Μία νιηθή έθιεηςε ειήλεο ζα ζπκβεί όηαλ νιόθιεξε ε ειήλε πεξάζεη κέζα από ηελ θαζαπηή
ζθηά ηεο Γεο. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο νιηθήο έθιεηςεο ειήλεο, ε ειήλε δελ ζθνηεηληάδεη ηειείσο ,
αιιά απνθηά κία θόθθηλε απόρξσζε.
Δάλ κόλν έλα κέξνο ηεο ειήλεο πεξάζεη κέζα από ηελ θαζαπηή ζθηά παξαηεξνύκε κία κεξηθή
έθιεηςε ειήλεο.

Γραζηερηόηεηα 3
Μειεηήζηε ιίγν ηελ εθαξκνγή θαη ηηο ζέζεηο ηνπ Ηιίνπ, ηεο ειήλεο θαη ηεο Γεο γηα λα
δεκηνπξγήζηε ηηο δηθέο ζαο εθιείςεηο Ηιίνπ θαη ειήλεο.
http://seilias.gr/erasmus/html5/eclipse/eclipse.html
Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κία αθόκε πην ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε δεκηνπξγήζακε κία Σξίηε
εθαξκνγή. Οη εθιείςεηο είλαη θαηλόκελα ηξηώλ δηαζηάζεσλ θαη όρη δύν. πλεπώο ε «θαζαπηή ζθηά»
δελ έρεη ζρήκα ελόο ηξηγώλνπ, αιιά ελόο θώλνπ. ην παξαπάλσ ζρήκα δύν δηαζηάζεσλ, θαίλεηαη
ζαλ λα βξίζθεηαη ε ειήλε ζηε ζθηά ηεο Γεο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κπνξεί απηό λα κε
ζπκβαίλεη. Η ζέζε ηεο ειήλεο κπνξεί λα είλαη πίζσ ή αθόκε θαη κπξνζηά ηνπ θώλνπ ζθηάο θαη γηα
ην ιόγν απηό κπνξεί λα κελ ππάξρεη έθιεηςε ειήλεο.
Γηα ην ιόγν απηό κηα ηξηζδηάζηαηε εθαξκνγή καο δίλεη κία παξάζηαζε κίαο έθιεηςεο κε
κεγαιύηεξε αθξίβεηα. ηελ εηθόλα πάλσ αξηζηεξά εκθαλίδεηαη ην πώο ε έθιεηςε ζα θαίλεηαη ζε
καο.
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Γραζηερηόηεηα 4
Μειεηήζηε ιίγν ηελ εθαξκνγή θαη δεκηνπξγήζηε ηελ δηθή ζαο έθιεηςε ειήλεο.
http://seilias.gr/erasmus/html5/eclipse3D/eclipse3D.html

Παξαηεξώληαο κία έθιεηςε Ηιίνπ θαη ειήλεο
ηε δηάξθεηα κίαο ζρνιηθήο ρξνληάο έρεηε ηελ επθαηξία λα παξαηεξήζηε από δύν κέρξη πέληε
εθιείςεηο Ηιίνπ θαη ειήλεο. Σν πιήζνο ηεο κίαο έθιεηςεο επεξεάδεη ην πιήζνο ηεο άιιεο . Ο
ειάρηζηνο αξηζκόο ησλ εθιείςεσλ πνπ κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε ζε έλα έηνο είλαη ηέζζεξηο .
Θα κπνξνύζε λα είλαη δύν Ηιηαθέο εθιείςεηο θαη δύν εθιείςεηο ειήλεο.
Σν πεξηζζόηεξν πνπ κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε είλαη εθηά εθιείςεηο ζε έλα έηνο . Θα
κπνξνύζε λα είλαη δύν Ηιηαθέο εθιείςεηο θαη πέληε εθιείςεηο ειήλεο, ηξεηο Ηιηαθέο εθιείςεηο θαη
ηέζζεξηο εθιείςεηο ειήλεο, ηέζζεξηο Ηιηαθέο εθιείςεηο θαη ηξεηο εθιείςεηο ειήλεο ή πέληε Ηιηαθέο
εθιείςεηο θαη δύν εθιείςεηο ειήλεο .
ηαλ παξαηεξείηε κία έθιεηςε Ηιίνπ ζα πξέπεη σζηόζν λα είζηε πξνζεθηηθνί . Πάληνηε λα
ρξεζηκνπνηείηε γπαιηά θαηάιιεια γηα λα παξαηεξήζεηε ηηο εθιείςεηο ή θηηάμηε δηθνύο ζαο θαθνύο
παξαθνινύζεζεο.
https://www.youtube.com/watch?v=PMPBWLSYKaw

Γραζηερηόηεηα 5
Βξείηε ζηε δηεύζπλζε https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE2001-2100.html πόζεο νιηθέο
εθιείςεηο ειήλεο έρνπλ γίλεη ηνλ 21ν αηώλα .

Πόηε ζα γίλεη ε επόκελε νιηθή έθιεηςε ειήλεο ;

Θα κπνξέζεηε λα ηε δείηε ;

Δάλ κπνξέζεηε πάξηε κία θσηνγξαθία .
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ΣΟ ΤΦΟ ΔΝΟ ΒΟΤΝΟΤ ΣΖ ΔΛΖΝΖ
Δηζαγσγή
Γηα λα ππνινγίζνπκε ην ύςνο ελόο βνπλνύ ζηε ειήλε ρξεηαδόκαζηε κία εηθόλα κε δύν επδηάθξηηα
κέξε ζηε ειήλε , έλα βνπλό θαη επίζεο ηελ αθξηβή ρξνληθή ζηηγκή ζηελ νπνία πάξζεθε ε εηθόλα .
ηελ εηθόλα απηή ζα πξέπεη λα δνύκε θαζαξά ηε ζθηά ηνπ βνπλνύ ηνπ νπνίνπ ην ύςνο ζέινπκε λα
ππνινγίζνπκε .
ηελ εηθόλα θάησ αξηζηεξά βιέπεηε ηνλ θξαηήξα Wargentin. Δίλαη έλαο αζπλήζηζηνο θξαηήξαο,
δηόηη έρεη ην ζρήκα κηαο ππεξπςσκέλεο πιαηθόξκαο , θαζώο όηαλ ζρεκαηηδόηαλ ν θξαηήξαο
γέκηζε κε ιάβα .
ηελ δεμηά εηθόλα βιέπεηε ηνλ θξαηήξα Walther. ην θέληξν ηνπ παξαηεξείηε έλα βνπλό κε κία
ζθηά . Δίλαη απηό ην ραξαθηεξηζηηθό ησλ πεξηζζνηέξσλ θξαηήξσλ κε κεγάιε δηάκεηξν . ην ηέινο
ηνπ καζήκαηνο ζα κπνξέζεηε λα ππνινγίζεηε θαηά πξνζέγγηζε ην ύςνο ηνπ βνπλνύ .

Τπνινγηζκόο ηεο θιίκαθαο ηεο εηθόλαο
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Μπνξείηε λα βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο γλσζηώλ ηνπνζεζηώλ κε ην πξόγξακκα GoogleEarth ζην
δηαδίθηπν. ηαλ αλνίμεηε ην πξόγξακκα GoogleEarth, ε γξακκή εξγαιείσλ ζην πάλσ κέξνο ζα
δείμνπλ ηελ εηθόλα ηνπ πιαλήηε. ηαλ παηήζηε πάλσ ζηε γξακκή απηή ζα κπνξέζεηε λα αιιάμεηε
ηελ εηθόλα θαη λα δείηε ηε ειήλε .

Υάξε ηνπ πξνγξάκκαηνο GoogleMoon κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ απόζηαζε κεηαμύ δύν
γλσζηώλ ηνπνζεζηώλ. ην παξάδεηγκα απηό είλαη 122 km.

Μεηξάκε ηελ απόζηαζε κεηαμύ δύν γλσζηώλ ηνπνζεζηώλ ζηελ εηθόλα θαη έηζη κπνξνύκε λα
πξνζδηνξίζνπκε ηελ θιίκαθα ηεο εηθόλαο. Η απόζηαζε ζηελ εηθόλα απηή είλαη 9.7 cm. Απηό
ζεκαίλεη όηη 1 cm αληηζηνηρεί ζε 12.58 km.
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Γραζηερηόηεηα 1
Έρεηε ηελ εηθόλα πνπ πήξαηε . ηελ εηθόλα απηή βιέπεηε έλαλ θξαηήξα ηεο ειήλεο πνπ έρεη
κία όκνξθε ζθηά. Απηόο ν θξαηήξαο νλνκάδεηαη “Walther”.
Παξαηεξήζηε ηνλ θξαηήξα ρξεζηκνπνηώληαο ην
https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/MOON/target
Κάληε θιηθ πάλσ ζην “crater” θαη ζηε ζπλέρεηα ζην “Refineyoursearch”. Με ηελ επηινγή ηνπ
πιήθηξνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε “FeatureName” θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηε ιέμε “Walther”.
Κάληε θιηθ ζην “Search” ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο .
Πξνζδηνξίζηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ζηνπο πξόπνδεο ηνπ βνπλνύ ηεο ειήλεο . Μπνξείηε επίζεο
λα δείηε ην αξρείν pdf κε ηίηιν “Quad”. Σν αξρείν απηό ζα ζαο δείμεη έλαλ αθόκε θαιύηεξν
ράξηε ηεο πεξηνρήο .

Υξεζηκνπνηήζηε ην πξόγξακκα Google Moon γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηε δηάκεηξν ηνπ θξαηήξα
“Werner”, πνπ βξίζθεηαη θάπνπ δεμηά θαη πάλσ από ηνλ “Walther”. Δίλαη έλαο όκνξθνο
θπθιηθόο θξαηήξαο .

Διέγμαηε ηελ απάληεζή ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δηεπζύλζεηο
https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/MOON/target
https://www.lpi.usra.edu/lunar/tools/lunardistancecalc/index.shtml
Μεηξήζηε ηε δηάκεηξν ηνπ θξαηήξα ζηελ εηθόλα .

Πνηα είλαη ε θιίκαθα ηεο εηθόλαο ;
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Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ηεο Γηαρσξίδνπζαο ηε ζηηγκή πνπ
πάξζεθε ε εηθόλα
Γηαρσξίδνπζα είλαη ε γξακκή πνπ ρσξίδεη ην θσηηζκέλν από ην ζθνηεηλό κέξνο ηεο ειήλεο .
Η γξακκή απηή ζπλερώο αιιάδεη ηε ζέζε ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηεο ειήλεο γύξσ από
ηε Γε.

ε όζα αθνινπζνύλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα βξνύκε ηε ζέζε ηεο Γηαρσξίδνπζαο ηελ εκέξα πνπ
πάξζεθε ε εηθόλα.
ηελ πεξίπησζή καο γλσξίδνπκε όηη ε εηθόλα πάξζεθε ζηηο 6 επηεκβξίνπ 3.30 UTήGMT.
Τπάξρνπλ εηδηθνί πίλαθεο όπσο ν παξαθάησ.

Ο πίλαθαο απηόο καο δείρλεη ην γεσγξαθηθό κήθνο ηεο ζέζεο ηεο Γηαρσξίδνπζαο θάζε κέξα ζηηο
0.00 UT.
πσο κπνξείηε λα δείηε ζηα θόθθηλα θνπηάθηα, ε Γηαρσξίδνπζα κεηαθηλείηαη από ηηο 6 κέρξη ηηο 7
επηεκβξίνπ από ηηο -10.5° to +1.7°. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ειήλε πεξηζηξέθεηαη ζε κία γσλία ησλ
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12.2° ζε 24 ώξεο, ή ζε κία γσλία ησλ 0.508° θάζε ώξα . ηνλ πίλαθα απηό κία αξλεηηθή γσλία
ζεκαίλεη όηη ε γξακκή ζθηάο βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό εκηζθαίξην ηεο ειήλεο , κία ζεηηθή γσλία
ζεκαίλεη όηη ε γξακκή ζθηάο βξίζθεηαη ζην δπηηθό εκηζθαίξην ή κε άιια ιόγηα έρεη δπηηθό
γεσγξαθηθό κήθνο .

Με ηα δεδνκέλα απηά κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηε ζέζε ηεο Γηαρσξίδνπζαο ηε ζηηγκή πνπ
πάξζεθε ε θσηνγξαθία
Γηα λα ην θάλνπκε ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν :

αΔιατωρίζοσσας = α0 + (Δα * Δt )

αΔιατωρίζοσσας [°] : γεσγξαθηθό κήθνο ηεο Γηαρσξίδνπζαο ηε ζηηγκή πνπ ηξαβήρηεθε ε εηθόλα
α0 [°] : γεσγξαθηθό κήθνο ηεο Γηαρσξίδνπζαο ηε ρξνληθή ζηηγκή 0.00 UT ηελ εκέξα πνπ
ηξαβήρηεθε ε εηθόλα
Γα [°/ώξα] : ε γσλία ζε κνίξεο πνπ ε Γηαρσξίδνπζα κεηαθηλείηαη ζε κία ώξα
Γt [ζε ώξεο] : ρξνληθή δηαθνξά κεηαμύ 0.00 UT θαη ηεο ζηηγκήο πνπ ηξαβήρηεθε ε εηθόλα
Η εηθόλα καο ηξαβήρηεθε ζηηο 3.30 U.T.

αΔιατωρίζοσσας

= -10,5+(0,508*3,5) = -8,7°

πλεπώο ε Γηαρσξίδνπζα βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό εκηζθαίξην ηεο ειήλεο .
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Γραζηερηόηεηα 2

Σί ώξα πάξζεθε ε εηθόλα;
Θέζε ηεο Γηαρσξίδνπζαο ηελ εκέξα απηή θαη ηελ επόκελε.

Ηκεξνκελία

Θέζε ηεο Γηαρσξίδνπζαο ζηηο 0.00 U.T.
α0 =
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πλεπώο ε Γηαρσξίδνπζα κεηαθηλείηαη αλά κέξα ή αλά ώξα.
Γα =
Γt =
Πνύ βξηζθόηαλ ε Γηαρσξίδνπζα ηελ ώξα πνπ ηξαβήμακε ηελ εηθόλα;

αΔιατωρίζοσσας = α0 + (Δα * Δt )

αΔιατωρίζοσσας

=

Η Γηαρσξίδνπζα βξίζθεηαη ζην εκηζθαίξην ηεο ειήλεο .
Μπνξείηε λα ην δηαπηζηώζεηε βάδνληαο ηνλ ρξόλν ζηε δηεύζπλζε
http://www.lunar-occultations.com/rlo/ephemeris.htm
Από ην “ειελνγξαθηθό γεσγξαθηθό κήθνο ηε ο Γηαρσξίδνπζαο ” κπνξείηε λα βξείηε θαηά
πξνζέγγηζε ην ίδην λνύκεξν , αιιά κε αληίζεην πξόζεκν .

Πξνζδηνξηζκόο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηεο ζέζεο ηεο ειήλεο ζηηο
νπνίεο νη αθηίλεο ηνπ Ηιίνπ είλαη θάζεηεο ηε ζηηγκή πνπ ηξαβήρηεθε
ε εηθόλα .
Σώξα πνπ πξνζδηνξίζακε όηη ε Γηαρσξίδνπζα βξίζθεηαη ζηηο -8.7 °, κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε
ηε γσλία ζηελ νπνία νη αθηίλεο ηνπ Ηιίνπ ηέκλνπλ θάζεηα ηε Γηαρσξίδνπζα : - 8,7° + 90° = 81,3°.
Έηζη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ηξαβήρηεθε ε εηθόλα νη αθηίλεο ηνπ Ηιίνπ ζα είλαη θάζεηεο ζε κία
ηνπνζεζία ζηε ειήλε κε γεσγξαθηθό κήθνο 81.3°Γ. Ο Ήιηνο θηλείηαη ζε επίπεδν πνπ δελ
απνθιίλεη πνιύ από ην επίπεδν ηζεκεξηλνύ ηεο ειήλεο . Γηα ην ιόγν απηό επηιέγνπκε ηηο 0° σο
γεσγξαθηθό πιάηνο ηεο ηνπνζεζίαο απηήο .
Έηζη νη αθηίλεο ηνπ Ηιίνπ είλαη θάζεηεο ζηελ ηνπνζεζία κε ζπληεηαγκέλεο (0°Β, 81.3° Γ).

Γραζηερηόηεηα 3
ε πνηα ηνπνζεζία ηεο ειήλεο νη αθηίλεο ηνπ Ηιίνπ ήηαλ θάζεηεο ηε ζηηγκή πνπ πάξζεθε ε
εηθόλα ;
Γεσγξαθηθό Μήθνο :
Σνπνζεζία :
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Τπνινγηζκόο ηεο γσληαθήο απόζηαζεο κεηαμύ ηεο ζέζεο ηνπ
βνπλνύ ηεο ειήλεο θαη ηεο ζέζεο ζηελ νπνία ν Ήιηνο βξίζθεηαη
ζηε ζέζε δελίζ.
Δπεηδή έρνπκε ππνζέζεη όηη ν Ήιηνο είλαη πάληνηε ζηε ζέζε δελίζ πάλσ από ηνλ ηζεκεξηλό ηεο
ειήλεο ν ηύπνο ηεο ζθαηξηθήο ηξηγσλνκεηξίαο απινπνηείηαη .

Γ είλα ηε γσληαθή απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν ζέζεσλ ζηε ζθαίξα
xA, yA είλαη νη ζπληεηαγκέλεο (γεσγξαθηθό πιάηνο , γεσγξαθηθό κήθνο)
ηνπ βνπλνύ ηεο ειήλεο (47° Β , 2°Γ)
xB θαη yB είλαη νη ζπληεηαγκέλεο (γεσγξαθηθό πιάηνο, γεσγξαθηθό κήθνο)
ηεο ζέζεο ηεο ειήλεο ζηελ νπνία νη αθηίλεο ηνπ Ηιίνπ είλαη θάζεηεο ηε ζηηγκή πνπ
πάξζεθε ε εηθόλα (0° Β ,81.3°Α)
ζπλδ = ζπλxA.ζπλ(|yB– yA|)
ζπλδ = ζπλ (47°).ζπλ (|81.3° – (-2) °|)
δ = 82° 43’ 31.554”
Απηό καο επηηξέπεη λα ππνινγίζνπκε ην ύςνο ηνπ Ηιίνπ ζηελ ηνπνζεζία ηνπ βνπλνύ ζε θάζε
ρξνληθή ζηηγκή ηεο εηθόλαο .
α = 90° - δ = 7° 16’ 28.446”

Γραζηερηόηεηα 4
Σνπνζεζία ηνπ βνπλνύ –Γξαζηεξηόηεηα 1 : (xA,yA) =
Σνπνζεζία –Γξαζηεξηόηεηα 3 : (xB, yB) =
ζπλδ = ζπλxA .ζπλ(|yB– yA|)
δ=
Τπνινγίζηε ην ύςνο ηνπ Ηιίνπ ζηελ ηνπνζεζία ηνπ βνπλνύ ζηελ εηθόλα ζαο .
α = |90° - δ |=
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Όςνο ηνπ βνπλνύ ηεο ειήλεο

ηελ παξαπάλσ εηθόλα βιέπεηε έλα απιό ζρήκα ζην νπνίν ην h παξηζηάλεη ην ύςνο ηνπ βνπλνύ
ηεο ειήλεο, S είλαη ην κήθνο ηεο ζθηάο θαη α είλαη ε γσλία πνπ πξνζδηνξίζακε .
Όςνο = κήθνο ηεο ζθηάο * εθ (ύςνο ηνπ Ηιίνπ)
Μεηξά κε ην κήθνο ηεο ζθηάο ηνπ βνπλνύ ζηελ εηθόλα .
Η ζθηά έρεη κήθνο 1,8 cm, νπόηε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζα είλαη 22,64 km.
22,64*εθ (7° 16’ 28.446”) = 2,890
Σν βνπλό ηεο ειήλεο έρεη ύςνο 2.890 m .

Γραζηερηόηεηα 5
Να κεηξήζηε ην κήθνο ηεο ζθηάο ηνπ βνπλνύ ηεο ειήλεο ζηελ εηθόλα .

Υξεζηκνπνηώληαο ηελ θιίκαθα ηεο εηθόλαο , λα ππνινγίζεηε ην πξαγκαηηθό κήθνο ηεο ζθηάο .

Yπνινγίζηε ην ύςνο ηνπ βνπλνύ, ρξεζηκνπνηώληαο ην ύςνο ηνπ Ηιίνπ από ηελ πξνεγνύκελε
δξαζηεξηόηεηα θαη ηνπ κήθνπο ηεο ζθηάο ηνπ βνπλνύ. Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ ηύπν ηεο
εθαπηνκέλεο .

Η απάληεζε ζαο θαίλεηαη ζσζηή;
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Παξάξηεκα
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