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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

''Επιςτήμονασ του Καςίνι για μια  μζρα''  

(Cassini-Scientist for a day Essay)  

Για μαθητζσ από 10-18 ετών 

Γίνε κι εςφ μζλοσ τησ επιςτημονικήσ ομάδασ του Cassini ζχοντασ ζνα 

διαςτημόπλοιο για εργαςτήριο! 

 

Ο διαγωνιςμόσ ''Επιςτήμονασ του Καςίνι για μια ημέρα'' (Cassini Scientist for a day) 

είναι θ δικι ςου ευκαιρία να προτείνεισ ςτισ NASA και ESA, ποφ πιςτεφεισ ότι πρζπει 

να ςτραφοφν οι κάμερεσ του διαςτθμικοφ ςκάφουσ Cassini για τθν επόμενθ 

παρατιρθςι του.  

Η ειδικι ομάδα τθσ NASA ζχει επιλζξει τρεισ πικανοφσ ςτόχουσ παρατιρθςθσ, 
κακζνασ από τουσ οποίουσ ζχει ιδιαίτερθ επιςτθμονικι αξία και ςτθν 
πραγματικότθτα το Cassini κα παρατθριςει και τουσ τρεισ.  
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Οι τρεισ επιλεγμζνοι ςτόχοι για το 2016-2017 είναι:   

1. Οι πίδακεσ του Εγκζλαδου  
2. Οι λίμνεσ του Τιτάνα 
3. Το «εξάγωνο» του Κρόνου 

Η δικι ςου αποςτολι είναι να αποκτιςεισ όςο το δυνατόν περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ για τουσ τρεισ ςτόχουσ, να επιλζξεισ τον αγαπθμζνο ςου και να μασ 
γράψεισ γι’ αυτόν, ςε μία ζκκεςθ θ οποία δεν κα υπερβαίνει τισ 500 λζξεισ!   

Πιο αναλυτικά: ψάξε πλθροφορίεσ για τουσ τρεισ προτεινόμενουσ ςτόχουσ. Αφοφ 
ολοκλθρϊςεισ τθν ζρευνά ςου, καλείςαι να επιλζξεισ ποιοσ από τουσ τρεισ ςτόχουσ, 
τουσ οποίουσ προτείνει θ NASA, ζχει το μεγαλφτερο επιςτθμονικό ενδιαφζρον κατά 
τθ γνϊμθ ςου και να γράψεισ μια ζκκεςθ (μζχρι 500 λζξεισ), ςτθν οποία να 
αιτιολογείσ με επιχειριματα τουσ λόγουσ τθσ επιλογισ ςου και να εξθγείσ τι είδουσ 
γνϊςεισ εκτιμάσ ότι μποροφμε να αποκτιςουμε μζςα από αυτιν τθν παρατιρθςθ 
που προτείνεισ, ακριβϊσ όπωσ κάνουν και οι πραγματικοί επιςτιμονεσ!  

Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να είναι θλικίασ από 10 ζωσ 18 ετϊν. Θα υπάρξει νικθτισ 
για κάκε ςτόχο ςε κάκε μία από τισ ακόλουκεσ θλικιακζσ κατθγορίεσ: 

 10-12 ετϊν 

 13-15 ετϊν 

 16-18 ετϊν 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα λάβουν πιςτοποιθτικό ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό από 
τθν Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Διαςτιματοσ (ESA)! Οι νικθτζσ κάκε θλικιακισ κατθγορίασ 
και κάκε ςτόχου παρατιρθςθσ κα λάβουν δωράκια και ζπαινο από τθν ESA και κα 
προςκλθκοφν για μια ξενάγθςθ και νυχτερινι παρατιρθςθ με το τθλεςκόπιο του 
Πανεπιςτθμιακοφ Αςτεροςκοπείου, ενϊ οι νικιτριεσ εκκζςεισ κα αναρτθκοφν ςτον 
επίςθμο ιςτοχϊρο τθσ ESA!  

Οι εκκζςεισ κα αξιολογθκοφν από επιςτιμονεσ του Τομζα Αςτροφυςικισ, 
Αςτρονομίασ και Μθχανικισ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν. Η βράβευςθ κα λάβει χϊρα τον Ιοφνιο ςτθ Μεγάλθ Αίκουςα Τελετϊν του 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Η ακριβισ μζρα και ϊρα κα ανακοινωκεί ςτον ιςτοχϊρο 
του διαγωνιςμοφ (https://spacegates.wordpress.com/cassini-greece-2016-2017/) 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ: 

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

 

https://spacegates.wordpress.com/cassini-greece-2016-2017/
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Βαςικζσ Οδηγίεσ 

 Εκκζςεισ μποροφν να υποβλθκοφν είτε ατομικά είτε ομαδικά (θ ομάδα μπορεί 

να ζχει μζχρι και 4 μαθητζσ, όχι περιςςότερουσ!) 

 Κάκε μακθτισ ι ομάδα μπορεί να υποβάλλει ςτο διαγωνιςμό μόνο μία ζκθεςη! 

 Η ζκκεςι ςου μπορεί να είναι είτε ςτα ελληνικά είτε ςτα αγγλικά 

 Δεν κα πρζπει να ξεπερνά τισ 500 λζξεισ  

 Μασ τθ ςτζλνεισ με ζνα απλό email ςτθ διεφκυνςθ: 

cassini.contest.gr20162017@gmail.com ςε αρχείο Word ι PDF μζχρι και τισ 3 

Απριλίου 2017       

Οι εκθζςεισ υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά! 

 

 Δομι Ζκκεςθσ: 

 Ονοματεπϊνυμο 

 Σχολείο φοίτθςθσ & Τάξθ 

 Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ 

 Τθλζφωνο (Στακερό, Κινθτό ι και τα δφο) 

 Διεφκυνςθ email 

 Ηλικία 

 Θζμα (δθλαδι ποιον από τουσ τρεισ ςτόχουσ ζχεισ επιλζξει) 

 

Και είςαι ζτοιμοσ/θ για να αρχίςεισ να γράφεισ! 

 

 

 

 

mailto:cassini.contest.gr20162017@gmail.com
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Ακολουκεί αναλυτικι περιγραφι των τριϊν ςτόχων, κακϊσ και  του διαςτθμοπλοίου 

Cassini: 

 

 Στόχοι 
 

Στόχοσ 1: Οι πίδακεσ του Εγκζλαδου: Αυτοί οι ενεργοί πίδακεσ πάγου τροφοδοτοφν 

τουσ δακτυλίουσ του Κρόνου 

 

Στόχοσ 1. Credit: NASA 

Αυτό το μωςαϊκό (που δημιουργήθηκε από 2 εικόνεσ) είναι μία από τησ υψηλότερησ ανάλυςησ 

εικόνεσ,  που αποκτήθηκαν από το Cassini, κατά τη διάρκεια τησ καταγραφήσ τησ  «λεκάνησ» 

πιδάκων που καλφπτει το νότιο ημιςφαίριο του δορυφόρου του Κρόνου Εγκζλαδου. 

Πίδακεσ, μικροί και μεγάλοι, που «ψεκάηουν» παγωμζνο νερό και ατμό από 
διάφορεσ τοποκεςίεσ που βρίςκονται ςτισ λεγόμενεσ «ρίγεσ τθσ τίγρθσ» (“tiger 
stripes”), κοντά ςτον νότιο πόλο του Εγκζλαδου, του δορυφόρου του Κρόνου. Οι 
«ρίγεσ τθσ τίγρθσ» είναι τζςςερα εμφανι επιμικθ ριγματα, μικουσ περίπου 135 
χιλιομζτρων, που διαςχίηουν τθ νότια πολικι περιοχι του Εγκζλαδου. 

Περιςςότερα γι’ αυτόν τον ςτόχο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ NASA: 
http://solarsystem.nasa.gov/educ/Scientist-For-a-Day/2016-17/videos/target-1 

 

http://solarsystem.nasa.gov/educ/Scientist-For-a-Day/2016-17/videos/target-1
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Στόχοσ 2: Οι λίμνεσ του Τιτάνα: Ο μόνοσ κόςμοσ εκτόσ τθσ Γθσ που ζχει υγρζσ λίμνεσ 
ςτθν επιφάνειά του 

 

 
Στόχοσ 2. Credit: NASA 

Αιϊρηςη πάνω από τον Τιτάνα 

 

Η παραπάνω εικόνα είναι ζνα μωςαϊκό από εννζα επεξεργαςμζνεσ εικόνεσ, που 
αποκτικθκαν κατά τθν πρϊτθ πολφ κοντινι πτιςθ του Cassini ςτον δορυφόρο του 
Κρόνου Τιτάνα, ςτισ 26 Οκτωβρίου 2004. Αυτό το μωςαϊκό  ςυνιςτά τθν πλζον 
λεπτομερι  άποψθ όλου του δίςκου του μυςτθριϊδουσ δορυφόρου. 

Περιςςότερα γι’ αυτόν τον ςτόχο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ NASA: 
http://solarsystem.nasa.gov/educ/Scientist-For-a-Day/2016-17/videos/target-2 

 

 

 

 

 

 

 

http://solarsystem.nasa.gov/educ/Scientist-For-a-Day/2016-17/videos/target-2
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Στόχοσ 3: Το «εξάγωνο» του Κρόνου: Ο βόρειοσ πόλοσ του Κρόνου ζχει ζνα 
απροςδόκθτο ςχιμα 

 

 
Στόχοσ 3. Credit: NASA 

H ςφαίρα του Κρόνου ςε αυτιν τθ φωτογραφία κυμίηει χριςτουγεννιάτικο ςτολίδι 
(λιψθ από το διαςτθμόπλοιο Cassini τθσ NASA). Βλζπουμε το χαρακτθριςτικό 
εξάγωνο του βόρειου πολικοφ αεροχείμαρρου του Κρόνου ςε κιτρινωπι απόχρωςθ.  
Γφρω από τον βόρειο πόλο του Κρόνου υπάρχει μια εξωγιινθ εκδοχι ενόσ τυφϊνα 
«με τα όλα του»: μεγάλθ ταχφτθτα, το χαρακτθριςτικό «μάτι του κυκλϊνα», κλπ. 

 

Περιςςότερα γι’ αυτόν τον ςτόχο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ NASA: 
http://solarsystem.nasa.gov/educ/Scientist-For-a-Day/2016-17/videos/target-3 

 

 

 

 

 

http://solarsystem.nasa.gov/educ/Scientist-For-a-Day/2016-17/videos/target-3
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 Διαςτημική αποςτολή Cassini-Huygens 

 

 

Το δίδυμο διαςτθμόπλοιο Cassini-Huygens είναι μια ρομποτικι διαςτθμικι 
αποςτολι ςυνεργαςίασ των διαςτθμικϊν υπθρεςιϊν ΗΠΑ, Ευρϊπθσ και Ιταλίασ 
(NASA, ESA και ASI αντίςτοιχα) με ςτόχο τθ μελζτθ του ςυςτιματοσ του Κρόνου, 
δθλαδι του ίδιου του πλανιτθ Κρόνου και των δορυφόρων του. Η αποςτολι Cassini-
Huygens εκτοξεφτθκε ςτισ 15 Οκτωβρίου του 1997 και, περίπου επτά χρόνια 
αργότερα, μπικε ςε τροχιά γφρω από τον Κρόνο τθν 1θ Ιουλίου 2004.  

Η αποςτολι περιλάμβανε δφο διαςτθμικά ςκάφθ: το τροχιακό ςκάφοσ Cassini, που 
ςυνεχίηει να διαγράφει επιλεγμζνεσ τροχιζσ γφρω από τον Κρόνο και τουσ 
δορυφόρουσ του και τον δειγματολιπτθ Huygens, ο οποίοσ αποκολλικθκε από το 
Cassini ςτισ 25 Δεκεμβρίου του 2005 και προςεδαφίςτθκε ςτον μεγαλφτερο 
δορυφόρο του Κρόνου, τον Τιτάνα, ςτισ 14 Ιανουαρίου του 2005, ςθμειϊνοντασ τθν 
πρϊτθ προςεδάφιςθ διαςτθμικοφ ςκάφουσ ςτο εξωτερικό θλιακό ςφςτθμα.  

Το 2008 θ NASA ανακοίνωςε τθ διετι επζκταςθ τθσ αποςτολισ ονομάηοντασ τθν 
Cassini Equinox Mission, ενϊ ακολοφκωσ υπιρξε και νζα επζκταςθ ζωσ το 2017. 
Δεκαζξι Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει και θ Ελλάδα και οι Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ τθσ Αμερικισ, αποτελοφν τθν ομάδα που είναι υπεφκυνθ για το 
ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι και τον χειριςμό του Cassini και των οργάνων του κακϊσ 
και τθ ςυλλογι δεδομζνων. To Cassini-Huygens είχε εξοπλιςτεί με επιςτθμονικά 
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όργανα για τθ διερεφνθςθ 27 διαφορετικϊν επιςτθμονικϊν πεδίων ςχετικϊν με το 
ςφςτθμα του Κρόνου, με ςτόχο τθν αποκάλυψθ άγνωςτων πτυχϊν του πλανιτθ και 
των δορυφόρων του. Μζχρι ςιμερα θ ανάλυςθ δεδομζνων από το Cassini και το 
Huygens ζχει οδθγιςει ςε ιδιαίτερα επιςτθμονικά ευριματα, πολλά από τα οποία 
μθ αναμενόμενα. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν αποςτολι:  

http://sci.esa.int/education/45751-the-huygens-probe-lands-on-titan/ 
  

http://sci.esa.int/education/45751-the-huygens-probe-lands-on-titan/
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Χρήςιμοι ςφνδεςμοι για τον διαγωνιςμό: 

 Ο επίςθμοσ ιςτοχϊροσ τθσ NASA για τον διαγωνιςμό “Cassini Scientist for a Day”: 
https://solarsystem.nasa.gov/educ/scientist-for-a-day  

 Ο επίςθμοσ ιςτοχϊροσ τθσ ΕSA για τον διαγωνιςμό “Cassini Scientist for a Day”: 
http://sci.esa.int/education/58624-be-a-cassini-scientist-for-a-day-2016-2017-
competition-is-open/ 

 Πλθροφορίεσ επικοινωνίασ με τουσ εκνικοφσ διοργανωτζσ: 
http://sci.esa.int/education/58576-cassini-scientist-for-a-day-competition-2016-
2017-national-organisers/ 

 Ο επίςθμοσ ιςτοχϊροσ διοργάνωςθσ του διαγωνιςμοφ ςτθν Ελλάδα: 
https://spacegates.wordpress.com/cassini-greece-2016-2017/ 

 Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email) του διαγωνιςμοφ ςτθν Ελλάδα: 
cassini.contest.gr20162017@gmail.com 

 Υπεφκυνθ επικοινωνίασ: Κωνςταντίνα-Μαρία Φωτοποφλου, τθλ. 6937166013 

 Ομάδα υποςτιριξθσ: Ευγενία Κουτςουμποφ, Κατερίνα Λινάρδου, Νάντια 
Μουτςουροφφθ, Λευτζρθσ Τηουγανάτοσ, Στζλλα Τςιλιά, Βαγγζλθσ Χλιάρασ 

 

 

Ευθφνη διοργάνωςησ του διαγωνιςμοφ ςτην Ελλάδα: 

 

Τομζασ Αςτροφυςικισ, Αςτρονομίασ και Μθχανικισ 

Τμιμα Φυςικισ  

Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

Κακθγθτισ Ιωάννθσ Α. Δαγκλισ 

https://solarsystem.nasa.gov/educ/scientist-for-a-day
http://sci.esa.int/education/58624-be-a-cassini-scientist-for-a-day-2016-2017-competition-is-open/
http://sci.esa.int/education/58624-be-a-cassini-scientist-for-a-day-2016-2017-competition-is-open/
http://sci.esa.int/education/58576-cassini-scientist-for-a-day-competition-2016-2017-national-organisers/
http://sci.esa.int/education/58576-cassini-scientist-for-a-day-competition-2016-2017-national-organisers/
https://spacegates.wordpress.com/cassini-greece-2016-2017/
mailto:cassini.contest.gr20162017@gmail.com

