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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ



Ως Έκλειψη, ορίζεται το φαινόµενο στο οποίο 1 ουράνιο σώµα περνάει µπροστά από άλλα 2 λόγω της 

τροχιάς του. Αποτελείται από 2 µέρη, την Σκιά και την Παρασκιά ενώ κάθε πλανήτης του Ηλιακού µας 

Συστήµατος ρίχνει σκιά στο ∆ιάστηµα µε συγκεκριµένο µήκος. Από τη Γη, είναι ορατά 2 είδη εκλείψεων, η 

Ηλιακή και η Σεληνιακή. Η διάµετρος της σκιάς της Γης είναι 1.400.000 χιλιόµετρα ενώ η διάµετρος της 

παρασκιάς της άπειρο  (όπως και στα υπόλοιπα ουράνια σώµατα). Όµως, η διάµετρος της σκιάς της Σελήνης 

είναι 9.000 χιλιόµετρα και της παρασκιάς της είναι  µόνο17.000 km. Με δεδοµένο το γεγονός ότι η κλίση της 

σεληνιακής τροχιάς της είναι 5 µοίρες, υπό ορισµένες προϋποθέσεις εκλείψεις Ηλίου µπορούν να συµβούν 

µόνο όταν η Σελήνη είναι στη φάση της  Νέας Σελήνης, ενώ εκλείψεις Σελήνης µπορούν να συµβούν µόνο 

όταν η Σελήνη είναι στη φάση της Πανσέληνου.όταν η Σελήνη είναι στη φάση της Πανσέληνου.



Όπως προαναφέρθηκε, για να έχουµε σεληνιακές και ηλιακές εκλείψεις πρέπει να συντρέχουν ορισµένες 

προϋποθέσεις. Η περιφορά της Σελήνης σε σχέση µε τη Γη, διαρκεί 27.30 ηµέρες και είναι γνωστή ως 

Αστρικός Μήνας,επειδή η περιφορά γίνεται σε σχέση µε τα αστέρια)  Όµως, ένας πλήρης κύκλος φάσεων 

διαρκεί 29.30 ηµέρες και η περιφορά της αυτή γίνεται σε σχέση µε τον Ήλιο και είναι γνωστή ως 

Συνοδικός Μήνας. Όµως, λόγω της κλίσης της τροχιάς της (που είναι 5 µοίρες) υπάρχουν 2 σηµεία τοµής µε 

τη τροχιά της Γης, ο Αναβιβάζων Σύνδεσµος (που για το Βόρειο Ηµισφαίριο είναι τον Σεπτέµβριο και η 

Σελήνη οδεύει προς το ετήσιο µέγιστο βόρειο ύψος της  που είναι το ∆εκέµβριο) και ο Καταβιβάζων 

Σύνδεσµος (που για το Βόρειο Ηµισφαίριο είναι τον Μάρτιο και η Σελήνη οδεύει προς το ετήσιο µέγιστο 

νότιο ύψος που είναι τον Ιούνιο).  Τα σηµεία αυτά, τα διαβαίνει ο Ήλιος 2 φορές το χρόνο ενώ η νοητή νότιο ύψος που είναι τον Ιούνιο).  Τα σηµεία αυτά, τα διαβαίνει ο Ήλιος 2 φορές το χρόνο ενώ η νοητή 

ευθεία γραµµή που ενώνει τους συνδέσµους, ονοµάζεται Γραµµή των Συνδέσµων. Όταν ο Ήλιος

και η Σελήνη βρίσκονται στον ίδιο σύνδεσµο, τότε έχουµε Έκλειψη Ηλίου ενώ όταν βρίσκονται σε 

διαφορετικό σύνδεσµο τότε έχουµε Έκλειψη Σελήνης. Παράλληλα, δηµιουργούνται 2 «εποχές εκλείψεων» 

(που αντιστοιχούν στους συνδέσµους), που λόγω του συνοδικού µήνα της Σελήνης, για κάθε εποχή 

εκλείψεων προβλέπεται  να έχουµε 1 µε 2 ηλιακές και 1 η καµία σεληνιακές, ενώ συνολικά µέσα στο έτος 

προβλέπεται να έχουµε 2 µε 5 ηλιακές εκλείψεις και 3 η καµία σεληνιακές εκλείψεις. Μερικές φορές, 

συµβαίνει να έχουµε 1 επιπλέον έκλειψη Ηλίου η Σελήνης επειδή λόγω των παρέλξεων του Ήλιου, 

η γραµµή των συνδέσµων κινείται προς τα δυτικά µε ρυθµό 20 µοίρες ανα έτος, συµπληρώνοντας έτσι

µια πλήρης περιφορά σε 18 έτη και 10 ηµέρες, περίοδος που είναι γνωστή ως Περίοδος Saros (Σάρος).

Όµως, λόγω αυτής της µετακίνησης µερικές φορές έχουµε 3 εποχές εκλείψεων αντί για 2. Αν για παράδειγµα,

µια εκλειπτική εποχή αρχίσει τον Ιανουάριο, η επόµενη θα είναι τον Ιούνιο και η τρίτη τον ∆εκέµβριο.



Για πολλούς, το οµορφότερο φαινόµενο της φύσης. Όπως προαναφέρθηκε, πραγµατοποιείται µόνο όταν η 

Σελήνη και ο Ήλιος βρίσκονται στον ίδιο σύνδεσµο µε αποτέλεσµα η Σελήνη να παρεµβάλλεται µεταξύ 

Ήλιου και Γης. Αποτελείται από 2 µέρη, τη Σκιά και τη Παρασκιά. Όµως, µια εξαιρετικής συγκυρίας 

σύµπτωση είναι πως η Σελήνη και ο Ήλιος έχουν την ίδια φαινόµενη διάµετρο. Αυτό, οφείλεται στο γεγονός 

οτι ο Ήλιος είναι µεν 400 φορές µεγαλύτερος απ’τη Σελήνη, είναι όµως 400 φορές πιο µακριά κάνοντας τους 

έτσι να έχουν την ίδια φαινόµενη διάµετρο (όπως παρατηρούνται από τη Γη). Υπάρχουν 3 κατηγορίες 

ηλιακών εκλείψεων, η Ολική, η Μερική και η ∆ακτυλιοειδής που θα αναλυθούν παρακάτω.





Ολική Έκλειψη Ηλίου : Συµβαίνει µόνο όταν η Σελήνη και ο Ήλιος βρίσκονται στον ίδιο σύνδεσµο. Με 

µέγιστη κάλυψη 100 & και µέγιστη διάρκεια 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, το µονοπάτι της ολικότητας έχει 

µήκος 15.000 χιλιόµετρα και πλάτος µόνο 150 χιλιόµετρα. Αυτός είναι και ο λόγος που µια ολική έκλειψη 

Ηλίου είναι ορατή σε λιγότερες περιοχής απ’ότι µια µερική έκλειψη Ηλίου η µια έκλειψη Σελήνης 

γενικότερα. 1 λεπτό πριν την ολικότητα, µπορούµε να δούµε τις περίφηµες Χάντρες του Bailly που οφείλεται 

στο οτι οι ηλιακές ακτίνες «περνούν» µέσα απ’τα ηλιακά χαρακτηριστικά. Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν την 

ολικότητα, είναι ορατό το Ηλιακό Στέµµα (που στο µέγιστο της λαµπρότητας του εκτείνεται σε απόσταση

8 ηλιακών ακτινών) ενώ µαζί µε τη τελευταία «χάντρα» δηµιουργούν το όµορφο ∆ιαµαντένιο ∆αχτυλίδι. 

Αµφότερα, είναι µοναδικά φαινόµενα µιας ολικής έκλειψης Ηλίου, ενώ για πολλούς ερασιτέχνες 

αστρονόµους είναι η οµορφότερη κατηγορία έκλειψης.αστρονόµους είναι η οµορφότερη κατηγορία έκλειψης.

Μερική Έκλειψη Ηλίου : Συµβαίνει όταν η Σελήνη βρίσκεται µεν στον ίδιο σύνδεσµο µε τον Ήλιο,

αλλά δεν εφάπτεται πλήρως µε αποτέλεσµα ένα ποσοστό του Ήλιου να καλύπτεται µερικώς που από τη Γη,  

φαίνεται να έχει «δαγκωνιά».

∆ακτυλιοειδής Έκλειψη Ηλίου : Είναι στην ουσία ολική έκλειψη ηλίου και συντρέχουν οι αντίστοιχες 

προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν. Η διαφορά είναι πως η Σελήνη βρίσκεται στο απόγειο της τροχιάς της και 

γύρω της, υπάρχει δακτύλιος ηλιακού φωτός !





Ηλιακή Έκλειψη 20/03/2015 (Μέγιστο = 45 %)

Αθήνα / NexStar 102 SLT / Canon 450 D / Baader Astrosolar Filter



Ως Έκλειψη Σελήνης, ορίζεται το φαινόµενο όπου η Σελήνη περνάει µέσα από τη σκιά της Γης

(είτε ολόκληρη είτε µε κάποιο ποσοστό). Η προϋπόθεση για να γίνει, είναι ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη να 

βρίσκονται σε συζηγία (δηλαδή σε τέλεια ευθεία) και να βρίσκονται σε διαφορετικούς συνδέσµους.

Η διάρκεια και το είδος της, εξαρτάται από τη θέση της Σελήνης στη σκιά της Γης και βέβαια τη θέση της 

επάνω στην Εκλειπτική.

Σε αντίθεση µε τις ηλιακές εκλείψεις, οι σεληνιακές διαρκούν περισσότερο επειδή η σκιά της Σελήνης είναι 

µικρότερη από αυτή της Γης και έτσι, είναι ορατές από το εκάστοτε νυχτερινό ηµισφαίριο,

αντί για µια συγκεκριµένη περιοχή στη περίπτωση µιας ηλιακής έκλειψης. Όπως προαναφέρθηκε, η σκιά της 

Σελήνης αποτελέιται από τη Κύρια Σκιά (Umbra) και την Παρασκιά (Penumbra). Με βάση αυτό, υπάρχουν 3 

είδη σεληνιακών εκλείψεων που θα αναφερθούν παρακάτω.είδη σεληνιακών εκλείψεων που θα αναφερθούν παρακάτω.





Ολική Έκλειψη Σελήνης : Ένα πολύ όµορφο φαινόµενο, που συµβαίνει µόνο όταν η Σελήνη βρίσκεται 

ολόκληρη µέσα στη σκιά της Γης και καλύπτεται 100 %. Με µέγιστο φαινόµενο µέγεθος + 1.88,

η µέγιστη διάρκεια της είναι 1 ώρα και 30 λεπτά. Βέβαια, η λαµπρότητα και η απόχρωση της κεντρικής σκιάς 

διαφέρει ενώ η κατανοµή της σκόνης επηρεάζει και αυτή µε τη σειρά της τη λαµπρότητα µιας ολικής (και όχι 

µόνο) έκλειψη Σελήνης.

Μερική Έκλειψη Σελήνης : Συµβαίνει όταν η Σελήνη βρίσκεται εν µέρει απ’τη σκιά της Γης.

Το φαινόµενο µέγεθος της, κυµαίνεται από + 0.1 έως + 1 µε τις τιµές να οφείλονται στο ποσοστό

κάλυψης της.

Σεληνιακή Έκλειψη Παρασκιάς : Συµβαίνει όταν η Σελήνη αγγίζει τα όρια του αντιδιαµετρικού 

συνδέσµου, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ελαφρύ σκοτείνιασµα του δίσκου όταν παρατηρείται από τη Γη.συνδέσµου, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ελαφρύ σκοτείνιασµα του δίσκου όταν παρατηρείται από τη Γη.

Τα φαινόµενα µεγέθη, είναι τα ίδια µε αυτά της µερικής έκλειψης Σελήνης.



Τα στάδια έκλειψης Σελήνης έχουν ως εξής :

P 1: Είσοδος στη Παρασκιά

U 1: Είσοδος στη Κύρια Σκιά (για µερικές εκλείψεις)

U 2 : Έναρξη ολικότητας (για ολικές εκλείψεις)

Μέγιστο : Μέγιστο ολικής / µερικής / παρασκιάς

U 3: Τέλος ολικότητας (για ολικές εκλείψεις)

U 4 : Έξοδος από Κύρια Σκιά (για µερικές εκλείψεις)

P 4: Έξοδος από Παρασκιά

Οι παραπάνω συµβολισµοί, αν και αφορούν τα στάδια µιας ολικής έκλειψης Σελήνης, είναι εφαρµόσιµοι και 

στις άλλες 2 κατηγορίες σεληνιακών εκλείψεων µε τη διαφορά πως παραβλέπονται οι υπόλοιποι 

συµβολισµοί. Για παράδειγµα, στις εκλείψεις παρασκιάς ισχύουν τα στάδια P 1 / Μέγιστο / P 4, ενώ στις 

µερικές εκλείψεις ισχύουν τα στάδια P1 / U1 / Μέγιστο / U4 / P4.



Για τη φωτεινότητα µιας ολικής έκλειψης Σελήνης, ο Γάλλος αστρονόµος Andre Danjon επινόησε την 

οµώνυµη κλίµακα που δίνει µια προσεγγιστική λαµπρότητα και χρωµατική απόχρωση µιας ολικής έκλειψης 

και έχει ως εξής :

L = 0 : Η Σελήνη είναι ελάχιστα ορατή

L = 1 : Η Σελήνη έχει σκούρο καφέ χρώµα, µε την επιφάνεια της να είναι δύσκολα ορατή

L = 2 : Η Σελήνη έχει σκούρο κόκκινο χρώµα µε τη κεντρική σκιά να είναι πιο σκούρη απ’τη παρασκιά

L = 3 : Η Σελήνη έχει ανοιχτό κόκκινο χρώµα µε το χείλος της σκιάς να είναι ευδιάκριτο

L = 4 : Η Σελήνη έχει ανοιχτό πορτοκαλί χρώµα µε το χείλος της σκιάς να είναι πάλι ευδιάκριτο



Οι ηλιακές και σεληνιακές εκλείψεις, είναι ορατές µε όλα τα οπτικά µέσα, ακόµα και µε γυµνό µάτι !

Στη περίπτωση όµως των ηλιακών εκλείψεων, είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικού ηλιακού φίλτρου

(όταν είναι να παρατηρηθούν µε τηλεσκόπιο) για αποφυγή ανεπανόρθοτων ζηµιών στο µάτι.

Όταν είναι να παρατηρηθούν µε γυµνό µάτι, είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικών κατασκευασµένων γυαλιών 

ηλίου που να αποτελούνται από ειδικό ηλιακό φίλτρο.

Τέλος, στο ενδεχόµενο φωτογράφησης µιας ηλιακής έκλειψης συνίσταται η χρήση Compact η DSLR

φωτογραφικής µηχανής, µε τον γράφοντα να χρησιµοποιεί τη δεύτερη κατηγορία φωτογραφικών µηχανών.



Αθήνα / NexStar 102 SLT / NexStar Mount / Canon 450 D

Μερική Έκλειψη 07/08/2017 (Μέγιστο : 25 %)



Ολική Έκλειψη Σελήνης 27/07/2018 (συν τις 2 επόµενες φωτογραφίες)







� Το Εγγύς ∆ιαστηµικό Περιβάλλον της Γης (Σταύρος Αυγολούπης)

� Στοιχεία Αστρονοµίας και ∆ιαστηµικής (Μάθηµα Επιλογής Β Λυκείου)

� ΣΕΛΗΝΗ (Peter Grego)

� Έκλειψη Για Όλους (Σίµος Οικονοµίδης)

� Wikipedia

� NASA Eclipse Website� NASA Eclipse Website



ΚΑΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ !!!


