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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 	  
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Βαθμός διορθωτή 	  

 
Θέμα 1ο (Πολλαπλής επιλογής) 
Βρείτε την μοναδική σωστή απάντηση. 

1. Ο πλανήτης Αφροδίτη ονομάζεται και: 
(Α) Σείριος 
(Β) Αυγερινός 
(Γ) Πούλια 
(Δ) Βοώτης 
(Ε) Βέγας 

Απάντηση:  

2. Το διαστημικό όχημα «Βάικινγκ» (“Viking”) 
προσεδαφίστηκε ομαλά: 

(Α) στη Σελήνη 
(Β) στον Άρη  
(Γ) στον Ερμή 
(Δ) στην Αφροδίτη 
(Ε) στον Τιτάνα 

Απάντηση:  

3. Ο Φόβος και ο Δείμος είναι δορυφόροι:  
(Α) του Ερμή 
(Β) του Δία 
(Γ) του Άρη  
(Δ) του Ποσειδώνα 
(Ε) της Αφροδίτης 

Απάντηση:  

4. Ένας από τους δορυφόρους του Δία που 
παρατήρησε ο Γαλιλαίος ονομάζεται: 

(Α) Μιράντα 
(Β) Ομπερόν 
(Γ) Γανυμήδης  
(Δ) Ιαπετός 
(Ε) Δείμος 

Απάντηση:  

5. Σε έναν από τους πλανήτες του ηλιακού μας 
συστήματος η ημέρα του (δηλ. ο χρόνος 
περιστροφής του) είναι μεγαλύτερη από το έτος 
του (δηλ. το χρόνο περιφοράς του):  

(Α) στον Ερμή 
(Β) στον Ουρανό 
(Γ) στην Αφροδίτη 
(Δ) στον Άρη 
(Ε) στον Κρόνο 

Απάντηση:  

6. Ένας από τους παρακάτω πλανήτες 
ονομάζεται «κόκκινος πλανήτης»: 

(Α) Ερμής 
(Β) Αφροδίτη 

(Γ) Άρης 
(Δ) Δίας 
(Ε) Κρόνος 

Απάντηση:  

7. Οι μικροί πλανήτες (αστεροειδείς) βρίσκονται 
μεταξύ: 

(Α) Ήλιου – Γης  
(Β) Δία – Κρόνου 
(Γ) Άρη – Δία  
(Δ) Ουρανού – Ποσειδώνα  
(Ε) Πέρα από τον Πλούτωνα 

Απάντηση:  

8. Η απόσταση Ήλιου – Αφροδίτης είναι 0,7 
αστρονομικές μονάδες (α.μ.). Ο πλανήτης που 
απέχει 4-πλάσια απόσταση (2,8 α.μ.) είναι:  

(Α) Ο Δίας 
(Β) Ο Ουρανός  
(Γ) Ο Κρόνος 
(Δ) Ο Άρης 
(Ε) Κανένας από τους παραπάνω 

Απάντηση:  

9. Η απόσταση Γης – Ήλιου ονομάζεται 
αστρονομική μονάδα (α.μ.) και ισούται με: 
 (Α) 150 χιλιάδες χιλιόμετρα 

(Β) 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα 
(Γ) 15 × 106 χιλιόμετρα 
(Δ) 150 × 109 χιλιόμετρα 
(Ε) 15 × 108 χιλιόμετρα 

Απάντηση:  

10. Κάποια μέρα του έτους τη στιγμή που ο Ήλιος 
ανατέλλει, ο Δίας μεσουρανεί. Τότε λέμε ότι ο 
Δίας βρίσκεται:  
 (Α) σε σύνοδο 

(Β) σε αντίθεση 
(Γ) σε τετραγωνισμό 
(Δ) σε συζυγία 
(Ε) τίποτε από τα παραπάνω. 

Απάντηση:  



ΣΧΟΛΗ	  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ	  ΕΞ	  ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ	  2015	  –	  ΤΑΞΗ	  1η	  
1ο	  τεστ	  αξιολόγησης	  

2 
 

 
Θέμα 2ο (σωστού ή λάθους) 

Απαντήστε σε κάθε ερώτηση με (Σ) εάν είναι σωστή ή με (Λ) εάν είναι λανθασμένη:  
1. Ο Έσπερος είναι δορυφόρος του Άρη 
2. Ο Ερμής είναι ο πλησιέστερος πλανήτης στον Ήλιο 
3. Ο Κέπλερ διατύπωσε τους τρεις νόμους της κινήσεως των πλανητών 
4. Ο νόμος των Τίτιους – Μπόντε μετράει τους χρόνους περιφοράς των πλανητών γύρω από 

τον Ήλιο 
5. Τον πλανήτη Ουρανό ανακάλυψαν οι αστρονόμοι Λεβεριέ και Άνταμς 
6. Ο Νεύτων διατύπωσε το νόμο της παγκόσμιας έλξης 
7. Το πλανητικό μας σύστημα σήμερα δεχόμαστε ότι αποτελείται από τον Ήλιο και από 9 

πλανήτες 
8. Ο πρώτος που υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν διώρυγες στον Άρη ήταν ο Αντωνιάδης 
9. Ο Κλαύδιος ο Πτολεμαίος ήταν ένας από εκείνους που περιέγραψαν το γεωκεντρικό 

μοντέλο του πλανητικού μας συστήματος 
10. Οι δορυφόροι της Αφροδίτης είναι ο Αυγερινός και ο Αποσπερίτης 
 
 
Απαντήσεις: 
1. Λ 
2. Σ 
3. Σ 
4. Λ 
5. Σ 
6. Σ 
7. Λ 
8. Σ 
9. Σ 
10. Λ  
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Θέμα 3ο 

Να εξηγήσετε γιατί ο κομήτης του Χάλλεϋ, που πέρασε πολύ κοντά στη Γη, το 1910, 
θεωρήθηκε επικίνδυνος και ποιο, τελικά, ήταν το αποτέλεσμα της επίσκεψής του.  

(Η	  απάντησή	  σας	  να	  μην	  ξεπερνά	  τις	  150	  λέξεις)	  	  

Απάντηση: 
Ο κομήτης του Χάλλεϋ θεωρήθηκε επικίνδυνος διότι, όπως και οι άλλοι κομήτες, διαπιστώθηκε 

ότι στην ουρά του περιέχει κυάνιο, μονοξείδιο του άνθρακα κ.λπ., που είναι δηλητηριώδη αέρια. 
Έτσι δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι θα δηλητηριαστούν οι άνθρωποι. Κάτι τέτοιο, όμως δεν 
συνέβη, διότι αφενός ο κομήτης πέρασε τελικά σε μεγάλη απόσταση απ’ τη Γη και αφετέρου τα 
αέρια αυτά ήταν σε πολύ μικρή ποσότητα στην ουρά του κομήτη, ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή 
των ανθρώπων. 
 
Θέμα 4ο  

Ο πλανήτης Ποσειδώνας ανακαλύφθηκε το 1846. Η περίοδος περιφοράς του γύρω από τον 
Ήλιο είναι περίπου 164 γήινα έτη. Να βρείτε πόσες πλήρεις περιφορές έχει κάνει ο Ποσειδώνας 
γύρω από τον Ήλιο, από τότε που ανακαλύφθηκε μέχρι σήμερα (2015).  

Λύση: 
Από το 1846 που ανακαλύφθηκε ο Ποσειδώνας, πέρασαν: 
2015 – 1846 = 169 χρόνια.  
Επειδή δε η περίοδος περιφοράς του Ποσειδώνα είναι 164 χρόνια,  
169 : 164 = 1,03..  
Άρα μία περιφορά έκανε ο Ποσειδώνας γύρω από τον Ήλιο, από τότε που ανακαλύφθηκε. 
 

 
Θέμα 5ο 

Να διατυπώσετε τον 1ο και τον 2ο νόμο του Κέπλερ και να αναφέρετε τις συνέπειες που έχουν 
οι νόμοι αυτοί στην κίνηση των πλανητών.  

(Η	  απάντησή	  σας	  να	  μην	  ξεπερνά	  τις	  150	  λέξεις)	  	  

Απάντηση: 
1ος Νόμος: «Οι τροχιές των πλανητών είναι ελλείψεις, τη μία εστία των οποίων κατέχει ο 

Ήλιος». Τα επίπεδα των ελλείψεων αυτών σχεδόν συμπίπτουν. 
Από την ελλειπτική αυτή κίνηση των πλανητών συνάγεται ότι υπάρχει ένα σημείο της τροχιάς 

τους, που απέχει τη μικρότερη απόσταση από τον Ήλιο και λέγεται περιήλιο. Αντίστοιχα υπάρχει 
ένα άλλο σημείο, που απέχει τη μεγαλύτερη απόσταση από τον Ήλιο και λέγεται αφήλιο. Η Γη 
βρίσκεται στο περιήλιο της τροχιάς της στις αρχές Ιανουαρίου και στο αφήλιο στις αρχές Ιουλίου. 
Η ευθεία που συνδέει τον Ήλιο με τον πλανήτη λέγεται επιβατική ακτίνα. 

2ος Νόμος: «Τα εμβαδά, που γράφουν οι επιβατικές ακτίνες είναι ανάλογα των χρόνων». 
Μια άλλη διατύπωση: «Οι επιβατικές ακτίνες γράφουν σε ίσους χρόνους ίσα εμβαδά». 
Αυτό σημαίνει ότι ο πλανήτης κινείται ταχύτερα στο περιήλιο και αργότερα στο αφήλιο της 

τροχιάς του. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ	  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ	  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	   	  
Επώνυμο	   	  
Όνομα	   	  
Τηλέφωνο	   	  
e-‐mail	   	  

Βαθμός	  διορθωτή	   	  

	  
Θέμα	  1ο	  (Πολλαπλής	  επιλογής)	  
1.	  Το	  γεωγραφικό	  πλάτος	  ενός	  τόπου	  είναι	  90ο	  Βόρειο.	  Τότε	  ο	  τόπος	  αυτός	  βρίσκεται:	  
	   (α)	  στον	  Ισημερινό	  της	  Γης	  	   (β)	  στον	  Αρκτικό	  Ωκεανό	   (γ)	  στην	  Ανταρκτική	  
	   (δ)	  έχει	  το	  ίδιο	  γεωγραφικό	  πλάτος	  με	  την	  πόλη	  του	  Βόλου	  

	  
2.	  Η	  διάμετρος	  της	  Γης	  είναι	  περίπου	  τόσες	  φορές	  μεγαλύτερη	  από	  τη	  διάμετρο	  της	  Σελήνης:	  	  

(α)	  δύο	  	   	  	   (β)	  τέσσερις	   	   (γ)	  δέκα	   	  	   (δ)	  είκοσι	  
	  
3.	  Ο	  συνοδικός	  μήνας	  της	  Σελήνης	  είναι	  περίπου:	  
	   (α)	  27,3	  ημέρες	  	  	   (β)	  29,5	  ημέρες	   	   (γ)	  24ώρες	   	  (δ)	  365	  ημέρες	  	  
	  
4.	  Ο	  χρόνος	  περιστροφής	  της	  Σελήνης	  γύρω	  από	  τον	  άξονά	  της	  είναι:	  
	   (α)	  27,3	  ημέρες	  	  	   (β)	  29,5	  ημέρες	   	   (γ)	  24ώρες	   	  (δ)	  365	  ημέρες	  
	  
5.	  Το	  λυκαυγές,	  η	  παράταση	  της	  διάρκειας	  της	  ημέρας	  (από	  την	  ανατολή	  έως	  τη	  δύση	  του	  Ήλιου)	  οφείλεται:	  
	   (α)	  στη	  μετάπτωση	  	  	  (β)	  στη	  Διάθλαση	   (γ)	  στις	  εποχές	   (δ)	  στα	  καιρικά	  φαινόμενα	  	   	  
	  
6.	  Όταν	  συμβαίνει	  έκλειψη	  Ήλιου,	  τότε	  η	  Σελήνη:	  
	   (α)	  είναι	  στην	  φάση	  της	  Πανσελήνου	   (β)	  βρίσκεται	  μεταξύ	  Ήλιου	  και	  Γης	  	  
	   (γ)	  είναι	  σε	  θέση	  τετραγωνισμού	   	   (δ)	  φαίνεται	  κόκκινη	  
	  
7.	  Όταν	  συμβαίνει	  ολική	  έκλειψη	  Σελήνης,	  τότε	  η	  Σελήνη:	  
	   (α)	  είναι	  στην	  φάση	  της	  Πανσελήνου	   (β)	  βρίσκεται	  μεταξύ	  Ήλιου	  και	  Γης	  	  
	   (γ)	  είναι	  σε	  θέση	  τετραγωνισμού	   	   (δ)	  δεν	  φαίνεται	  καθόλου	  

	  
8.	  Έστω	  ότι	  σήμερα	  η	  Σελήνη	  βρίσκεται	  στην	  φάση	  της	  Νέας	  Σελήνης.	  Η	  Σελήνη	  θα	  βρίσκεται	  στην	  φάση	  της	  Πανσελήνου	  
μετά	  από	  περίπου:	  
	   (α)	  μία	  βδομάδα	   (β)	  δύο	  βδομάδες	   (γ)	  τρεις	  βδομάδες	   (δ)	  τέσσερις	  βδομάδες	  	  
	  
9.	  Ένας	  κομήτης	  είναι	  περιοδικός	  αν	  η	  τροχιά	  του	  είναι:	  
	   (α)	  παραβολική	   (β)	  ευθύγραμμη	   	   (γ)	  ελλειπτική	   	   (δ)	  υπερβολική	  
	   	  
10.	  Το	  επίπεδο	  της	  τροχιάς	  της	  Σελήνης	  (γύρω	  από	  την	  Γη)	  τέμνει	  το	  επίπεδο	  της	  τροχιάς	  της	  Γης	  (γύρω	  από	  τον	  Ήλιο)	  σε	  μία	  
ευθεία	  που	  λέγεται	  	  γραμμή	  των:	  
	   (α)	  Τροπών	  	   (β)	  Ισημεριών	   	   (γ)	  Συνδέσμων	   	   (δ)	  Αψίδων	  
	  
Θέμα	  2ο	  (Σωστού	  –	  Λάθους)	  

Απαντήστε	  σε	  κάθε	  ερώτηση	  με	  (Σ)	  εάν	  είναι	  σωστή	  ή	  με	  (Λ)	  εάν	  είναι	  λανθασμένη:	  	  
1. Η	  Γη	  δημιουργεί	  γύρω	  της	  μαγνητικό	  πεδίο	  (Σ)	  
2. Η	  περίοδος	  μετάπτωσης	  του	  άξονα	  της	  Γης	  είναι	  περίπου	  26.000	  χρόνια	  	  (Σ)	  
3. Οι	  αστροναύτες	  εξερεύνησαν	  την	  επιφάνεια	  της	  Σελήνης	  από	  το	  1969	  έως	  το	  1972	  	  (Σ)	  
4. Το	  αθέατο	  από	  την	  Γη	  ημισφαίριο	  της	  Σελήνης	  (far	  side)	  είναι	  πιο	  ανώμαλο	  σε	  σχέση	  με	  το	  ορατό	  ημισφαίριο	  (near	  

side)	  	  (Λ)	  
5. Οι	  κρατήρες	  της	  Σελήνης	  δημιουργήθηκαν	  από	  την	  πτώση	  μετεωριτών	  	  (Σ)	  
6. Ο	  ουρανός	  από	  την	  επιφάνεια	  της	  Σελήνης	  την	  ημέρα	  είναι	  σκοτεινός	  και	  φαίνονται	  οι	  αστέρες	  στον	  ουρανό	  της	  (Σ)	  
7. Ο	  Αϊνστάιν	  διατύπωσε	  του	  τρεις	  νόμους	  της	  κίνησης	  των	  πλανητών	  	  (Λ)	  
8. Πλημμυρίδα	  συμβαίνει	  σε	  κάποια	  ακτή	  κάθε	  δώδεκα	  ώρες	  περίπου	  	  (Σ)	  
9. Ο	  Ήλιος	  κινείται	  προς	  ένα	  σημείο	  του	  ουρανού	  που	  ονομάζεται	  Κόρυμβος	  	  (Σ)	  

10. Οι	  φωτεινές	  περιοχές	  που	  παρατηρούμε	  το	  βράδυ	  στην	  επιφάνεια	  της	  Σελήνης	  ονομάζονται	  θάλασσες	  	  (Λ)	  
	  
	  



ΣΧΟΛΗ	  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ	  ΕΞ	  ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ	  2015	  –	  ΤΑΞΗ	  1η	  
2ο	  τεστ	  αξιολόγησης	  

	   	   	   	   	   2 

Θέμα	  3ο	  	  
Αντιστοιχείστε	  τους	  αριθμούς	  της	  πρώτης	  στήλης	  με	  τα	  γράμματα	  της	  δεύτερης	  στήλης.	  

1.	  Οροσειρά	  της	  Σελήνης	   Α.	  Άρης	  
2.	  Ζώνες	  Βαν	  Άλλεν	  	   Β.	  Αστεροειδείς	  	  
3.	  Κόκκινος	  πλανήτης	   Γ.	  Καύκασος	  
4.	  Πιάτσι	  (Paizzi)	   Δ.	  «Εξπλόρερ»	  (“Explorer”)	  	  
5.	  Κρατήρας	  της	  Σελήνης	   Ε.	  Δίας	  
6.	  Πλανήτης	  χωρίς	  ατμόσφαιρα	   ΣΤ.	  Μετέωρο	  	  
7.	  Διάττων	  αστέρας	   Ζ.	  Κοπέρνικος	  
8.	  Μετάπτωση	   Η.	  Αφροδίτη	  	  
9.	  Κόκκινη	  κηλίδα	  	   Θ.	  Άξονας	  Γης	  
10.	  Μάρινερ	  	   Ι.	  Ερμής	  
	  
Αντιστοιχίσεις	  :	  1-‐Γ,	  2-‐Δ,	  3-‐Α,	  4-‐Β,	  5-‐Ζ,	  6-‐Ι,	  7-‐ΣΤ,	  8-‐Θ,	  9-‐Ε,	  10-‐Η	  	  
	  
	  
Θέμα	  4ο	  	  
Α)	  Από	  ποια	  μέρη	  αποτελείται	  ένας	  κομήτης;	  
Β)	  Τι	  είναι	  οι	  διάττοντες	  αστέρες	  και	  από	  πού	  προέρχονται;	  
Απαντήσεις:	  
(Α)	  Τα	  μέρη	  από	  τα	  οποία	  αποτελείται	  ένας	  κομήτης	  είναι:	  

Ο	  πυρήνας,	  ο	  οποίος	  έχει	  σταθερή	  σφαιρική	  μορφή	  και	  μεγάλη	  φωτεινότητα.	  Η	  διάμετρός	  του	  ποικίλλει	  από	  1	  έως	  10	  
χλμ.	  
Η	   κόμη,	   η	   οποία	   περιβάλει	   τον	   πυρήνα	   και	   έχει	   νεφελώδη	   λάμψη	  αρκετά	   αμυδρή,	  ώστε	   αστέρες	   πίσω	  από	  αυτή	   να	  
φαίνονται	   καθαρά.	  Η	  διάμετρος	   της	   κόμης	   κυμαίνεται	  από	  10.000	   χλμ.	   έως	   100.000	   χλμ.	  Ο	  πυρήνας	   και	   η	   κόμη	  μαζί	  
αποτελούν	  την	  κεφαλή	  του	  κομήτη.	  
Η	   ουρά,	   που	   αποτελείται	   από	   αεριώδη	   μάζα	   και	   αναπτύσσεται	   πάντα	   αντίθετα	   προς	   τον	   Ήλιο,	   λόγω	   της	   πίεσης	   της	  
ακτινοβολίας	   του	  Ήλιου,	   που	  ασκείται	   στα	   σωματίδιά	   της.	  Οι	   διαστάσεις	   της	   ουράς	  ποικίλλουν.	   Άλλοι	   κομήτες	   έχουν	  
ελάχιστη	  ουρά,	  που	  μόλις	  διακρίνεται.	  Άλλοι	  έχουν	  πάρα	  πολύ	  μεγάλη	  ουρά,	  μέχρι	  και	  10.000.000	  χλμ.	  	  

(Β)	  Διάττοντες	  αστέρες,	  είναι	  τα	  «αστέρια	  που	  πέφτουν»,	  τα	  «πεφτάστερα»,	  όπως	  τα	  λέει	  ο	  λαός.	  Η	  φωτεινότητά	  τους	  δεν	  
ξεπερνά	  τους	  πιο	  λαμπρούς	  αστέρες.	  Πρόκειται	  για	  είναι	  μικρά	  ουράνια	  σώματα,	  μεταλλικά	  ή	  πετρώδη,	  που	  κινούνται	  
στο	   διαπλανητικό	   χώρο.	   Τα	   σωμάτια	   αυτά,	   που	   ανήκουν	   στα	   μετέωρα,	   όταν	   βρεθούν	   στο	   πεδίο	   έλξης	   της	   Γης,	  
πλησιάζουν	   προς	   αυτή	   και	   προστρίβονται	   στα	   μόρια	   της	   ατμόσφαιράς	   της.	   Τότε	   θερμαίνονται,	   φωτοβολούν	   και	  
αφήνουν	  πίσω	  τους	  τα	  φωτεινά	  ίχνη	  των	  διαττόντων	  αστέρων.	  Σε	  ορισμένες	  μάλιστα	  περιόδους	  του	  έτους,	  η	  Γη,	  κατά	  
την	  ετήσια	  κίνησή	  της	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο	  συναντά	  σμήνη	  μετεώρων,	  τα	  οποία	  είναι	  κατάλοιπα	  διαλυμένων	  κομητών	  και	  
έτσι	  έχουμε	  στον	  ουρανό	  βροχή	  διαττόντων	  αστέρων.	  

	  
Θέμα	  5ο	  	  

Ένα	   ουράνιο	   σώμα	   του	   πλανητικού	   μας	   συστήματος,	   που	   κινείται	   σε	   κυκλική	   τροχιά	   γύρω	   από	   τον	   Ήλιο,	   απέχει	   απ’	  
αυτόν	  απόσταση	  64	  α.μ.	  Ποια	  είναι	  η	  περίοδος	  περιφοράς	  του	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο;	  	  
Απάντηση:	  
Σύμφωνα	  με	  τον	  3ο	  νόμο	  του	  Κέπλερ	  είναι:	  

51222)2(64 918363 =====T 	  έτη	  
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ΠΙΝΑΚΑΣ	  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ	  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	   	  
Επώνυμο	   	  

Όνομα	   	  

Τηλέφωνο	   	  
e-‐mail	   	  

Βαθμός	  διορθωτή:	   	  

	  
	  
	  
Θέμα	  1ο	  (Πολλαπλής	  επιλογής)	   	   	   	   	   	   	   (Μονάδες:	  10)	  
Κυκλώστε	  τη	  σωστή	  απάντηση	  στις	  παρακάτω	  προτάσεις:	  

1.	  Ο	  πλανήτης	  Ποσειδώνας	  ανακαλύφθηκε	  από	  τον:	  

(Α)	  Κέπλερ	   (Β)	  Αϊνστάιν	   (Γ)	  Λεβεριέ	   (Δ)	  Χαμπλ	   (Ε)	  Ίππαρχο	  

2.	  Το	  ηλιοκεντρικό	  μας	  σύστημα	  διατυπώθηκε	  για	  πρώτη	  φορά	  από	  τον:	  	  

(Α)	  Αρίσταρχο	   (Β)	  Πτολεμαίο	   (Γ)	  Αριστοτέλη	   (Δ)	  Εύδοξο	   (Ε)	  Ίππαρχο	  	  

3.	  Ο	  Ήλιος	   και	   μαζί	   του	   ολόκληρο	   το	  πλανητικό	  μας	   σύστημα	   κινείται	   προς	   τον	   «Κόρυμβο»	   (ή	   «Άπηγα»),	   ο	   οποίος	  
βρίσκεται	  στον	  αστερισμό	  του:	  

(Α)	  Τοξότη	   (Β)	  Κύκνου	   (Γ)	  Ηρακλή	   (Δ)	  Ταύρου	   (Ε)	  Λέοντα	  	  

4.	  Η	  κύρια	  πηγή	  του	  ηλιακού	  φωτός	  και	  της	  θερμότητας,	  που	  φθάνει	  στον	  πλανήτη	  μας,	  προέρχεται	  από:	  

(Α)	  τη	  φωτόσφαιρα	   (Β)	  τη	  χρωμόσφαιρα	   (Γ)	  τις	  κηλίδες	   (Δ)	  το	  στέμμα	   (Ε)	  τους	  πυρσούς	  	  

5.	  Οι	  κηλίδες	  του	  Ήλιου	  έχουν	  θερμοκρασία	  (σε	  βαθμούς	  Κελσίου)	  περίπου:	  

(Α)	  4.500	   (Β)	  6.000	   (Γ)	  10.000	   (Δ)	  15.000	   (Ε)	  20.000	  	  

6.	  Η	  αέρια	  στιβάδα	  που	  περιβάλλει	  τη	  χρωμόσφαιρα	  του	  Ήλιου	  ονομάζεται:	  

(Α)	  Φωτόσφαιρα	  (Β)	  Μαγνητόσφαιρα	   (Γ)	  Ζώνη	  μεταφοράς	   (Δ)	  Στέμμα	   (Ε)	  Ηλιακός	  άνεμος	  	  

7.	  Η	  κύρια	  πηγή,	  από	  την	  οποία	  αντλεί	  ο	  Ήλιος	  την	  ενέργειά	  του	  είναι:	  

(Α)	  το	  οξυγόνο	   (Β)	  ο	  άνθρακας	   (Γ)	  η	  συστολή	  του	   (Δ)	  οι	  πυρηνικές	  αντιδράσεις	   (Ε)	  τίποτε	  από	  αυτά	  	  

8.	  Ένας	  από	  τους	  δορυφόρους	  του	  Άρη	  είναι:	  	  	  

(Α)	  η	  Ευρώπη	   (Β)	  ο	  Δείμος	   (Γ)	  η	  Ιώ	   	   (Δ)	  ο	  Αριήλ	   (Ε)	  ο	  Γανυμήδης	  	  

9.	  Ο	  φυσικός	  δορυφόρος	  Τιτανία	  είναι	  δορυφόρος	  του	  πλανήτη:	  

(Α)	  Άρη	   	   (Β)	  Δία	   	   (Γ)	  Κρόνου	   (Δ)	  Ουρανού	   (Ε)	  Ποσειδώνα	  	  

10.	  Όταν	  ο	  Ήλιος	  ανατέλει	  και	  η	  Σελήνη	  μεσουρανεί,	  τότε	  αυτή	  βρίσκεται	  σε	  φάση:	  

(Α)	  Νέας	  Σελήνης	  	   (Β)	  Πρώτου	  Τέταρτου	   (Γ)	  Πανσελήνου	   (Δ)	  Τελευταίου	  Τέταρτου	   (Ε)	  Μηνίσκου	  	  
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Θέμα	  2ο	  (Σωστού	  –	  Λάθους)	   	   	   	   	   	   	   	   (Μονάδες:	  10)	  
Σημειώσετε	  με	  (Σ)	  εάν	  είναι	  σωστή	  ή	  με	  (Λ)	  εάν	  είναι	  λάθος,	  η	  κάθε	  μία	  από	  τις	  ακόλουθες	  προτάσεις:	  

1. Οι	  διάττοντες	  αστέρες	  είναι	  αστέρες	  που	  κινούνται	  με	  μεγάλες	  ταχύτητες.	  
2. Ο	  Αριστοτέλης	  θεμελίωσε	  στο	  «Περί	  Ουρανού»	  σύγγραμμά	  του	  το	  γεωκεντρικό	  σύστημα.	  
3. Ο	  νόμος	  της	  Παγκόσμιας	  έλξης	  διατυπώθηκε	  από	  τον	  Γιόχαν	  Κέπλερ.	  
4. Η	  σύνοδος	  και	  η	  αντίθεση	  των	  πλανητών	  λέγονται	  μαζί	  συζυγίες.	  
5. Η	  περίοδος	  περιστροφής	  της	  Αφροδίτης	  γύρω	  από	  τον	  άξονά	  της	  είναι	  μεγαλύτερη	  από	  την	  περίοδο	  περιφοράς	  της	  

γύρω	  από	  τον	  Ήλιο.	  
6. Ο	  πλανήτης	  Ουρανός	  φαίνεται	  να	  κυλίεται	  πάνω	  στην	  τροχιά	  του	  που	  κάνει	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο.	  
7. Ο	  Κρόνος	  είναι	  ο	  μεγαλύτερος	  πλανήτης	  του	  ηλιακού	  μας	  συστήματος.	  
8. Η	  έκλειψη	  της	  Σελήνης	  πραγματοποιείται	  όταν	  η	  Σελήνη	  βρίσκεται	  ανάμεσα	  στον	  Ήλιο	  και	  τη	  Γη.	  
9. Η	  ταχύτητα	  διαφυγής	  από	  τη	  Σελήνη	  είναι	  μεγαλύτερη	  από	  την	  ταχύτητα	  διαφυγής	  από	  τη	  Γη.	  

10. Μια	  από	  τις	  βασικές	  κινήσεις	  της	  Σελήνης	  είναι	  η	  περιστροφή	  της	  γύρω	  από	  τον	  άξονά	  της.	  
	  
	  
Θέμα	  3ο	  (αντιστοίχισης)	   	   	   	   	   	   	   	   (Μονάδες:	  10)	  
Αντιστοιχείστε	  τους	  αριθμούς	  των	  θεμάτων	  της	  πρώτης	  στήλης	  με	  τα	  γράμματα	  των	  θεμάτων	  της	  δεύτερης	  στήλης.	  

1.	  Νηλ	  Άρμστρονγκ	  	   Α.	  Φωτόσφαιρα	  	  
2.	  Πορθμός	  του	  Ευρίπου	   Β.	  Αστέρες	  ουρανού	  	  
3.	  Κηλίδες	  Ηλίου	  	   Γ.	  Πλανήτης	  Άρης	  	  
4.	  Κύκλος	  πρωτονίου	  –	  πρωτονίου	  	   Δ.	  Αστροναύτης	  που	  πάτησε	  πρώτος	  στη	  Σελήνη	  	  
5.	  Γαλαξίας	   Ε.	  Επιβατική	  ακτίνα	  	  
6.	  Νόμος	  Κέπλερ	   ΣΤ.	  Έλλειψη	  	  
7.	  Αφροδίτη	   Ζ.	  Παλίρροια	  	  
8.	  Ευγένιος	  Αντωνιάδης	  	   Η.	  Λυκαυγές	  	  
9.	  Τροχιά	  κομήτη	  	   Θ.	  Αποσπερίτης	  	  
10.	  Ατμοσφαιρική	  διάθλαση	  	   Ι.	  Πυρηνικές	  αντιδράσεις	  	  
	  
Θέμα	  4ο	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   (Μονάδες:	  10)	  

(Α)	  Να	  διατυπώσετε	  τον	  3ο	  νόμο	  του	  Κέπλερ	  για	  την	  κίνηση	  των	  πλανητών.	  (Β)	  Να	  γράψετε	  τον	  τύπο	  αυτού	  του	  νόμου.	  
(Γ)	  Να	  εξηγήσετε	  τα	  σύμβολα	  (γράμματα)	  του	  τύπου.	  Τι	  συμπέρασμα	  βγάζουμε;	  

(Η	  απάντησή	  σας	  να	  μην	  ξεπερνά	  τις	  100	  λέξεις)	  	  
	  
Θέμα	  5ο	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   (Μονάδες:	  10)	  

(Α)	  Να	  διατυπώσετε	  τον	  νόμο	  της	  παγκόσμιας	  έλξης	  του	  Νεύτωνα.	  (Β)	  Να	  γράψετε	  τον	  τύπο	  αυτού	  του	  νόμου.	  (Γ)	  Με	  
βάση	  αυτόν	  να	  εξηγήσετε	  πότε	  η	  δύναμη	  που	  έλκει	  δύο	  ουράνια	  σώματα	  είναι	  μεγαλύτερη.	  

(Η	  απάντησή	  σας	  να	  μην	  ξεπερνά	  τις	  100	  λέξεις)	  	  
	  
Θέμα	  6ο	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   (Μονάδες:	  10)	  

(Α)	  Τι	  γνωρίζετε	  για	  τη	  γραμμή	  Κασίνι	  (Cassini);	  (Β)	  Είναι	  άραγε,	  η	  μοναδική	  γραμμή	  που	  υπάρχει	  εκεί,	  από	  τις	  έρευνες	  
που	  έγιναν	  μέχρι	  σήμερα;	  	  

(Η	  απάντησή	  σας	  να	  μην	  ξεπερνά	  τις	  100	  λέξεις)	  	  
	  
Θέμα	  7ο	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   (Μονάδες:	  10)	  

Δύο	  πόλεις	  βρίσκονται	  ακριβώς	  πάνω	  στον	  Ισημερινό	  της	  Γης.	  Η	  μία	  πόλη	  Α	  έχει	  γεωγραφικό	  μήκος	  30ο	  Ανατολικό	  και	  
η	  άλλη	  πόλη	  Β	  έχει	  γεωγραφικό	  μήκος	  70ο	  Ανατολικό.	  Αν	  το	  ημερολόγιο	  δείχνει	  23	  Μαρτίου,	  σε	  ποια	  από	  τις	  δύο	  πόλεις	  
ανατέλλει	   νωρίτερα	   ο	  Ήλιος	   και	   γιατί;	   (Σημ.	   Η	   λέξη	   «νωρίτερα»	   υποδηλώνει	   την	   χρονική	   διαφορά	  που	   οι	   ακτίνες	   του	  
Ήλιου	  θα	  πέσουν	  στην	  μία	  πόλη	  σε	  σχέση	  με	  την	  άλλη).	  

(Η	  απάντησή	  σας	  να	  μην	  ξεπερνά	  τις	  100	  λέξεις)	  	  
	  
Θέμα	  8ο	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   (Μονάδες:	  10)	  
Ποιες	  είναι	  οι	  κυριότερες	  επιδράσεις,	  τις	  οποίες	  έχει	  ο	  ηλιακός	  άνεμος	  στα	  διάφορα	  γήινα	  φαινόμενα;	  

(Η	  απάντησή	  σας	  να	  μην	  ξεπερνά	  τις	  100	  λέξεις)	  	  
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Απαντήσεις	  

	  
Θέμα	  1ο:	  1-‐Γ,	  2-‐Α,	  3-‐Γ,	  4-‐Α,	  5-‐Α,	  6-‐Δ,	  7-‐Δ,	  8-‐Β,	  9-‐Δ,	  10-‐Δ	  	  
	  
Θέμα	  2ο:	  1-‐Λ,	  2-‐Σ,	  3-‐Λ,	  4-‐Σ,	  5-‐Σ,	  6-‐Σ,	  7-‐Λ,	  8-‐Λ,	  9-‐Λ,	  10-‐Σ	  	  
	  
Θέμα	  3ο:	  1-‐Δ,	  2-‐Ζ,	  3-‐Α,	  4-‐Ι,	  5-‐Β,	  6-‐Ε,	  7-‐Θ,	  8-‐Γ,	  9-‐ΣΤ,	  10-‐Η	  
	  
Θέμα	  4ο:	  Ο	  τρίτος	  νόμος	  του	  Κέπλερ	  διατυπώνεται	  ως	  εξής:	  «Τα	  τετράγωνα	  των	  χρόνων	  περιφοράς	  των	  πλανητών	  γύρω	  
από	  τον	  Ήλιο	  είναι	  ανάλογα	  προς	  του	  κύβους	  των	  μεγάλων	  ημιαξόνων	  των	  τροχιών	  τους».	  
	   Δηλ.	  ισχύει	  ο	  τύπος:	  	  

T 2

′T 2 =
α 3

′α 3 	  

όπου	  Τ	  και	  Τ΄	  είναι	  οι	  χρόνοι	  περιφοράς	  δύο	  πλανητών	  και	  α	  και	  α΄	  οι	  μεγάλοι	  ημιάξονές	  τους,	  που	  σχεδόν	  είναι	  ίσοι	  με	  
την	  απόσταση	  των	  πλανητών	  από	  τον	  Ήλιο.	  Από	  τον	  τύπο	  αυτό	  συμπεραίνουμε	  ότι	  οι	  πλανήτες,	  που	  απέχουν	  μεγαλύτερη	  
απόσταση	  από	  τον	  Ήλιο,	  έχουν	  μεγαλύτερη	  περίοδο	  περιφοράς	  γύρω	  από	  αυτόν,	  όχι,	  όμως,	  ανάλογη.	  	  
	  
Θέμα	  5ο:	  Ο	   νόμος	   της	  παγκόσμιας	   έλξης	   του	  Νεύτωνα	  διατυπώνεται	  ως	   εξής:	   «Δύο	  ουράνια	  σώματα	   έλκονται	   μεταξύ	  
τους	  με	  μια	  δύναμη,	  που	  είναι	  ανάλογη	  προς	  το	  γινόμενο	  των	  μαζών	  τους	  και	  αντιστρόφως	  ανάλογη	  του	  τετραγώνου	  της	  
απόστασής	  τους».	  
	   Ο	  τύπος	  του	  νόμου	  αυτού	  είναι:	  	  

F = k ⋅M1 ⋅M 2

R2
,	  

όπου	  Μ1,	  Μ2	  είναι	  οι	  μάζες	  των	  ουρανίων	  σωμάτων,	  R	  η	  απόσταση	  των	  κέντρων	  τους	  και	  k	  η	  σταθερά	  της	  παγκόσμιας	  
έλξης.	  	  
	   Με	  βάση	  τον	  τύπο	  αυτό,	  η	  δύναμη	  που	  έλκει	  δύο	  ουράνια	  σώματα	  είναι	  μεγαλύτερη:	  1.-‐	  Όσο	  μεγαλύτερες	  είναι	  
οι	  μάζες	  των	  δύο	  σωμάτων	  και	  2.-‐	  Όσο	  η	  απόσταση	  των	  δύο	  αυτών	  σωμάτων	  είναι	  μικρότερη.	  	  
	  
Θέμα	  6ο:	  Η	  γραμμή	  Κασίνι	  είναι	  ένας	  μαύρος	  κύκλος,	  που	  χωρίζει	  το	  δακτύλιο	  του	  πλανήτη	  Κρόνου	  σε	  άλλους	  δύο	  επί	  
μέρους	  δακτυλίους,	  έναν	  εσωτερικό	  και	  άλλον	  εξωτερικό.	  Τη	  γραμμή	  αυτή	  την	  διάκρινε	  πρώτος,	  Ιταλός	  αστρονόμος	  Τζαν	  
Κασίνι,	   το	  18ο	  αιώνα	  με	   το	   τηλεσκόπιό	   του	  και	  σήμερα	  πλέον	  διακρίνεται	  με	  μικρά	  τηλεσκόπια.	  Πιο	  μέσα	  υπάρχει	  και	  
τρίτος	   δακτύλιος,	   που	   διακρίνεται	   με	   μεγάλα	   τηλεσκόπια.	   Αργότερα,	   ξεχωρίστηκε	   και	   4ος	   δακτύλιος	   πολύ	   κοντά	   στην	  
επιφάνεια	   του	   πλανήτη.	   Το	   διαστημόπλοιο	   «Βόγιατζερ	   –	   1»	   (“Voyager	   –	   1”)	   πλέον	   φωτογράφησε	   αμέτρητους	  
δακτυλίους,	   στους	   οποίους	   τελικά	   αναλύονται	   οι	   δακτύλιοι	   του	   Κρόνου,	   από	   πολυάριθμες	   γραμμές	   σαν	   τη	   γραμμή	  
Κασίνι.	  	  
	  
Θέμα	   7ο:	   	   Ο	   Ήλιος	   ανατέλλει	   νωρίτερα	   στην	   πόλη	   Β	   διότι	   βρίσκεται	   ανατολικότερα	   απ’	   την	   πόλη	   Α	   (δεδομένων	   των	  
επιμέρους	  συνθηκών:	  ότι	  βρίσκονται	  στον	  Ισημερινό	  και	  η	  μέρα	  είναι	  η	  23η	  Μαρτίου).	  Επιπλέον	  η	  η	  Γη	  περιστρέφεται	  εκ	  
Δυσμών	  προς	  Ανατολάς	  και	  επομένως	  οι	  ακτίνες	  του	  Ήλιου	  πέφτουν	  πρώτα	  στην	  πόλη	  Β.	  
	  
Θέμα	  8ο	  :	  Οι	  κυριότερες	  επιδράσεις,	  τις	  οποίες	  έχει	  ο	  ηλιακός	  άνεμος	  στα	  διάφορα	  γήινα	  φαινόμενα	  είναι	  οι	  εξής:	  	  
• Ιονοσφαιρική	  διαταραχή	  και	  κατασίγαση	  των	  ραδιοφώνων,	  που	  διαρκεί	  από	  μερικά	  λεπτά	  μέχρι	  και	  λίγες	  ώρες.	  	  
• Ιονοσφαιρικές	   καταιγίδες,	   που	   συμβαίνουν	   ταυτόχρονα	   σε	   όλη	   τη	   Γη,	   διαρκούν	   πολλές	   ημέρες	   και	   προκαλούν	  

διακοπή	  στις	  τηλεπικοινωνίες	  βραχέων	  κυμάτων.	  	  
• Μαγνητικές	  καταιγίδες.	  	  
• Πολικό	  σέλας	  	  κ.λπ.	  	  
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14ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Αστρο-
νοµίας και ∆ιαστηµικής 2009 
Φάση 2η: «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» 

 
Θέµατα του διαγωνισµού 
 
1.- Στη διαστηµική εποχή µας, εκτός από τα επίγεια τηλεσκόπια, έχουµε και τα ∆ιαστηµικά τηλεσκόπια, που 
περιφέρονται ως τεχνητοί δορυφόροι έξω από την ατµόσφαιρα της Γης. 

Α) Ποιους σκοπούς εξυπηρετούν τα τηλεσκόπια αυτά; 

Β) Αναφέρατε τρία (3) από τα πρώτα διαστηµικά τηλεσκόπια που εκτοξεύθηκαν και 
ποιες ήταν οι σπουδαιότερες ανακαλύψεις τις οποίες έκαναν; 

Γ) Ποια διαστηµικά τηλεσκόπια γνωρίζετε ότι είναι εν ενεργεία σήµερα και ποια είναι η 
συνεισφορά τους στην επιστήµη της Αστρονοµίας; 

2.- Από τους πιο γνωστούς αστερισµούς, που µπορούµε να παρατηρήσουµε από την Ελλάδα, είναι η Μικρή 
και η Μεγάλη Άρκτος, καθώς και η Κασσιόπη. 

Α) Να σχεδιάσετε, στο ίδιο σχήµα, τους αστερισµούς αυτούς, όπως προβάλλονται στην ου-
ράνια σφαίρα για έναν παρατηρητή του Β. ηµισφαιρίου, στις 21 Μαρτίου και να ση-
µειώσετε µε την ελληνική αλφάβητο τους λαµπρότερους αστέρες τους. 

Β) Τι γνωρίζετε για τους αστερισµούς αυτούς; 

Γ) Τι γνωρίζετε για τους λαµπρότερους αστέρες τους και για άλλα ουράνια αντικείµενα που 
παρατηρούνται σ’ αυτούς, µε µικρά τηλεσκόπια; 

3.- Το βάρος ενός εξωγήινου αντικειµένου στην επιφάνεια της Γης είναι κατά 80% µεγαλύτερο από το βά-
ρος που έχει στον πλανήτη, από τον οποίο προέρχεται. Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας στη Γη είναι g = 
9,81 m/sec2, να βρείτε την επιτάχυνση της βαρύτητας στον πλανήτη, από όπου προήλθε το εξωγήινο α-
ντικείµενο. 

4.- Ένας αστέρας έχει ορθή αναφορά α = 2ω 42' 35". Ένας αστρονόµος, που εργάζεται σε ένα αστεροσκο-
πείο, τον παρατηρεί να δύει, όταν το αστρικό ρολόι του αστεροσκοπείου δείχνει 
08ω 42' 35". Να βρείτε: 

Α) Την απόκλιση του αστέρα. 

Β) Την ώρα κατά την οποία ο αστέρας αυτός µεσουρανεί κάτω στον ίδιο τόπο. 

Γ) Την ώρα κατά την οποία ο ίδιος αστέρας ανατέλλει στον τόπο αυτό. 

5.- Να σηµειώσετε στην κόλλα σας την ορθή απάντηση στα παρακάτω ερωτήµατα (π.χ. 5.3.x, όπου x το 
γράµµα της απάντησης που θεωρείτε σωστή). 

5.1.  Έχει παρατηρηθεί ότι όσο πιο µακριά από ένα 
άστρο περιφέρεται ένας πλανήτης, τόσο πε-
ρισσότερο χρόνο χρειάζεται για να κάνει την 
περιφορά του και ο χρόνος περιφοράς µεγα-
λώνει µε µεγαλύτερο ρυθµό από τον ρυθµό 
αύξησης του µεγέθους της τροχιάς του. Αυτό 
εξηγείται από: 
(α) τον 1ο νόµο του Κέπλερ 
(β) το νόµο των ίσων εµβαδών 
(γ) τον 3ο νόµο του Κέπλερ 
(δ) το 2ο νόµο του Νεύτωνα 

5.2.  Το φαινόµενο που επιτρέπει 
τους παρατηρητές να δουν 
αχνά, (π.χ. κατά το πρώτο 
τέταρτο), το µη φωτιζόµενο 
από τον Ήλιο τµήµα της Σε-
λήνης, είναι: 

(α) το σχήµα της τροχιάς της Σελήνης 
(β) ο νόµος των εµβαδών 
(γ) το ανακλώµενο φως της Γης 
(δ) η εκκεντρότητα της τροχιάς της Σελήνης 
(ε) η ανάδροµη κίνηση της Σελήνης 
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5.3.  Αν ο Άρης βρισκόταν σε διπλάσια από τη ση-
µερινή του απόσταση από τον Ήλιο, πόσο πιο 
µεγάλη θα ήταν η περίοδος της περιφοράς 
του γύρω από τον Ήλιο: 

(α) 2 φορές 
(β) 4 φορές 
(γ) 8 φορές 
(δ) περίπου 1,4 φορές 
(ε) σχεδόν 2,8 φορές 

5.4.  Η ικανότητα να ξεχωρίζουν οι αστρονόµοι 
λεπτοµέρειες ή δύο κοντινά αντικείµενα, ο-
φείλεται στην: 

(α) ανακλαστική ικανότητα 
(β) διάθλαση 
(γ) διάµετρο του τηλεσκοπίου 
(δ) διαχωριστική ικανότητα 
(ε) φασµατοσκοπία 

5.5.  Η ατµόσφαιρα της Γης έχει ένα «παράθυρο» 
για την ορατή ακτινοβολία και ακόµη ένα 
«παράθυρο» για: 

(α) τα ραδιοκύµατα 
(β) τις κοσµικές ακτίνες 
(γ) τις ακτίνες – γ 
(δ) την υπεριώδη ακτινοβολία 
(ε) τη θερµότητα 

5.6.  Η ενέργεια που ακτινοβολείται από µια πηγή 
ακτίνων – γ (π.χ. το pulsar στο Νεφέλωµα 
του Καρκίνου) αντιστοιχεί 
σε συχνότητα: 
(α) 108MHz 
(β) 11GHz 

(γ) 2010> Hz 
(δ) 100 Hz 

5.7. Ένα διοπτρικό τηλεσκόπιο, µε το οποίο παρα-
τηρούµε τον ουρανό, περιλαµβάνει οπωσδή-
ποτε έναν αντικειµενικό φακό και: 
(α) έναν καθρέφτη 
(β) µια φωτοσυλλεκτική επιφάνεια 
(γ) ένα µέσο 
(δ) ένα είδωλο 
(ε) έναν προσοφθάλµιο 

5.8.  Όταν φως διαφορετικών µηκών κύµατος ε-
στιάζεται από φακό, το χρώµα που συγκε-
ντρώνεται πλησιέστερα στο φακό είναι το: 
(α) κόκκινο 
(β) πορτοκαλί 
(γ) κίτρινο 
(δ) πράσινο 
(ε) γαλάζιο 

5.9. Ένα ανακλαστικό τηλεσκόπιο που χρησιµοποι-
εί δευτερεύον κάτοπτρο για να ανακλά το 
φως προς το πλάι του τηλεσκοπίου, λέγεται: 

(α) Νευτώνιο 
(β) Κασσεγκραίν 
(γ) Σµιτ 
(δ) Γρηγοριανό 

5.10. Τα φάσµατα απορρόφησης των αστέρων ο-
φείλονται: 
(α) στο µεσοαστρικό χώρο 
(β) στην ατµόσφαιρα του 
αστέρα 
(γ) σε ανάκλαση από την 
επιφάνεια του αστέρα 
(δ) στην αποµάκρυνση ή 
προσέγγιση του αστέρα 

5.11. Όταν το λευκό φως διέρχεται από πρίσµα, 
διαχωρίζεται στις συνιστώσες ακτινοβολίες 
λόγω: 
(α) διάθλασης 
(β) απορρόφησης 
(γ) σφαιρικής εκτροπής 
(δ) φαινοµένου Doppler 

5.12. Όταν ένα τηλεσκόπιο µε εστιακή απόσταση 
2000 χιλιοστά χρησιµοποιεί έναν προσοφ-
θάλµιο φακό µε εστιακή απόσταση 20 χιλιο-
στά, τότε δίνει µεγέθυνση: 
(α) 10 
(β) 20 
(γ) 100 
(δ) 1000 

5.13. Η γωνιώδης διάµετρος ενός αντικειµένου συ-
νήθως εκφράζεται σε µοίρες, πρώτα λεπτά 
και δεύτερα λεπτά: 
(α) πλάτους 
(β) γεωγραφικού µήκους 
(γ) τόξου 
(δ) χρόνου 

5.14. Το χαρακτηριστικό του τηλεσκοπίου που δια-
φηµίζεται συχνά, αλλά έχει µικρή σηµασία, 
όταν παρατηρούµε µεµονωµένα άστρα ή άλλα 
µακρινά αντικείµενα, είναι: 
(α) το µέγεθος 
(β) η εστιακή απόσταση 
(γ) το βάρος 
(δ) η µεγέθυνση 

5.15. Το σύστηµα που χρησιµοποιείται για να κα-
θορίσει σε ποιον αστερισµό ανήκει ένα αστέ-
ρι, πρώτα αναπτύχθηκε από τον: 
(α) Γιόχαν Μπάγιερ 
(β) Γαλιλαίο 
(γ) Ισαάκ Νεύτωνα 
(δ) Γιοχάνες Κέπλερ 
(ε) Τύχωνα Μπράχε 
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5.16. Η κύρια διαφορά των πλανητών από τα ά-
στρα, όπως τους βλέπουµε από τη Γη, είναι 
ότι: 
(α) τρεµοπαίζουν έντονα 
(β) αλλάζουν χρώµα 
(γ) είναι πιο µικροί 
(δ) µετακινούνται στον ουρανό 
(ε) αλλάζουν σχήµα 

5.17. Οι κύκλοι σταθερού γεωγραφικού µήκους, 
που διέρχονται από το βόρειο και το νότιο 
πόλο λέγονται: 
(α) ισηµερινοί 
(β) µεγάλοι κύκλοι 
(γ) ωριαίοι κύκλοι 
(δ) µεσηµβρινοί 
(ε) προβολές 

5.18. Σε σχέση µε την ηλιακή ηµέρα, η αστρική η-
µέρα είναι: 

(α) 4 λεπτά µεγαλύτερη 
(β) 4 λεπτά µικρότερη 
(γ) ίσης διάρκειας 
(δ) µεταβάλλεται µε το χρόνο 

5.19. Όταν ο Ήλιος δεν δύει ποτέ σε έναν τόπο έ-
χουµε: 
(α) ανάληµµα 
(β) ισηµερία 
(γ) µεσηµβρινό του τόπου 
(δ) ηλιοστάσιο 
(ε) ήλιο µεσονυκτίου 

5.20. Τα άστρα κοντά στους ουράνιους πόλους 
φαίνονται να κινούνται σε: 
(α) τόξα 
(β) κύκλους 
(γ) ελλείψεις 
(δ) παραβολές 
(ε) ευθείες 

 
 
 
 

Η Κεντρική Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 

ΣΗΜ. 1η Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι δεκτή. 

ΣΗΜ. 2η ∆εν χρειάζεται να αντιγράψετε τα θέµατα στην κόλλα σας. Αρχίστε αµέσως τις απαντήσεις.  

ΣΗΜ. 3η Η διάρκεια του διαγωνισµού είναι ακριβώς 3 ώρες. 
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 Παλειιήληνο Μαζεηηθόο Δηαγσληζκόο 

Αζηξνλνκίαο θαη Δηαζηεκηθήο 2009 
 

1
ε
 θάζε «ΕΥΔΟΞΟΣ» 

 

1. Αλ ε παξάιιαμε ελόο απιαλνύο αζηέξα είλαη π = 1", ηόηε ε απόζηαζή ηνπ από ηε 

Γε είλαη (βάληε ένα Φ δίπλα από ηην ζωζηή απάνηηζη): 

α) 200 AU (αζηξνλνκηθέο κνλάδεο) 

β) 206.265 AU 

γ) 500.365 AU 

δ) 5 AU 

ε) 2.305.746 AU 

2. Έλαο αζηέξαο είλαη ιακπξόηεξνο θαηά 2,5 θνξέο από αζηέξα ηνπ επνκέλνπ 

κεγέζνπο. Τόηε έλαο άιινο αζηέξαο 10
νπ

 κεγέζνπο είλαη ιακπξόηεξνο από αζηέξα 

14
νπ

 κεγέζνπο θαηά (βάληε ένα Φ δίπλα από ηην ζωζηή απάνηηζη): 

α) 50 θνξέο 

β) 39 θνξέο 

γ) 45 θνξέο 

δ) 4,8 θνξέο 

ε) 62,5 θνξέο 

3. Αλ ζαο δεηνύζαλ λα κεηξήζεηε ην βάξνο ελόο ζώκαηνο θαη ηε κάδα ηνπ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε Άξε, πνηα όξγαλα ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε, αληίζηνηρα; (Η 

απάνηηζή ζαρ να δοθεί με 50 λέξειρ ηο πολύ). 

4. Αλ γλσξίδεηε ηε κάδα ελόο ζώκαηνο (m) θαη ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηεο 

παγθόζκηαο έιμεο (G), πνηα είλαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηνπ πιαλήηε Άξε, πνπ 

πξέπεη λα γλσξίδεηε, γηα λα ππνινγίζεηε ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ πιαλήηε; (Να δικαιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ με 50 λέξειρ ηο πολύ, θεωπώνηαρ ηον 

πλανήηη Άπη ζθαιπικό).  

5. Πνην είλαη ην γεσγξαθηθό πιάηνο ηεο πόιεο (κε αθξίβεηα ±5
ν
), όπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλε ε δνξπθνξηθή θεξαία ηεο θσηνγξαθίαο; 

6. Υπνζέζηε όηη έρεηε έλα ζθαηξηθό αζηέξα αθηίλαο R θαη θσηεηλόηεηαο L. Αλ Fr 

είλαη ε θαηλόκελε ιακπξόηεηα ηνπ αζηέξα θαη F0 ε επηθαλεηαθή ιακπξόηεηά ηνπ 

(δει. ε ιακπξόηεηά ηνπ ζε απόζηαζε r = R), λα ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε ηνπ 

αζηέξα από ηελ Γε. Υπνζέζηε όηη δελ ππάξρνπλ απνξξνθήζεηο από ηελ 

αηκόζθαηξα ηνπ αζηεξηνύ θαζώο θαη από ηελ κεζναζηξηθή ύιε. 

7. Έλα γήηλν έηνο δηαξθεί Ε = 365,25 εκέξεο θαη ε Γε πεξηζηξέθεηαη ζε απόζηαζε Α 

= 1 Α.U. = 1,496 x 10
13

 cm από ηνλ Ήιην. Αλ ζεσξήζνπκε ηελ ηξνρηά ηεο Γεο 

θπθιηθή, ππνινγίζηε ηελ κάδα ηνπ Ήιηνπ ζε γξακκάξηα (gr). Δίδεηαη ε ηηκή ηεο 

ζηαζεξάο ηεο παγθόζκηαο έιμεο: G = 6,67 x 10
-8

 cm
3
·gr

-1
·sec

-2
 

8. Πξνζδηνξίζηε ηελ ηαρύηεηα απνκάθξπλζεο ελόο εκηαζηέξα (quasar), αλ ε 

κεηαηόπηζε ηνπ θάζκαηνο πξνο ην εξπζξό είλαη: Δλ/λ = 2. Δίδεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ 

θσηόο: c = 3 x 10
8
 m·sec

-1
. 



9. Σε θάζε κία από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο λα ζεκεηώζεηε ην γξάκκα Σ, εάλ είλαη 

Σσζηή ή ην γξάκκα Λ, εάλ είλαη Λάζνο.   

9.1 Ο Κέπιεξ δελ ζα κπνξνύζε λα εμαγάγεη ηνπο λόκνπο ηεο θίλεζεο ησλ 

πιαλεηώλ από βαζηθέο θπζηθέο αξρέο. Τνπο αλαθάιπςε από ηελ 

αλάιπζε παξαηεξεζηαθώλ δεδνκέλσλ. 

9.2 Ο λόκνο ηεο Παγθόζκηαο έιμεο ηνπ Νεύησλα ιέεη, όηη ε βαξπηηθή 

δύλακε πνπ έιθεη δύν ζώκαηα, είλαη αλάινγε ηνπ γηλνκέλνπ ησλ 

καδώλ ηνπο θαη αληηζηξόθσο αλάινγε ησλ απνζηάζεώλ ηνπο. 

9.3 Η αλαθάιπςε από ην Γαιηιαίν κε ην ηειεζθόπηό ηνπ πεξηζζνηέξσλ 

άζηξσλ από όζα βιέπεη ην γπκλό κάηη, ήηαλ έλα ζνβαξό ξάπηζκα ζηε 

ζεσξία ηνπ Πηνιεκαίνπ. 

9.4 Η εθθεληξόηεηα κηαο έιιεηςεο είλαη ν ιόγνο ηεο απόζηαζεο ησλ 

εζηηώλ πξνο ην κήθνο ηνπ κεγάινπ εκηάμνλα απηήο. 

9.5 Τν νξαηό θάζκα είλαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ 

θάζκαηνο. 

9.6 Τν 1 λαλόκεηξν (1 nm) είλαη ίζν κε 10 Άλγθζηξεκ (10 Å). 

9.7 Σηα ηειεζθόπηα Σκηλη – Καζζεγθξαίλ (Schmidt – Cassegrain) ην 

θύξην θάηνπηξν είλαη ζθαηξηθό θαη όρη παξαβνιηθό. 

9.8 Σην Αξηζηνηειηθό κνληέιν ηνπ Σύκπαληνο, ε πην εμσηεξηθή ζθαίξα 

ήηαλ απηή ηνπ πιαλήηε Κξόλνπ. 

10. Να ζεκεηώζεηε ηελ απάληεζε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα, βάδνληαο έλα Φ δίπια 

από ηελ ζσζηή: 

10.1 Όηαλ έλαο εμαηξεηηθά ιακπξόο δηάηηνληαο αζηέξαο ζπάδεη ζε κηθξόηεξα 

θνκκάηηα ιέγεηαη: α) βνιίδα 

β) κεηέσξν 

γ) κεηεσξίηεο 

δ) κπάια θσηηάο 

ε) κεηεσξνεηδέο 

10.2 Η βξνρή δηαηηόλησλ είλαη: 

α) ζκήλε θνληηλώλ αζηεξνεηδώλ 

β) ππνιείκκαηα θνκεηώλ 

γ) αζηέξηα πνπ πέθηνπλ 

δ) κεηεσξνεηδείο πνπ πξνέξρνληαη από ην θεγγάξη 

ε) αηκνζθαηξηθά θαηλόκελα 

10.3 Η θαηαλνκή ηεο απόζηαζεο ησλ αζηεξνεηδώλ από ηνλ Ήιην δελ είλαη 

νκνηόκνξθε. Υπάξρνπλ πεξηνρέο όπνπ απνπζηάδνπλ αζηεξνεηδείο (ιόγσ 

ζπληνληζκώλ κε ην Δία). Οη πεξηνρέο απηέο είλαη γλσζηέο σο: 

α) ράζκαηα Μπόληε 

β) θελά Κίξθγνπλη 

γ) δηαηξέζεηο Καζίλη 

δ) πεξηνρέο Γθάνπο 

ε) δώλεο Πηάηδη 

10.4 Οη νξγαληθέο ελώζεηο είλαη απηέο πνπ πεξηέρνπλ: 

α) αξγό 

β) νμπγόλν 

γ) άλζξαθα 



δ) πδξνγόλν 

ε) άδσην 

10.5 Έλαο δηπιόο αζηέξαο, επεηδή ηα δπν κέιε ηνπ, αλ θαη βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο, βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζρεδόλ νπηηθή επζεία κε ηνλ 

παξαηεξεηή, ιέγεηαη: 

α) αζηξνκεηξηθά δηπιόο αζηέξαο 

β) νπηηθά δηπιόο αζηέξαο 

γ) εθιεηπηηθά δηπιόο αζηέξαο 

δ) θαζκαηνζθνπηθά δηπιόο αζηέξαο 

ε) θσηνκεηξηθά δηπιόο αζηέξαο 

10.6 Η ζρέζε πεξηόδνπ – ιακπξόηεηαο εθαξκόδεηαη ζηνπο: 

α) θεθείδεο 

β) εθιεηπηηθά δηπινύο αζηέξεο 

γ) αλώκαινπο κεηαβιεηνύο αζηέξεο 

δ) κεηαβιεηνύο ηύπνπ Mira 

ε) κεηαβιεηνύο RR – Λύξαο 

10.7 Σε ζρέζε κε ηα ςπρξόηεξα άζηξα ηεο θύξηαο αθνινπζίαο, ηα ζεξκόηεξα 

άζηξα ηεο θύξηαο αθνινπζίαο έρνπλ κεγαιύηεξε: 

α) αλαθιαζηηθόηεηα 

β) δηάκεηξν 

γ) θακπύιε θσηόο 

δ) πεξίνδν 

ε) κεηαβιεηόηεηα 

10.8 Η θνθθίαζε ηνπ Ήιηνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ: 

α) αγσγή ζεξκόηεηαο 

β) δώλε κεηαθνξάο 

γ) αθηηλνβνιία 

δ) ξαδηελέξγεηα 

ε) ζεξκηθή ξνή 

10.9 Όζν πξνρσξά ν ειηαθόο θύθινο, νη θειίδεο ηνπ Ηιίνπ πιεζηάδνπλ: 

α) ζηηο ζηεκκαηηθέο νπέο 

β) ζηελ εθιεηπηηθή 

γ) ζηνπο καγλεηηθνύο πόινπο 

δ) ζηνλ ειηαθό ηζεκεξηλό 

ε) ζηνπο ειηαθνύο πόινπο 

10.10 Όηαλ βιέπνπκε ή κειεηάκε ην θσο ησλ άζηξσλ, βιέπνπκε κόλν: 

α) ηα εμσηεξηθά ζηξώκαηα 

β) ηνλ ππξήλα 

γ) ην ζηξώκα όπνπ παξάγεηαη ε ελέξγεηα 

δ) ηελ αηκόζθαηξα 

ε) ηε ρξσκόζθαηξα 
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 Πανελλινιοσ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ 

Αςτρονομίασ και Διαςτθμικισ 2009 

Φάςθ 3θ : «ΙΠΠΑΡΧΟ» 
 

Θζματα του διαγωνιςμοφ 

1.- Τα διαςτθμικά λεωφορεία αποτελοφν τισ τελευταίεσ 10ετίεσ το καλφτερο μζςο για τισ διαςτθμικζσ 
πτιςεισ γφρω από τθ Γθ.  
Α) Πότε άρχιςαν οι πτιςεισ αυτζσ και ποια διαςτθμικά λεωφορεία χρθςιμοποιικθκαν; 
Β) Ποιουσ προοριςμοφσ είχαν τα διαςτθμικά λεωφορεία ςτθν μζχρι τϊρα πορεία τουσ; 
Γ) Είχαμε περιπτϊςεισ διακοπισ του προγράμματοσ και για ποιουσ λόγουσ; 
(Η ςυνολική απάντηςή ςασ να δοθεί με 350 λζξεισ το πολφ. Απαντήςεισ με περιςςότερεσ λζξεισ θα ζχουν αρνη-
τική επίπτωςη ςτη βαθμολόγηςη). 

2.- Είναι γνωςτό ότι οι μεταβλθτοί αςτζρεσ αποτελοφν μια μεγάλθ πλειοψθφία των αςτζρων του ουρα-
νοφ.  
Α) Ποια είναι τα είδθ των μεταβλθτϊν αςτζρων που γνωρίηετε; 
Β) Τι γνωρίηετε για το κάκε είδοσ; 
Γ) Τι γνωρίηετε για τον αςτζρα δ του αςτεριςμοφ του Κθφζα; 
(Η ςυνολική απάντηςή ςασ να δοθεί με 350 λζξεισ το πολφ. Απαντήςεισ με περιςςότερεσ λζξεισ θα ζχουν αρνη-
τική επίπτωςη ςτη βαθμολόγηςη). 

3.- Ζνασ τόποσ ζχει βόρειο γεωγραφικό πλάτοσ 40ο. Κατά το μεςθμζρι, όταν ο Ήλιοσ ζχει απόκλιςθ 10ο, 

ζνα δζνδρο του τόπου αυτοφ ρίχνει ςκιά μικουσ 2 3  μζτρα. Πόςο είναι το φψοσ του δζνδρου; 

4.- Το διαςτθμικό τθλεςκόπιο Hubble περιφζρεται γφρω από τθ Γθ (ασ υποκζςουμε ότι θ τροχιά του 
είναι απολφτωσ κυκλικι) με περίοδο 96 min, ςε φψοσ 568 km από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Υπο-
λογίςατε τθν τροχιακι ταχφτθτα (v) του διαςτθμικοφ τθλεςκοπίου (ςε m/sec) και ςτθ ςυνζχεια, 
γνωρίηοντασ τθν v, υπολογίςατε τθν μάηα τθσ Γθσ (Μγθ ςε kg). 

(Δίνεται: 11 1 3 26,67 10 secG kg m    ). 

5.-  Ζνα διαςτθμόπλοιο βρίςκεται ςε τροχιά μικρισ απόςταςθσ γφρω από ζναν άγνωςτο πλανιτθ. Ο 
μάγειρασ του διαςτθμοπλοίου τοποκετεί το φαγθτό το φοφρνο και ρυκμίηει τον χρονοδιακόπτθ ςτα 
45 min. Μετά από 45 min ο χρονοδιακόπτθσ χτυπά και τθν ίδια ςτιγμι ο μάγειρασ κοιτάηει ζξω από 
το φινιςτρίνι και παρατθρεί ότι το ςκάφοσ βρίςκεται ςτο ίδιο ακριβϊσ ςθμείο που βριςκόταν όταν 
ζβαηε το φαγθτό ςτο φοφρνο. Το αναφζρει ςτο πλιρωμα και ο μθχανικόσ του διαςτθμοπλοίου λζει 
ζκπλθκτοσ: «Τα 45 min είναι ακριβώσ η μιςή περίοδοσ περιςτροφήσ του Διεθνοφσ Διαςτημικοφ 
Σταθμοφ που βρίςκεται ςε περιφορά γφρω από τη Γη». Ο κυβερνιτθσ δίνει αμζςωσ οδθγίεσ για τθν 
αποςτολι μιασ ομάδασ ςτον πλανιτθ και δθλϊνει: «Φαίνεται ότι ο πλανήτησ είναι φτιαγμζνοσ από 
ςχεδόν καθαρή πλατίνα». Πϊσ ζφταςε ςτο ςυμπζραςμα αυτό; 

(Δίνονται, θ πυκνότθτα Γθσ: 35,515 gr

cm
d   και θ πυκνότθτα πλατίνασ – που είναι περίπου 4-

πλάςια τθσ Γιινθσ – : 321,45 gr
Pt cm

d  ) 

 
 

Η Κεντρική Επιτροπή του Διαγωνιςμοφ 

  
  

   
 
ΗΜ. 1

η
 Να απαντιςετε ςε όλα τα κζματα. Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι δεκτι. 

ΗΜ. 2
η
 Δεν χρειάηεται να αντιγράψετε τα κζματα ςτθν κόλλα ςασ. Αρχίςτε αμζςωσ τισ απαντιςεισ. 

ΗΜ. 3
η
 Η διάρκεια του διαγωνιςμοφ είναι ακριβϊσ 3 ϊρεσ. 

 
 



Απαντήςεισ Θεμάτων 
 

Θζμα 4ο
: Η κεντρομόλοσ δφναμθ που αςκείται ςε ζνα ςϊμα που κινείται ςε κυκλικι τροχιά δίνεται από τθν ςχζ-

ςθ: 
2m v

F
r


  (1),   όπου m είναι θ μάηα του αντικειμζνου (ςτο πρόβλθμά μασ το ςϊμα είναι το Διαςτθμικό Τθλε-

ςκόπιο), v είναι θ τροχιακι ταχφτθτα του αντικειμζνου και r θ απόςταςθ του αντικειμζνου από το κζντρο τθσ τρο-
χιάσ (ςτο πρόβλθμά μασ το κζντρο τθσ τροχιάσ είναι το κζντρο τθσ Γθσ). 
Η τροχιακι ταχφτθτα v που ηθτάμε υπολογίηεται ωσ εξισ: 
Α) θ ςυνολικι ακτίνα τθσ τροχιάσ είναι: r = 6378 km + 568 km = 6946 km = 6.946.000 m 
B) Άρα θ περίμετροσ τθσ κυκλικισ τροχιάσ κα είναι: 

2 2 3,141592654 6.946.000 43.643.005,14r m       

Γ) Και τελικά θ τροχιακι ταχφτθτα κα είναι: 
43.643.005,14

7.576,9
sec96 60

mv
t


  


 

Ο παγκόςμιοσ νόμοσ του Νεφτωνα λζει:  

2

M m
F G

r

    (2)  (όπου ΜΓΗ θ μάηα τθσ Γθσ, m θ μάηα του Hubble, G θ παγκόςμια ςτακερά και r θ απόςταςθ 

των κζντρων μάηασ των δφο ςωμάτων). 
Για να παραμζνει το Hubble ςε κυκλικι τροχιά κα πρζπει οι δυνάμεισ (1) και (2) να ιςορροποφν. 
Άρα: 

2 2

2

M mm v v r
G M

r r G




 
     

Επομζνωσ: 

2
24

11

7.576,9 6.946.000
5,9785 10

6,67 10
M kg 


  


 

 

Θζμα 5ο: 
Αν mδ είναι θ μάηα του διαςτθμοπλοίου, τότε για να παραμζνει ςε τροχιά γφρω από τον πλανιτθ, κα πρζπει οι 
δυνάμεισ F (όπωσ ςτο Θζμα 4) να ιςορροποφν. 

2

2

m v M m
G

r r

  
    , όπου ΜΠ θ μάηα του πλανιτθ, mδ θ μάηα του διαςτθμοπλοίου και r θ ακτίνα του πλα-

νιτθ. 

Αντικακιςτϊντασ: 
34

3
M r d     , όπου dΠ θ πυκνότθτα του πλανιτθ και λφνοντασ τθν ανωτζρω ςχζςθ ωσ 

προσ v
2
, παίρνουμε: 

2 24

3
v G r d       

Θζτοντασ ςτθν ανωτζρω: 
2 r

v
T


 , καταλιγουμε ςτθν ςχζςθ: 

3

G d

T

 
  (1) 

Με τθν ίδια ακριβϊσ ςειρά πράξεων για τθν περίπτωςθ του διαςτθμικοφ ςτακμοφ που περιφζρεται γφρω από τθ 
Γθ, κα καταλιξουμε ςτθν ςχζςθ: 

3

G d

T

 




 (2)  , όπου ΤΔΣ θ περίοδοσ του διαςτθμικοφ ςτακμοφ και dΓΗ θ πυκνότθτα τθσ Γθσ. 

Από τισ (1) και (2), διαιρϊντασ κατά μζλθ: 

3

2
2

2

2
4 4 5,515 22 gr

cm

TT d d d
d d

T d T d d



 

   
 

  

 
          

 
 : δθλ. θ πυκνότθτα τθσ πλα-

τίνασ. 
 



15ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός 
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2η φάση  «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» 
Θέµατα για το Γυµνάσιο 

 
1. Να απαντήσετε µε το πολύ 100 λέξεις στα παρακάτω δύο ερωτήµατα: 

Α) Σε ποιο φαινόµενο οφείλονται οι εποχές του έτους;  
Β) Γιατί έχουµε υψηλότερες θερµοκρασίες το καλοκαίρι και χαµηλότερες το χειµώνα; 

Απάντηση: 
Α) Στη γωνία που σχηµατίζει ο άξονας περιστροφής της Γης µε το επίπεδο περιφοράς της γύρω από 
τον Ήλιο. 
Β) Διότι η Γη είναι σφαίρα, οπότε οι ακτίνες του Ήλιου σε άλλες ζώνες πέφτουν κάθετα ή πλησιά-
ζουν προς την κάθετο και σε άλλες πέφτουν πλάγια. Έτσι το καλοκαίρι στο βόρειο ηµισφαίριο πέ-
φτουν σχεδόν κάθετα στη ζώνη των τόπων µας, ενώ το χειµώνα πέφτουν πλάγια. 
2. Να απαντήσετε µε το πολύ 100 λέξεις στα παρακάτω δύο ερωτήµατα: 

Α) Γιατί δεν έχουµε ταυτόχρονα νύχτα σε ολόκληρη τη Γη; 
Β) Πώς µπορούµε να αποδείξουµε τη σφαιρικότητα της Γης; Να αναφέρετε τρεις τρόπους. 

Απάντηση: 
Α) Διότι η Γη είναι σφαιρική, οπότε η µισή σφαίρα φωτίζεται από τον Ήλιο και έχει ηµέρα, ενώ η 
άλλη µισή δεν φωτίζεται και εποµένως έχει νύχτα.  
Β) Για τη σφαιρικότητα της Γης έχουµε τις ακόλουθες αποδείξεις: 1.- Κατά τη διάρκεια των σελη-
νιακών εκλείψεων η σκιά της Γης πάνω στη Σελήνη έχει πάντα σχήµα δίσκου. Αυτό οφείλεται στο 
ότι η σφαιρική Γη ρίχνει τη σκιά της στο ουράνιο αυτό σώµα. 2.- Στο ταξίδι του Μαγγελάνου, ο 
οποίος έκανε τον περίπλου της σφαιρικής Γης. 3.- Στις εικόνες των τεχνητών δορυφόρων, οι οποίες 
δείχνουν σφαιρική τη Γη. 

3. Να απαντήσετε χωριστά στο καθένα από τα παρακάτω ερωτήµατα: 
Α) Ποια είναι η διαφορά µεταξύ ενός άστρου και ενός αστερισµού; 
Β) Να αναφέρετε τα ονόµατα τεσσάρων αστέρων και τεσσάρων αστερισµών. 
Γ) Τι γνωρίζετε ειδικά για τον Πολικό αστέρα; (µε 100 λέξεις το πολύ) 

Απάντηση: 
Α) Το άστρο είναι ένα αυτόφωτο ουράνιο σώµα το οποίο φαίνεται ως ένα φωτεινό σηµείο στον 
ουρανό, ενώ ο αστερισµός αποτελείται από πολλά άστρα, που βρίσκονται φαινοµενικά κοντά 
µεταξύ τους και παρουσιάζουν όλα µαζί ένα ορισµένο σχήµα.  
Β) Τέσσερις αστέρες: Αλτάιρ, Ντενέµπ, Κάστωρ και Πολυδεύκης.  
Τέσσερις αστερισµοί: Μικρή Άρκτος, Μεγάλη Άρκτος, Ωρίων και Κασσιόπη.  
Γ) Ο Πολικός αστέρας είναι ο λαµπρότερος αστέρας του αστερισµού της Μικρής Άρκτου, η θέση 
του οποίου µάλιστα συµπίπτει µε τη θέση του βόρειου πόλου του ουρανού. Ανευρίσκεται εύκολα 
εάν πενταπλασιάσουµε την απόσταση β – α των αστέρων της Μεγάλης Άρκτου, που βρίσκεται πά-
ντα πάνω από το βορρά του τόπου. Είναι ο τελευταίος αστέρας της ουράς της Μικρής Άρκτου και 
τον έχουν ως οδηγό οι ναυτικοί, οι στρατιωτικοί, οι εκδροµείς κ.λπ. Την ιδιότητά του αυτή οφείλει 
στο ότι ο άξονας της Γης προεκτεινόµενος διέρχεται πολύ κοντά του, σχεδόν µια µοίρα. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσµα να φαίνεται ακίνητος, ενώ οι άλλοι αστέρες περιφέρονται γύρω απ’ αυτόν. 
4. Ένας αστέρας ανατέλλει στις 18ώ 12λ. και δύει στις 5ώ. 6λ. 

Α) Πόση ώρα έκανε να φθάσει από την ανατολή στη δύση του; 
Β) Ποια ώρα µεσουράνησε (δηλ. βρέθηκε στο υψηλότερο σηµείο της τροχιάς του);  
Γ) Πόσο χρόνο βρισκόταν κάτω από τον ορίζοντα; 

Λύση: 
Α) Μέχρι να λήξει το 24ωρο έχουµε: (23ώ. 60λ.) – (18ώ. 12λ.) = 5ώ. 48λ.  
Από την ανατολή µέχρι τη δύση του έκανε: (5ώ. 48λ.) + (5ώ. 6λ.) = 10ώ. 54λ.  
Β) Από την ανατολή µέχρι την άνω µεσουράνηση έκανε: (10ώ 54λ) : 2 = 5ώ 27λ.  
Εποµένως µεσουράνησε την: (18ώ. 12λ.) + (5ώ. 27λ.) = 23ώ. 39λ.) 



Γ) Κάτω από τον ορίζοντα βρισκόταν κατά: (23ώ. 60λ.) – (10ώ. 54λ.) = (13ώ. 6λ.).  
5. Να σηµειώσετε µε (Χ) τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις: 

5.1 Η ανακάλυψη του Γαλιλαίου που ενίσχυσε το ηλιοκεντρικό σύστηµα ήταν: 
Α) Οι φάσεις της Αφροδίτης 
Β) Τα Φεγγάρια του Δία (Χ) 
Γ) Το ανώµαλο σχήµα του Κρόνου 
Δ) Ο µεγάλος αριθµός των άστρων που παρατήρησε  
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω.       

5.2 Ο δεύτερος φακός του τηλεσκοπίου, από τον οποίο εξαρτάται η µεγέθυνση του ειδώλου 
που παρατηρούµε, λέγεται: 

Α) Αντικειµενικός 
Β) Καθρέφτης 
Γ) Προσοφθάλµιος (Χ) 
Δ) Φωτοσυλλεκτική επιφάνεια  
Ε) Εκτροπή 

5.3 Μια συσκευή που αναλύει το φάσµα ηλεκτρονικά ή µε φωτογραφικό φιλµ λέγεται: 
Α) Πρίσµα 
Β) Φασµατογράφος (Χ) 
Γ) Φράγµα περίθλασης  
Δ) Φασµατοσυλλέκτης 
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω 

5.4 Σύµφωνα µε την τελευταία απόφαση της Διεθνούς Αστρονοµικής Ένωσης, ο πρώτος 
νάνος πλανήτης στο πλανητικό µας σύστηµα είναι: 

Α) Ο Ερµής 
Β) Ο Ποσειδώνας 
Γ) Ο Χάροντας 
Δ) Ο Πλούτωνας (Χ) 
Ε) Ο Κρόνος 

 5.5 Σύµφωνα µε την τελευταία απόφαση της Διεθνούς Αστρονοµικής Ένωσης, σήµερα ο 
πιο αποµακρυσµένος πλανήτης του ηλιακού µας συστήµατος είναι: 

Α) Ο Ποσειδώνας (Χ) 
Β) Ο Ουρανός 
Γ) Ο Πλούτωνας 
Δ) Ο Κρόνος 
Ε) Ο Χάροντας 

5.6 Η πιο δηµοφιλής θεωρία για τους κοµήτες είναι αυτή που συγκρίνει τον πυρήνα τους µε: 
Α) Τον πυρήνα ενός κυττάρου 
Β) Μια βρώµικη χιονόµπαλα (Χ) 
Γ) Τον πυρήνα της Γης 
Δ) Τον πυρήνα µιας µαύρης τρύπας 
Ε) Έναν αστεροειδή 

5.7 Το στρώµα του όζοντος της ατµόσφαιρας της Γης αρχίζει πάνω από την: 
Α) Υδρόσφαιρα 
Β) Μεσόσφαιρα 
Γ) Στρατόσφαιρα (Χ) 
Δ) Θερµόσφαιρα 
Ε) Τροπόσφαιρα 

5.8 Το χαρακτηριστικό µέγεθος της Σελήνης, που είναι περίπου το ¼ του αντίστοιχου γήι-
νου µεγέθους είναι: 

Α) Η διάµετρος (X) 
Β) Η µάζα 
Γ) Η επιτάχυνση της βαρύτητας 
Δ) Το βάρος της 



Ε) Ο όγκος της 
5.9 Όταν ένας κρατήρας της Σελήνης δηµιουργείται πάνω σε έναν άλλο κρατήρα, τότε αυ-
τός ο υπερτιθέµενος κρατήρας λέγεται: 

Α) Βασαλτικός 
Β) Μεγαλύτερος 
Γ) Αρχαιότερος 
Δ) Μικρότερος 
Ε) Νεότερος (Χ) 

5.10 Για περίπου πόσο χρονικό διάστηµα (το πολύ) είναι ορατός ο Ερµής πριν από την Α-
νατολή του Ήλιου ή µετά τη Δύση του Ήλιου: 

Α) Μισή ώρα 
Β) Δύο ώρες (Χ) 
Γ) Τέσσερις ώρες 
Δ) Οκτώ ώρες 
Ε) Δέκα ώρες  
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2η φάση  «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» 
Θέµατα για το Λύκειο  

 
1. Είναι γνωστό ότι οι µεταβλητοί αστέρες αποτελούν ένα µεγάλο ποσοστό των αστέρων του ουρα-
νού.  

Α) Ποια είναι τα είδη των µεταβλητών αστέρων; 
Β) Ποια κατηγορία µεταβλητών αστέρων βοήθησε στον προσδιορισµό της απόστασης των 
κοντινών γαλαξιών και πώς; 
Γ) Να αναφέρετε τρεις γνωστούς υπερκαινοφανείς αστέρες.   
(Η απάντησή σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200 λέξεις) 

Απάντηση: 
(Α) Βλ. Βάρβογλη, Σειραδάκη «Εισαγωγή στη σύγχρονη Αστρονοµία», σελ. 303 
(Β) Είναι οι κηφείδες 
(Γ) 1054 µ.Χ. (Καρκίνος), 1572 µ.Χ. (Τύχο Μπράχε), 1604 µ.Χ. (Κέπλερ), 1987Α 

2. Ας υποθέσουµε ότι, στο µακρινό µέλλον, οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να εποικίσουν δύο πλα-
νήτες ενός άλλου ηλιακού συστήµατος. Δύο φιλικά ζευγάρια, που κατοικούν το πρώτο στον πλανή-
τη Άλφα και το δεύτερο στον πλανήτη Βήτα, αποκτούν ταυτόχρονα παιδιά. Τα παιδιά µεγαλώνουν 
σε διαφορετικούς, λοιπόν, πλανήτες. Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα επικοινωνούν τη µέρα 
των γενεθλίων τους και στη συζήτηση συνειδητοποιούν ότι ο ένας είναι 8 ετών, ενώ ο άλλος 10! 
«Πώς γίνεται αυτό;» απορούν. Η βιολογική τους ηλικία είχε διαπιστωθεί ότι ήταν ίδια. 

Α) Εξηγήστε το παραπάνω φαινόµενο. ( Η απάντηση να µην ξεπερνά τις 100 λέξεις) 
Β) Ένας αστρονόµος, που γνώριζε ότι η µέση απόσταση του πλανήτη Άλφα από τον κεντρικό 
αστέρα του είναι Α1=2,4 A.U., κατάφερε µε τις παραπάνω πληροφορίες να υπολογίσει τη µέ-
ση απόσταση Α2 του άλλου πλανήτη Βήτα. Μπορείτε να την υπολογίσετε κι εσείς; 

Απάντηση: 
Α) Οι πλανήτες έχουν διαφορετική περίοδο περιφοράς Τ γύρω από τον κεντρικό αστέρα τους. Έτσι 
η διάρκεια του έτους είναι διαφορετική για τους δύο πλανήτες και συνεπώς τα παιδιά φαίνεται να 
έχουν διαφορετική ηλικία. 
Β) Το χρονικό διάστηµα που πέρασε από την γέννηση των δύο παιδιών µέχρι την ηµέρα των γενε-
θλίων τους που επικοινώνησαν, προφανώς και για τους δύο, είναι το ίδιο. Αν Τ1 είναι η περίοδος 
περιφοράς του πλανήτη Άλφα και Τ2 η περίοδος περιφοράς του πλανήτη Βήτα, για το χρονικό διά-

στηµα που πέρασε θα ισχύει: 10 ⋅T1 = 8 ⋅T2 ⇒
T1
T2

=
8
10

 

Άρα, σύµφωνα µε τον 3ο νόµο του Κέπλερ: 
T1
T2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

=
A1
A2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

3

⇒
8
10

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

=
2,4
A2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

3

⇒ 0,64 = 13,824
A2
3 ⇒ A2

3 = 21,6⇒ A2 = 2,785AU  

 
3. Ένα αστέρι αποµακρύνεται από τη Γη µε ακτινική ταχύτητα v = 45,7108 km/s. Φασµατοσκοπι-
κές αναλύσεις έδειξαν ότι παρουσιάζει µια γραµµή απορρόφησης στα 6564 Å. Ποιο θα ήταν το µή-
κος κύµατος αυτής της γραµµής, αν ο αστέρας ήταν ακίνητος; Δίνεται η ταχύτητα του φωτός c = 
3·108 m/s. 
Απάντηση: 

v = Δλ
λ0

⋅ c⇒ v = λ − λ0
λ0

⋅ c⇒ v ⋅ λ0 = λ − λ0( ) ⋅ c⇒ v ⋅ λ0 + λ0 ⋅ c = λ ⋅ c⇒

λ0 =
λ ⋅ c
v + c

⇒λ0 =
6564 ⋅ 3 ⋅108

3 ⋅108 + 45710,8
Å⇒λ0 = 6563Å

 



4. Ένας κοµήτης περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο σε 6,454 έτη και το περιήλιό του είναι σε 
απόσταση aπερ = 1,172 AU. 

Α) Να ευρεθεί η απόσταση του αφηλίου του σε χιλιόµετρα. 
Β) Να ευρεθεί η εκκεντρότητα της τροχιάς του.  

Απάντηση: 
Α) Σύµφωνα µε τον 3ο νόµο του Κέπλερ, εάν θεωρήσουµε ότι α1 και α2 είναι οι ηµιάξονες του 
κοµήτη και της Γης, αντίστοιχα, ενώ Τ1 και Τ2 είναι οι περίοδοι αυτών και ακόµη ααφ είναι η 
απόσταση του αφηλίου του κοµήτη από τον Ήλιο, θα έχουµε: 

a1
3

a2
3 =

T1
2

T2
2 ⇒

aπερ + aαφ
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

3

13
=
T1
2

12
⇒

1,172 + aαφ
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

3

= T1
2 ⇒

1,172 + aαφ
2

= T1
23 ⇒

1,172 + aαφ
2

= 6,45423 ⇒1,172 + aαφ = 6,933
 

Εποµένως: ααφ = 6,933 – 1,172 = 5,761 AU = 5,761 × 150 × 106 km = 8,642 × 108 km.     

Β) Είναι γνωστό ότι η εκκεντρότητα e δίνεται από τον τύπο: e = γ/α, όπου γ είναι η απόσταση των 
εστιών της έλλειψης και a ο µεγάλος ηµιάξονας αυτής. 
Οπότε για τον κοµήτη θα έχουµε: 

a1 =
aπερ + aαϕ

2
=
1,172 + 5,761

2
= 3,466AU

2γ = 2a1 − 2aπερ ⇒ γ = a1 − aπερ = 3,466 −1,172 = 2,294AU
 

Οπότε: e = γ
a1

=
2,294
3,466

= 0,662  

5. Να σηµειώσετε µε (Σ) εάν είναι σωστή και µε (Λ) αν είναι λάθος, η κάθε µία από τις επόµενες 
προτάσεις. 

5.1 Στο Πτολεµαϊκό µοντέλο οι πλανήτες κινούνται µε σταθερή γωνιώδη ταχύτητα πάνω σε 
µεγάλους κύκλους, που ονοµάζονται φέροντες κύκλοι. (Σ) 
5.2 Η πρώτη εµφάνιση ενός άστρου στο ανατολικό ορίζοντα πριν την ανατολή του Ηλίου, λε-
γόταν στην αρχαιότητα πρωινή επιτολή. (Σ) 
5.3 Το τεφρώδες φως της Σελήνης είναι το λαµπρό µέρος αυτής που βλέπουµε σε κάποια φά-
ση της. (Λ) 
5.4 Η απόδειξη της περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της έγινε από τον Φουκώ (Fou-
cault). (Σ) 
5.5 Ο Νεύτωνας παρατήρησε έναν πολύ λαµπερό αστέρα που ονοµάστηκε υπερκαινοφανής. 
(Λ) 
5.6 Αφού οι ακτίνες–Χ διαπερνούν τα µέταλλα, δεν µπορούµε να φτιάξουµε τηλεσκόπια α-
κτίνων–Χ. (Λ) 
5.7 Όταν καθόµαστε στον ισηµερινό τα άστρα κινούνται κάθετα προς τον ορίζοντα. (Σ) 
5.8 Η στήριξη του τηλεσκοπίου, στην οποία παρακολουθούµε ένα άστρο περιστρέφοντας το 
τηλεσκόπιο γύρω από µόνο έναν άξονα λέγεται ισηµερινή. (Σ) 
5.9 Το διαστηµικό σκάφος «Μάρινερ-10» (“Mariner–10”) ακόµη και σήµερα περνάει κοντά 
στον Ερµή κάθε λίγους µήνες. (Σ) 
5.10 Όταν ένα αντικείµενο, που έχει Χ στο όνοµά του, όπως π.χ. «Κύκνος Χ–3»», σηµαίνει 
ότι το αντικείµενο αυτό είναι πηγή κοσµικών ακτίνων. (Λ) 
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Θέµατα για το Γυµνάσιο 
 

1.- Από τα πρώτα σχολικά µας χρόνια µαθαίνουµε για το πλανητικό µας σύστηµα.  
Α) Ποιος είναι ο πρώτος και ποιος ο τελευταίος πλανήτης κατά σειρά απόστασης από τον Ή-
λιο; 
Β) Ποιος είναι ο µεγαλύτερος και ποιος ο µικρότερος πλανήτης σε διάµετρο;  
Γ) Ποιος πλανήτης έχει τους περισσότερους δορυφόρους, ποιος τους λιγότερους και ποιοι δεν 
έχουν κανέναν δορυφόρο; 

Απάντηση: 
Α) Ο Ερµής είναι πρώτος και τελευταίος ο Ποσειδώνας (σύµφωνα µε την τελευταία απόφαση της Διεθνούς 
Αστρονοµικής Ένωσης, προτείνω να εκλάβουµε ως λάθος αν µας απαντήσουν ότι είναι ο Πλούτωνας). 
Β) Μεγαλύτερος σε διάµετρο είναι ο Δίας και µικρότερος είναι ο Ερµής 
Γ) Ο Δίας έχει τους περισσότερους δορυφόρους και η Γη τους λιγότερους και οι πλανήτες µε κανέναν δορυ-
φόρο είναι ο Ερµής και η Αφροδίτη. 
 
 
2.- Γνωρίζουµε ότι ο Δίας είναι ένας από τους πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος. 

Α) Να αναφέρετε 4 χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του πλανήτη αυτού.  
Β) Να αναφέρετε τους 4 µεγαλύτερους δορυφόρους του κατά σειρά απόστασης από τον Δία. 
Γ) Τι γνωρίζετε για καθένα από τους 4 αυτούς δορυφόρους; 

 (Σηµείωση: Η συνολική σας απάντηση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200 λέξεις). 
Απάντηση: (π.χ. η απάντηση πιο κάτω είναι 157 λέξεις) 
Α) Πρώτο γνώρισµα είναι το µέγεθός του, καθώς είναι ο πλανήτης µε τη µεγαλύτερη διάµετρο. Δεύτερο 
γνώρισµα είναι η αεριώδης σύστασή του, καθώς δεν διαθέτει έδαφος όπως η Γη. Τρίτο γνώρισµα είναι η 
τεράστια κόκκινη κηλίδα του, καθώς το µέγεθός της ξεπερνά τη διάµετρο της Γης. Και τέταρτο γνώρισµα 
είναι ο πολύ µεγάλος αριθµός δορυφόρων (ίσως µας αναφέρουν ότι διαθέτει αµυδρό σύστηµα δακτυλίων, το 
οποίο θα το θεωρήσουµε εξίσου σωστό). 
Β) Οι 4 µεγαλύτεροι δορυφόροι του κατά σειρά απόστασης από τον Δία είναι η Ιώ, η Ευρώπη, ο Γανυµήδης 
και η Καλλιστώ. 
Γ) Η Ιώ είναι ένας δορυφόρος µε ενεργά ηφαίστεια. Η Ευρώπη καλύπτεται από ένα παχύ παγωµένο έδαφος, 
που παρουσιάζει ρίγµατα, κάτω από το οποίο υπάρχει ωκεανός. Ο Γανυµήδης είναι ο µεγαλύτερος δορυφό-
ρος του Ηλιακού µας συστήµατος και υπάρχουν υποψίες ότι διαθέτει (όπως η Ευρώπη) ωκεανό. Η Καλλι-
στώ είναι ο δορυφόρος µε τους περισσότερους κρατήρες στο Ηλιακό σύστηµα και είναι ο τέταρτος σε από-
σταση Γαλιλαϊκός δορυφόρος. 
 
3.- Ένας αστέρας, που παρατηρούµε στον ουρανό, ανατέλλει στις 21:00 η ώρα και δύει στις 6:00 η 
ώρα.  

Α) Πόσες ώρες ήταν ορατός στον ουράνιο θόλο; 
Β) Πόσες ώρες θα είναι αόρατος; 
Γ) Ποια ώρα µεσουράνησε; 

Απάντηση: 
Α) 9 ώρες 
Β) 15 ώρες 
Γ) Στις 1:30 π.µ. 
 
4.- Ο κάτοχος του παγκοσµίου ρεκόρ των 100 µέτρων δροµέας Usain Bolt τρέχει µε ταχύτητα πε-
ρίπου 40Km/h. Αν µπορούσε να διατρέξει τον πρώτο µεσηµβρινό, πόσος χρόνος θα χρειαζόταν για 
να κάνει 2 φορές τον γύρο της Γης; (Θεωρείστε ότι η πολική ακτίνα της Γης είναι περίπου 6.357 
Km). 
Απάντηση: 



Οι µαθητές πρέπει να χρησιµοποιήσουν την πολική ακτίνα ή το µήκος του πρώτου µεσηµβρινού. 
Εδώ παίρνουµε την πολική ακτίνα της Γης, που δίνεται ότι είναι προσεγγιστικά R⊕=6357 Km και 
υπολογίζουµε το µήκος του πρώτου µεσηµβρινού ΓΜ: 

 
Άρα η απόσταση που καλείται ο Bolt να διανύσει είναι: 

D = 2 ⋅ ΓΜ ⇒ D = 79884,34Km  
Σύµφωνα µε τον τύπο της ταχύτητας (απλής ευθύγραµµης κίνησης): 

 

 
 
5.- Ας υποθέσουµε ότι ένα πολύ γρήγορο τρένο κινείται κατά µήκος του Ισηµερινού της Γης µε τό-
ση ταχύτητα, όση κινείται η Γη γύρω από τον Ήλιο. Πόσες φορές θα έκανε τον γύρο της Γης µέσα 
σε µια ώρα; (Δίνεται ότι η ταχύτητα της Γης γύρω από τον Ήλιο είναι 107.000 Km/h). 
Απάντηση: 
Ισχύουν οι ίδιες επισηµάνσεις µε το προηγούµενο θέµα, µόνο που τώρα αφορούν στην ισηµερινή 
ακτίνα (που είναι 6378 Km) ή το µήκος του ισηµερινού. 
Εδώ θα πάρουµε R⊕=6378 Km και υπολογίζουµε το µήκος του Ισηµερινού, ΓΙ: 

 
Θα πρέπει ο µαθητής να βρει στα βιβλία του ότι η τροχιακή ταχύτητα της Γης κινούµενη γύρω από 
τον Ήλιο είναι περίπου: 

. 
Εποµένως και το τρένο κινείται µε ταχύτητα vT = 107.000 Km/h. 
Άρα τον ισηµερινό της Γης θα τον διανύσει σε: 

 

Και τελικά µέσα σε µία ώρα (1h) θα κάνει τον γύρο της Γης: φορές 

 
 
6.- Για τον προσδιορισµό ενός ορισµένου τόπου της Γης χρησιµοποιούµε τις γεωγραφικές συντε-
ταγµένες. 

Α) Ποιες είναι και πώς ορίζονται οι γεωγραφικές συντεταγµένες της Γης; 
Β) Ποιοι ονοµάζονται παράλληλοι κύκλοι και ποιοι µεσηµβρινοί της Γης; 
Γ) Δύο πόλεις έχουν και οι δύο γεωγραφικό πλάτος 0ο. Η πρώτη έχει γεωγραφικό µήκος 50ο 
και η δεύτερη 80ο. Πόση είναι η απόσταση µεταξύ τους σε µοίρες; 

(Σηµείωση: Η συνολική σας απάντηση να µην ξεπερνά τις 200 λέξεις) 
Απάντηση: (π.χ. η απάντηση πιο κάτω είναι 178 λέξεις) 
Α) Γεωγραφικές συντεταγµένες ορίζονται: α) το γεωγραφικό πλάτος, το οποίο είναι απόσταση ενός σηµείου 
της Γης από τον Ισηµερινό της (µετρηµένο κατά µήκος του µεσηµβρινού του τόπου). Όσοι τόποι βρίσκονται 
στο Βόρειο ηµισφαίριο έχουν Βόρειο Γεωγραφικό Πλάτος (από 0ο έως 90ο), ενώ όσοι είναι στο Νότιο ηµι-
σφαίριο έχουν Νότιο Γεωγραφικό Πλάτος (από 0ο έως 90ο) και β) το γεωγραφικό µήκος, το οποίο είναι η 
απόσταση ενός σηµείου της Γης από τον πρώτο µεσηµβρινό της (µετρηµένο κατά µήκος ενός κύκλου πα-
ράλληλου µε τον Ισηµερινό). Όσοι τόποι βρίσκονται ανατολικά του πρώτου µεσηµβρινού του Γκρήνουϊτς 
έχουν Ανατολικό Γεωγραφικό Μήκος (από 0ο έως 180ο) και όσοι τόποι βρίσκονται Δυτικά του πρώτου µε-
σηµβρινού έχουν Δυτικό Γεωγραφικό Μήκος (από 0ο έως 180ο). 
Β) Παράλληλοι κύκλοι ονοµάζονται οι κύκλοι που είναι παράλληλοι µε τον Ισηµερινό της Γης, ενώ µεσηµ-
βρινοί ονοµάζονται οι µέγιστοι κύκλοι που διέρχονται από τους πόλους της Γης και περιέχουν τον άξονα της 
Γης. 



Γ) Αφού οι δύο τόποι έχουν και οι δύο γεωγραφικό πλάτος 0ο αυτό σηµαίνει ότι βρίσκονται πάνω στον Ιση-
µερινό. Άρα η απόστασή τους θα είναι: 80ο – 50ο = 30ο. 
 
 
 
 
7.1- Να σηµειώσετε µε Χ τη σωστή απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω θέµατα: 
 7.1.- Οι ουράνιοι µεσηµβρινοί είναι: 

Α) 12                                      
Β) 24                                      
Γ) 1545                              
Δ) Άπειροι   
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω  (Δ) 

7.2.- Στις 22 Μαρτίου στο Βόρειο ηµισφαίριο έχουµε: 
A) Τη µεγαλύτερη µέρα του χρόνου                           
B) Τη µεγαλύτερη νύχτα του χρόνου                          
Γ) Ίση διάρκεια µέρας και νύχτας 
Δ) Τίποτε από τα παραπάνω  (Γ) 

7.3.- Κατά το θερινό ηλιοστάσιο του Βόρειου ηµισφαίριου: 
Α) Φωτίζεται περισσότερο το βόρειο ηµισφαίριο   
Β) Φωτίζεται λιγότερο το βόρειο ηµισφαίριο         
Γ) Φωτίζεται περισσότερο το νότιο ηµισφαίριο  
Δ) Φωτίζονται το ίδιο και τα δυο ηµισφαίρια 
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω  (Α) 

7.4.- Η φθινοπωρινή ισηµερία για το νότιο ηµισφαίριο συµβαίνει στις: 
Α) 22 Μαρτίου                           
Β) 23 Σεπτεµβρίου                    
Γ) 21 Δεκεµβρίου       
Δ) 21 Ιουνίου 
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω  (Α) 

 7.5.- Όταν η Σελήνη έχει σχήµα µισοφέγγαρου και βρίσκεται ακριβώς από πάνω µας (µε-
σουρανεί), τότε ο Ήλιος βρίσκεται: 

Α) Στην Ανατολή 
Β) Στη Δύση 
Γ) Κοντά στη Σελήνη 
Δ) Είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση 
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω  (Δ) 

 7.6.- Στις 12 η ώρα το µεσηµέρι: 
  Α) Ο Ήλιος ανατέλλει 

Β) Ο Ήλιος δύει 
Γ) Ο Ήλιος δεν έχει ανατείλει ακόµη 
Δ) Ο Ήλιος έχει προ πολλού δύσει 
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω   (Ε) 

 7.7.- Όταν κατά το µεσηµέρι έχουµε έκλειψη Ηλίου, τότε η Σελήνη βρίσκεται: 
Α) Στην Ανατολή 
Β) Στη Δύση 
Γ) Ακριβώς από πάνω µας 
Δ) Δεν έχει ανατείλει ακόµη 
Ε) Έχει προ πολλού δύσει  (Γ) 



 7.8.- Τα διαστηµικά λεωφορεία είναι: 
Α) Λεωφορεία µεταφοράς των αστροναυτών στο κέντρο εκτόξευσης 
Β) Οχήµατα µεταφοράς αστροναυτών µε προορισµό τον Διεθνή Διαστηµικό Σταθµό 
Γ) Διαστηµόπλοια µε προορισµό τον Άρη 
Δ) Διαστηµόπλοια µε προορισµό τη Σελήνη 
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω  (Β) 

 
8.- Να σηµειώσετε µε Χ τη σωστή απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω θέµατα: 

8.1.- Η κύρια διαφορά των πλανητών από τα άστρα του ουρανού, όπως τα βλέπουµε από τη 
Γη, είναι ότι: 
 Α) Τρεµοπαίζουν έντονα 

Β) Αλλάζουν χρώµα 
Γ) Είναι πιο µικροί 
Δ) Μετακινούνται στον ουράνιο θόλο 
Ε) Αλλάζουν σχήµα   (Δ) 

8.2.- Σε φωτογραφία που τραβήξαµε κατά τη διάρκεια µιας ολόκληρης νύχτας, τα άστρα 
που είναι αρκετά µακριά από το Βόρειο Πόλο του ουρανού φαίνονται να κινούνται σε: 

Α) Τόξα 
Β) Κύκλους 
Γ) Ελλείψεις 
Δ) Ευθείες 
Ε) Ανώµαλες γραµµές   (Α) 

8.3.- Το ηµερολόγιο, το οποίο χρησιµοποιούµε σήµερα, λέγεται ειδικότερα: 
Α) Βαβυλωνιακό 
Β) Γρηγοριανό 
Γ) Ιουλιανό 
Δ) Ρωµαϊκό 
Ε) Ελληνικό    (Β) 

8.4.- Το άστρο β του αστερισµού της Μεγάλης Άρκτου είναι: 
Α) Το δεύτερο σε λαµπρότητα µετά το άστρο α – Μεγάλης Άρκτου 
Β) Ανακαλύφθηκε δεύτερο στον αστερισµό της Μεγάλης Άρκτου 
Γ) Είναι το δεύτερο της ουράς της Μεγάλης Άρκτου 
Δ) Είναι φασµατικού τύπου Β.  
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω.   (Α) 

8.5.- Όταν το Φεγγάρι είναι στο πρώτο τέταρτο και ο Ήλιος δύει, τότε το Φεγγάρι βρίσκε-
ται: 
 Α) Ακριβώς από πάνω µας 
 Β) Στον πρώτο µεσηµβρινό 
 Γ) Στον ανατολικό ορίζοντα 
 Δ) Στο δυτικό ορίζοντα 
 Ε) Κάτω από τον ορίζοντα   (Α) 

8.6.- Η ετήσια τροχιά του Ήλιου σε σχέση µε τα άστρα λέγεται: 
Α) Ουράνιος ισηµερινός 
Β) Ουράνια σφαίρα 
Γ) Εκλειπτική 
Δ) Γραµµή των ισηµεριών 
Ε) Πρώτος µεσηµβρινός  (Γ) 

 8.7.- Όταν έχουµε έκλειψη Ηλίου, τότε: 
Α) Η Γη είναι ανάµεσα στον Ήλιο και στη Σελήνη 



Β) Ο Ήλιος είναι ανάµεσα στη Γη και στη Σελήνη 
Γ) Η Σελήνη είναι ανάµεσα στη Γη και στον Ήλιο  
Δ) Η Γη, η Σελήνη και ο Ήλιος σχηµατίζουν ορθή γωνία 
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω  (Γ) 

8.8.- Ο πλανήτης Άρης έχει: 
 Α) Έναν δορυφόρο, τον Φόβο 
 Β) Τρεις δορυφόρους, τον Φόβο, τον Τρόµο και τον Δείµο 
 Γ) Κανέναν δορυφόρο 
 Δ) Δύο δορυφόρους, τον Φόβο και τον Δείµο 
 Ε) Δύο δορυφόρους, τον Φόβο και τον Τρόµο (Δ) 

 



15ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός 
Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 

 
1η φάση  «ΕΥΔΟΞΟΣ» 

 
Θέµατα για το Λύκειο  

 
1.- Από τη Γη βλέπουµε τη Σελήνη, να ανατέλλει, να δύει και να έχει διάφορες φάσεις. Για έναν 
υποθετικό κάτοικο της Σελήνης:  

Α) Πώς φαίνεται, γενικά η Γη; Φαίνεται να ανατέλλει και να δύει; 
Β) Εάν ναι, για ποιους τόπους και γιατί; 
Γ) Έχει φάσεις; 

Δικαιολογείστε τις απαντήσεις σας.  
(Σηµείωση: Η συνολική απάντησή σας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200 λέξεις). 
 
Απάντηση: 
Α) Ένας υποθετικός παρατηρητής µένει κατάπληκτος, όταν αντικρίζει ένα τεράστιο ουράνιο σώµα, τη Γη µας, να µένει 
σε σταθερό σηµείο στον ουρανό της Σελήνης. Το παράδοξο αυτό φαινόµενο οφείλεται στο γεγονός ότι η περιφορά της 
Σελήνης γύρω από τη Γη και η περιστροφή γύρω από τον άξονά της συµπίπτουν. 
Β) Οι µόνοι επί της Σελήνης παρατηρητές που βλέπουν τη Γη κατά περιόδους να βυθίζεται κάτω από τον ορίζοντα, 
είναι αυτοί, που βλέπουν τη Γη πολύ χαµηλά στον ορίζοντά τους. Η Γη σ’ αυτή την περίπτωση, δύει και ανατέλλει λό-
γω του φαινόµενου λικνίσεως της Σελήνης. 
Γ) Ο επί της Σελήνης παρατηρητής βλέπει µεν τη Γη ακίνητη ως προς τον ορίζοντά του, αλλά να παρουσιάζει φάσεις. 
Όταν στη Γη έχουµε Νέα Σελήνη, τότε η Γη στρέφει προς τη Σελήνη ολόκληρο το φωτιζόµενο από τον Ήλιο ηµισφαί-
ριό της και εποµένως ο επί τη Σελήνης παρατηρητής απολαµβάνει την «Πανγή» ή καλύτερα την «πασιφαή Γη», πολύ 
πιο φωτεινή από τη δική µας Πανσέληνο. Στις άλλες θέσεις της Γης (όπως φωτίζεται από τον Ήλιο) έχουµε τις διάφο-
ρες άλλες φάσεις της Γης, κατ’ αντιστοιχία µε τις φάσεις της Σελήνης όπως τις βλέπουµε από τη Γη. 
 
2.- Να υπολογισθεί η ταχύτητα αποµάκρυνσης ενός γαλαξία, που βρίσκεται σε απόσταση από τη 
Γη, d = 200 Mpc, αν η σταθερά του Χαµπλ θεωρηθεί ότι είναι h = 75 km/sec/Mpc. 

Απάντηση: v = h × d = 75km/sec/Mpc × 200Mpc = 15.000 km/sec.  
 
3.- Να ευρεθεί ο τύπος που µας δίνει την ταχύτητα κίνησης ενός δορυφόρου σε ύψος h από την ε-
πιφάνεια της Γης. Η ταχύτητα αυτή είναι ανεξάρτητη από τη µάζα του δορυφόρου; 
Λύση: 
Αν mδ είναι η µάζα του δορυφόρου, v η ταχύτητά του, R⊕ η ακτίνα της Γης και M⊕ η µάζα της, τότε 
ισχύει: 

 

 
4.- Ένας αστέρας έχει απόλυτο µέγεθος M = 5 και φαινόµενο µέγεθος m = 20. Πόσο µακριά βρί-
σκεται ο αστέρας από τη Γη σε σύγκριση µε την απόσταση Γης – Ήλιου, που ως γνωστό την λαµ-
βάνουµε ως 1 αστρονοµική µονάδα (1 AU); 
    Απάντηση: 

 

 
5.- Ο Ερατοσθένης κατάφερε να υπολογίσει την ακτίνα της Γης µε µεγάλη προσέγγιση. Αν «αλλοι-
ώναµε ελαφρώς την ιστορική αλήθεια» και υποθέταµε ελεύθερα ότι βρήκε την ακτίνα της Γης, R = 
6300 Κm έχοντας τοποθετήσει τους δύο πασσάλους σε απόσταση s = 400 Km τον ένα από τον άλ-
λο. Τι ύψος h θα είχε ο πάσσαλος που άφηνε σκιά d = 7 cm; 



Απάντηση: 

Σύµφωνα µε τη Γεωµετρία, η περίµετρος της Γης είναι: 
 

Η επίκεντρη γωνία ανάµεσα στους δύο πασσάλους (Π1 και Π2) θα είναι (σε µοίρες): 

 

Και άρα στο ορθ. τρίγωνο που σχηµατίζεται από τον πάσσαλο Π2 και τη σκιά του, θα έχουµε: 

 

 

 
6.- Υποθέτουµε ότι η τροχιά ενός κοµήτη, που περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο είναι έλλειψη. Η 
απόσταση του περιηλίου του κοµήτη είναι 1,42 αστρονοµικές µονάδες (AU), ενώ η απόσταση του 
αφηλίου του είναι 5,80 AU. Υπολογίστε τον χρόνο περιφοράς του κοµήτη γύρω από τον Ήλιο σε 
έτη και ηµέρες. 
Λύση: Ο µεγάλος άξονας περιφοράς του κοµήτη είναι: 

1,42 + 5,80 = 7,22 AU 
Εποµένως ο ηµιάξονας είναι: 7,22 / 2 = 3,61 AU. 

Τότε (σύµφωνα µε το Νόµο του Κέπλερ) θα είναι: 

έτη ≈ 6 έτη 314 ηµ. 
 
7.- Να σηµειώσετε µε Σ, εάν είναι σωστή ή µε Λ, αν είναι λάθος, η καθεµιά από τις παρακάτω προ-
τάσεις: 

7.1.- Η Πούλια είναι αστέρι. (Λ) 
7.2.- Ο αρχαίος Έλληνας αστρονόµος Πτολεµαίος διατύπωσε πρώτος το ηλιοκεντρικό σύ-

στηµα. (Λ) 
7.3.- Το ουράνιο σώµα Γανυµήδης είναι δορυφόρος του Δία. (Σ)  
7.4.- Ο γαλαξίας της Ανδροµέδας ανήκει στο Τοπικό Σύστηµα Γαλαξιών. (Σ) 
7.5.- Το Μικρό και το Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου είναι ανώµαλοι γαλαξίες. (Σ) 
7.6.- Δύο τεχνητοί δορυφόροι της Γης, που έχουν το ίδιο µέτρο ταχύτητας, έχουν την ίδια 

τροχιά κίνησης. (Λ) 
7.7.- Όταν το λευκό φως διαχωρίζεται στα συνιστώντα χρώµατα, αυτά είναι πάντα σε συ-

γκεκριµένη σειρά. (Σ) 
7.8.- Ένα αστρικό έτος είναι ακριβώς 365,25 ηµέρες. (Λ) 
7.9.- Σε µια ισηµερινή βάση τηλεσκοπίου ο πολικός άξονας είναι κάθετος στον ουράνιο ι-

σηµερινό. (Σ) 

Π1 Π2 

φ 

φ 



7.10.- Οι ακτίνες γ και Χ αφενός και τα ραδιοκύµατα αφετέρου, είναι ριζικά σε διαφορετικά 
µέρη του φάσµατος. (Σ) 

 
 
 
8.- Να σηµειώσετε µε Χ τη σωστή απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω θέµατα:  

8.1.- Η ορθή αναφορά και η απόκλιση ενός άστρου µετρούνται µε βάση τους πόλους και: 
 Α) Τον ουράνιο ισηµερινό 

Β) Την ουράνια σφαίρα 
Γ) Την εκλειπτική  
Δ) Τη γραµµή των ισηµεριών 
Ε) Τον πρώτο µεσηµβρινό  (Α) 

8.2.- Στο οριζόντιο σύστηµα συντεταγµένων, η συντεταγµένη που µετριέται σε µοίρες, κά-
θετα προς τον ορίζοντα, ονοµάζεται: 
 Α) Ύψος 

Β) Αζιµούθιο  
Γ) Απόκλιση  
Δ) Ορθή αναφορά  
Ε) Αστρικός χρόνος   (Α) 

8.3.- Το πιο εξωτερικό στρώµα του Ήλιου λέγεται: 
Α) Φωτόσφαιρα 
Β) Ηλιακό στέµµα  
Γ) Προεξοχές 
Δ) Χρωµόσφαιρα 
Ε) Ηλιακές κηλίδες    (Β) 

8.4.- Όταν η Σελήνη βρίσκεται σε συζυγία µε τον Ήλιο, αλλά δεν τον καλύπτει πλήρως, έ-
χουµε τότε: 

Α) Μερική έκλειψη Σελήνης 
Β) Μερική έκλειψη Ηλίου 
Γ) Δακτυλιοειδή έκλειψη Ηλίου 
Δ) Ολική έκλειψη Σελήνης 
Ε) Ολική έκλειψη Ηλίου.   (Γ) 

8.5.- Ένας γήινος παρατηρητής µπορεί να δει από τον τόπο του τα 5/8 της σεληνιακής επι-
φάνειας εξ αιτίας του φαινοµένου: 

Α) Της ανάκλασης του γήινου φωτός πάνω στη Σελήνη 
Β) Της λίκνισης της Σελήνης 
Γ) Της τροχιάς της Σελήνης  
Δ) Των ρηγµάτων της Σελήνης  
Ε) Της περιστροφής της Σελήνης   (Β) 

 8.6.- Τα περισσότερα πετρώµατα στις σεληνιακές «θάλασσες» είναι: 
Α) Ανορθοσίτες 
Β) Βασάλτες 
Γ) Βραχώδη 
Δ) Κρυσταλλογενή 
Ε) Ιζηµατογενή     (Β) 

8.7.- Οι υπερκαινοφανείς τύπου ΙΙ παράγονται από: 
Α) Διπλά άστρα 
Β) Μικρής µάζας άστρα 
Γ) Άστρα της κύριας ακολουθίας   



Δ) Πολύ µεγάλης µάζας άστρα 
Ε) Λευκούς νάνους   (Δ) 

8.8.- Οι υπερκαινοφανείς αναγνωρίζονται και κατατάσσονται από το φάσµα τους και: 
Α) Τηλεσκόπια εξοπλισµένα µε κάµερες ccd 
Β) Ανάλυση της καµπύλης του φωτός τους 
Γ) Μακροχρόνιες παρατηρήσεις  
Δ) Ειδικά φίλτρα του τηλεσκοπίου 
Ε) Παρατηρήσεις ακτίνων – Χ. (Β) 

8.9.- Το 1967 η Τζόζελιν Μπελ Μπαρνέλ ανακάλυψε µαζί µε το Χιούις έναν νέο τύπο ου-
ρανίου αντικειµένου, που λέγεται: 

Α) Δίδυµο άστρο 
Β) Καφέ νάνος 
Γ) Πάλσαρ 
Δ) Ερυθρός γίγαντας  
Ε) Κβάζαρ     (Γ) 

8.10.- Η ύπαρξη των µελανών οπών προβλέπεται από: 
Α) Τη γενική θεωρία της Σχετικότητας 
Β) Τους νόµους του Κέπλερ 
Γ) Τους νόµους του Νεύτωνα 
Δ) Την κβαντοµηχανική  
Ε) Το νόµο της παγκόσµια έλξης (Α)  

 
 
 



15ος	  Πανελλήνιος	  Μαθητικός	  Διαγωνισμός	  
Αστρονομίας	  και	  Διαστημικής	  2010	  

Φάση	  3η:	  «ΙΠΠΑΡΧΟΣ»	  
	  

Θέματα	  του	  Γυμνασίου	  

Θέμα	  1ο:	  
Βλέποντας	  την	  παρακάτω	  εικόνα,	  κάντε	  τις	  σωστές	  αντιστοιχίες:	  

1.1	  Ισημερινός	   	   	   	   (a)	  
1.2	  Πρώτος	  μεσημβρινός	   	   (b)	  
1.3	  Γεωγραφικό	  πλάτος	  30ο	  Β	   	   (c)	  
1.4	  Γεωγραφικό	  μήκος	  30ο	  Α	   	   (d)	  

	  
Απάντηση: (a) Γεωγραφικό πλάτος 30ο Β, (b) Γεωγραφικό µήκος 30ο Α, (c) Ισηµερινός, (d) Πρώτος 
µεσηµβρινός	  
	  

	  

Άξονας	  

Βόρειος	  Πόλος	  

Νότιος	  Πόλος	  

30ο	  Β	  

60ο	  Β	  

30ο	  Ν	  

60ο	  Ν	  

90ο	  Δ	  

60ο	  Δ	  

30ο	  Δ	  
30ο	  Α	  



Θέμα	  2ο:	  
Στην	  παρακάτω	  εικόνα	  δίνονται	  οι	  φάσεις	  της	  Σελήνης	  για	  τον	  Νοέμβρη	  του	  2009.	  Αναγνω-‐
ρίστε	  τις	  φάσεις	  της	  Σελήνης	  στις	  εξής	  ημερομηνίες:	  (α)	  2	  Νοεμβρίου,	  (β)	  9	  Νοεμβρίου,	  (γ)	  16	  
Νοεμβρίου	  και	  (δ)	  24	  Νοεμβρίου.	  

	  

	  
Απάντηση:	  (α)	  Πανσέληνος,	  (β)	  Τελευταίο	  τέταρτο,	  (γ)	  Νέα	  Σελήνη,	  (δ)	  Πρώτο	  τέταρτο.	  
	  
Θέμα	  3ο:	  
Ο	  Ήλιος	  ταξιδεύει	  στο	  διάστημα	  με	  ταχύτητα	  περίπου	  20	  km/s.	  Ο	  γνωστός	  οδηγός	  Σουμάχερ	  
οδηγεί	   την	   Formula-‐1	   με	   ταχύτητα	  περίπου	  250	   km/h.	  Ποιος	   κινείται	   γρηγορότερα;	  Πόσες	  
φορές	  κινείται	  γρηγορότερα	  σε	  σχέση	  με	  τον	  άλλο;	  
Απάντηση:	  	  

 

vF = 250 km / h = 250 km / 3600s  0,07km / s.
Αρα : v = 20km / s > vF = 0,07km / s.

Και :
v
vF

=
20
0,07

 287

	  

	  
Θέμα	  4ο:	  
Ας	  υποθέσουμε,	   χάρη	  απλούστευσης,	   ότι	   ο	  Διεθνής	  Διαστημικός	   Σταθμός,	   που	  περιφέρεται	  
γύρω	  από	  τη	  Γη,	  έχει	  περίοδο	  1ώ	  30λ.	  και	  ότι	  διέρχεται	  από	  το	  ζενίθ	  του	  τόπου	  μας.	  
Α)	  Πόση	  ώρα	  μπορούμε	  να	  τον	  παρατηρούμε	  κατά	  τη	  νύχτα;	  
Β)	  Εάν	  ανατείλει	  στις	  3ώ.	  14λ.	  Ποια	  ώρα	  θα	  δύσει;	  
Γ)	  Ποια	  ώρα	  μεσουρανεί;	  	  

Απάντηση:	  	  
Α)	  Θα	  τον	  βλέπουμε	  κατά	  τη	  μισή	  περίοδο	  ήτοι:	  (1ώ	  30λ.)	  :	  2	  =	  90λ.	  :	  2	  =	  45λ.	  	  
Β)	  Θα	  δύσει	  στις	  (3ώ.	  14λ.)	  +	  45λ.	  =	  3ώ.	  59λ.	  
Γ)	  Από	  την	  ανατολή	  μέχρι	  τη	  μεσουράνηση	  κάνει:	  (45λ.)	  :	  2	  =	  22,5λ.	  	  
Επομένως	  θα	  μεσουρανεί	  την	  (3ώ.	  14λ.)	  +	  (22,5λ.)	  =	  3ώ.	  34,5λ.	  	  

	  

Νοέμβριος	  
Κυριακή	   	  	  	  Δευτέρα	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Τρίτη	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Τετάρτη	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Πέμπτη	  	  	  	  	  	  	  	  	  Παρασκευή	  	  	  	  	  	  	  Σάββατο	  



Θέμα	  5ο:	  Να	  σημειώσετε	  μέσα	  σε	  κύκλο	  τη	  σωστή	  απάντηση:	  

5.1	   Ο	   μεγαλύτερος	   δορυφόρος	   του	   ηλια-‐
κού	  μας	  συστήματος	  είναι:	  
Α)	  Η	  Ιώ	  του	  Δία	  
Β)	  Η	  Ευρώπη	  του	  Δία	  
Γ)	  Ο	  Γανυμήδης	  του	  Δία	   	  
Δ)	  Ο	  Τιτάνας	  του	  Κρόνου	  
Ε)	  Ο	  Τρίτωνας	  του	  Ποσειδώνα	  
5.2	  Ο	  Κρόνος	  αποτελείται	  κυρίως	  από:	  
Α)	  Υδρογόνο	  	  	  
Β)	  Ήλιο	  
Γ)	  Μεθάνιο	  
Δ)	  Αμμωνία	  
Ε)	  Θειάφι	  
5.3	   Το	   κενό	   μεταξύ	   των	   δύο	   βασικών	   δα-‐
κτυλίων	  του	  Κρόνου	  λέγεται:	  
Α)	  Όριο	  Ρος	  
Β)	  Χάσμα	  Κασσίνι	  	  	  
Γ)	  Χάσμα	  Ρος	  
Δ)	  Δακτύλιος	  G	  
Ε)	  Μαύρος	  δακτύλιος	  
5.4	   Ο	   πλανήτης	   Αφροδίτη	   λέγεται	   στην	  
καθομιλουμένη:	  
Α)	  Αποσπερίτης	  	  
Β)	  Αυγερινός	  
Γ)	  Πούλια	  
Δ)	  Και	  Αποσπερίτης	  και	  Αυγερινός	  	  	  
Ε)	  Τίποτα	  από	  τα	  ανωτέρω	  	  
5.5	  Εκτός	  από	  τον	  Κρόνο	  δακτύλιους	  έχει:	  	  
Α)	  ο	  Ουρανός	  
Β)	  ο	  Δίας	  
Γ)	  ο	  Ποσειδώνας	  
Δ)	  ο	  Ουρανός	  και	  ο	  Δίας	  
Ε)	  ο	  Ουρανός,	  ο	  Δίας	  και	  ο	  Ποσειδώνας	  	  
5.6	  Σε	  σχέση	  με	  τη	  Γη,	  η	  διάμετρος	  της	  Α-‐
φροδίτης	  είναι:	  
Α)	  Μικρότερη	  	  	  
Β)	  Μεγαλύτερη	  	  
Γ)	  Σχεδόν	  η	  ίδια	  
5.7	   Σε	   σχέση	   με	   την	   απόσταση	   Γης	   –	   Ή-‐
λιου,	   η	   απόσταση	   Ποσειδώνα	   –	   Ήλιου	   εί-‐
ναι:	  
Α)	  5	  φορές	  μεγαλύτερη	  
Β)	  30	  φορές	  μεγαλύτερη	  	  	  
Γ)	  100	  φορές	  μεγαλύτερη	  
Δ)	  500	  φορές	  μεγαλύτερη	  

5.8	   Ο	   αστερισμός	   της	   Μεγάλης	   Άρκτου	  
φαίνεται:	  
Α)	  Μόνο	  τα	  βράδια	  του	  χειμώνα	  
Β)	  Μόνο	  τα	  βράδια	  του	  καλοκαιριού	  
Γ)	  Και	   το	  πρωί	   (αν	   δεν	   είχε	   ήλιο)	   και	   το	  
βράδυ,	  αλλά	  μόνο	  το	  χειμώνα	  
Δ)	  Και	   το	  πρωί	   (αν	   δεν	   είχε	   ήλιο)	   και	   το	  
βράδυ,	  αλλά	  μόνο	  το	  καλοκαίρι	  
Ε)	  Και	   το	  πρωί	   (αν	   δεν	   είχε	   ήλιο)	   και	   το	  
βράδυ	  όλο	  τον	  χρόνο	  	  	  
5.9	  Στην	  αρχαιότητα	  ο	  Ίππαρχος	  είχε	  ταξι-‐
νομήσει	  τα	  άστρα	  του	  ουρανού	  ανάλογα	  με	  
τη	  λαμπρότητά	  τους	  σε:	  
Α)	  2	  κατηγορίες	  
Β)	  4	  κλάσεις	  
Γ)	  5	  κλάσεις	  
Δ)	  6	  τάξεις	  	  	  
Ε)	  10	  τάξεις	  
5.10	  Το	  μέγεθος	  ενός	  άστρου,	  που	  βασίζε-‐
ται	   στην	   εντύπωση	   που	   προκαλεί	   η	   λα-‐
μπρότητά	  του,	  λέγεται:	  
Α)	  Απόλυτο	  μέγεθος	  
Β)	  Φαινόμενο	  μέγεθος	  	  	  
Γ)	  Φωτεινό	  μέγεθος	  
Δ)	  Πραγματικό	  μέγεθος	  
Ε)	  Ορατό	  μέγεθος	  
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Θέματα	  του	  Λυκείου	  

Θέμα	  1ο:	  
Δίνεται	  ο	  παρακάτω	  πίνακας	  με	  τους	  20	  πιο	  λαμπρούς	  αστέρες	  του	  ουρανού.	  

	  
(Α)	  Ας	  υποθέσουμε	  ότι	  μένετε	  στο	  Βόλο	  (γεωγραφικό	  πλάτος	  39ο	  22΄	  Β).	  Ποιοι	  αστέρες	  του	  
ανωτέρω	   πίνακα	   είναι	   αειφανείς,	   ποιοι	   αμφιφανείς	   και	   ποιοι	   είναι	   αφανείς	   (δηλ.	   δεν	   τους	  
βλέπετε	  ποτέ	  από	  την	  πόλη	  του	  Βόλου).	  Εξηγείστε	  την	  συνολική	  απάντησή	  σας	  (με	  20	  λέξεις	  
το	  πολύ).	  
Απάντηση:	  
Αειφανείς:	  κανείς	  (θα	  έπρεπε	  να	  έχει	  απόκλιση	  μεταξύ	  50ο	  38’	  και	  90ο).	  
Αμφιφανείς:	  Sirius,	  Arcturus,	  Vega,	  Capella,	  Rigel,	  Procyon,	  Betelgeuse,	  Altair,	  Aldebaran,	  Spica,	  Antares,	  
Pollux,	  Fomalhaut,	  Deneb	  (έχουν	  απόκλιση	  μεταξύ	  -50ο	  38’	  και	  50ο	  38’).	  
Αφανείς:	  Canopus,	  Rigil	  Kentaurus,	  Achernar,	  Hadar,	  Acrux,	  Becrux	  (έχουν	  απόκλιση	  μεταξύ	  -50ο	  38’	  και	  -
90ο).	  

Πίνακας	  1.1	  	  	  Οι	  Λαμπρότεροι	  Αστέρες	  

Όνομα	  αστέρα	  
Ορθή	  

Αναφορά	  
ω	  	  	  	  	  	  	  	  	  λ	  

	  
Απόκλιση	  
ο	  	  	  	  	  	  	  	  ΄	  

	   	  
Φασματική	  

τάξη	  

	   	  
Απόλυτο	  
Μέγεθος	  

	  



	  
(Β)	  Με	  τη	  βοήθεια	  του	  ανωτέρω	  Πίνακα	  1.1	  και	  για	  τους	  αστέρες:(1)	  Betelgeuse,	  (2)	  Procyon,	  
(3)	  Spica	  και	  (4)	  Sirius,	  γράψτε	  το	  αντίστοιχο	  νούμερο	  δίπλα	  από	  την	  κάθε	  περιγραφή:	  
___________	  (α)	  Θερμότερος	  
___________	  (β)	  Ψυχρότερος	  
___________	  (γ)	  Πιο	  φωτεινός	  
___________	  (δ)	  Λιγότερο	  φωτεινός	  
Απάντηση:	  (α)	  3,	  (β)	  1,	  (γ)	  1,	  (δ)	  2,	  	  
	  
	  
Θέμα	  2ο:	  
Το	  κατωτέρω	  σχήμα	  παρουσιάζει	   τις	   τροχιές	   της	  Αφροδίτης,	   της	   Γης	   και	   του	  Άρη.	   Σε	  ποιο	  
γράμμα	  (a,	  b,	  c,	  d,	  e,	  f)	  αντιστοιχούν	  οι	  παρακάτω	  τέσσερις	  θέσεις:	  
(2.1)	  Η	  Αφροδίτη	  είναι	  Αποσπερίτης	  (βραδινό	  «αστέρι»)	  
(2.2)	  Η	  Αφροδίτη	  είναι	  σε	  νέα	  φάση	  
(2.3)	  Ο	  Άρης	  είναι	  σε	  αντίθεση	  
(2.4)	  Ο	  Άρης	  δεν	  είναι	  ορατός	  στον	  νυκτερινό	  ουρανό	  

	  
Απάντηση:	  (1)-(c),	  (2)-(d),	  (3)-(b),	  (4)-(f).	  
	  
	  
Θέμα	  3ο:	  
Μια	  ομάδα	  αστρονόμων	  παρατηρώντας	  κάποιο	  γαλαξία	  σε	  απόσταση	  d = 100Mpc	  κατάφερε	  
να	  απομονώσει	  και	  να	  αφαιρέσει	  τις	  επιμέρους	  κινήσεις	  και	  να	  υπολογίσει	  την	  ταχύτητα	  που	  
οφείλεται	  μόνο	  στην	  διαστολή	  του	  Σύμπαντος	  και	  τη	  βρήκε	  v = 8149,77 km/s.	  Η	  ομάδα	  αυτή	  
υπέθεσε	  ότι	  το	  Σύμπαν	  διαστέλλεται	  παντού	  ομοιόμορφα	  και	  με	  τον	  ίδιο	  ακριβώς	  ρυθμό	  από	  
τη	  Μεγάλη	  Έκρηξη	  μέχρι	  και	  σήμερα	  και	  κατάφερε	  να	  υπολογίσει	  έτσι	  την	  ηλικία	  του	  Σύμπα-‐
ντος.	  Βρείτε	  πόσο	  την	  υπολόγισε	  σε	  έτη.	  
Δίνεται	  ότι	  1 pc = 3,261	  έτη	  φωτός,	  1	  έτος	  φωτός	  =	  9,461 × 1012 km	  

Απάντηση:  

Από	  το	  νόμο	  του	  Hubble,	   v = H ⋅d ,	   και	  τη	  σχέση v = d
t
,	   όπου	   t	  η	  ηλικία	  του	  Σύμπαντος,	  προκύπτει	  

t = 1
H
,	  απ’	  όπου	  μπορώ	  να	  υπολογίσω	  την	  ηλικία	  του	  Σύμπαντος,	  αν	  γνωρίζω	  το	  Η.	  

Τροχιά	  του	  Άρη	  

Τροχιά	  της	  Γης	  

Τροχιά	  της	  Αφροδίτης	  

Περιφορά	  προς	  Ανατολάς	  

Γη	  
Ήλιος	  



Για	  να	  βρω	  το	  Η:	  

v = H ⋅d⇒ H =
v
d
⇒ H =

8149,77
100

= 81,4977 km
s ⋅Mpc

(1) 	  

Είναι	  όμως:	  1Mpc = 106 pc = 106 ⋅ 3,261 ε.ϕ. = 106 ⋅ 3,261 ⋅9,461 ⋅1012 km = 30,852 ⋅1018 km 	  

Οπότε	  η	  (1)	  γίνεται:	  H =
81,4977

30,852 ⋅1018
= 2,642 ⋅10−18 s−1 	  

Άρα:	   t = 1
H

=
1

2,642 ⋅10−18 s−1
= 3,785 ⋅1017 s 	  

Όμως, 1 έτος = 365 ·	  24 ·	  60 ·	  60 s = 31536000 s 

Άρα	  σε	  έτη: 
 
t = 3,785 ⋅10

17

31536000
 1,2 ⋅1010 έτη 

	  
Θέμα	  4ο:	  
Ο	  ημιαστέρας	  (quasar)	  PC	  1247+3406	  παρουσιάζει	  φασματική	  μετάθεση	  z = 4,73.	  
(Α)	  Να	  υπολογίσετε	  σε	  ποιο	  μήκος	  κύματος	  παρατηρείται	  η	  γραμμή	  Lyman-‐α	  του	  υδρογό-‐
νου,	  η	  οποία	  σε	  γήινα	  εργαστήρια	  έχει	  μετρηθεί	  σε	  μήκος	  κύματος	  λ0 = 1261 Å.	  
(Β)	  Να	  υπολογίσετε	  την	  απόστασή	  του	  από	  τη	  Γη.	  

Δίνεται	  ο	  τύπος:	  1+ z =
1+ vc
1− vc

	  και	  ότι	  η	  σταθερά	  του	  Hubble	  είναι:	  H0 = 72
km

s ⋅Mpc
	  

Απάντηση:  

A)	  Από	  τη	  σχέση	   z = λ − λ0
λ0

,	  βρίσκω	  λ = 7225,53 Å,	  που	  είναι	  στο	  ερυθρό	  άκρο	  του	  ορατού	  

φάσματος.	  
B)	   	   Καταρχήν	   επειδή	   το	   z = 4,73,	   θα	   πρέπει	   να	   χρησιμοποιηθεί	   η	   σχετικιστική	   σχέση:	  

1+ z =
1+ vc
1− vc

	  .	  	  

Η	  απόστασή	  του	  υπολογίζεται	  από	  το	  νόμο	  του	  Hubble,	  αν	  γνωρίζουμε	  την	  ταχύτητα	  απομά-‐
κρυνσής	  του,	  v.	  
Η	  v	  υπολογίζεται	  από	  τη	  σχέση	  που	  δίνεται.	  
Πράγματι:

1+ z =
1+ vc
1− vc

⇒ 1+ z( )2 =
1+ vc
1− vc

⇒ 32,83 ⋅ 1− v c( ) = 1+ v c ⇒ 32,83− 32,83 ⋅ v
c
= 1+ v

c
⇒

⇒ 31,83 = 33,83 ⋅ v
c
⇒

v
c
= 0,94

	  

Άρα:	   v = 0,94c 	  
Από	  το	  νόμο	  του	  Hubble	  θα	  έχουμε:	  

 
d =

v
H0

=
0,94c
72

=
282000km / s
72km / s /Mpc

= 3916,66Mpc  3,92Gpc 	  

	  



Θέμα	  5ο:	  Κυκλώστε	  τη	  σωστή	  απάντηση	  στα	  ακόλουθα	  ερωτήματα:	  

5.1	  Τα	  άστρα	  δημιουργούνται	  και	  συγκρα-‐
τούνται	  κατεξοχήν	  από:	  
Α)	  Την	  πίεση	  του	  φωτός	  
Β)	  Τη	  βαρύτητα	  	  	  
Γ)	  Την	  ενέργεια	  
Δ)	  Την	  πυρηνική	  σύντηξη	  
Ε)	  Τη	  μαγνητική	  δύναμη	  
5.2	   Ο	   αστρονόμος	   Ίππαρχος,	   πριν	   από	  
2200	   χρόνια,	   πρώτος	   κατέταξε	   τα	   άστρα	  
σε	  κατηγορίες	  ανάλογα	  με:	  
Α)	  Τη	  λαμπρότητά	  τους	  	  	  
Β)	  Το	  χρώμα	  τους	  
Γ)	  Τη	  μάζα	  τους	  
Δ)	  Το	  διάμετρό	  τους	  
Ε)	  Τη	  θερμότητά	  τους	  
5.3	   Ο	   προσδιορισμός	   της	   απόστασης	   ενός	  
άστρου	   εφαρμόζοντας	   τριγωνομετρία	  
στην	  αστρική	  παράλλαξή	  του	  λέγεται:	  
Α)	  Αστρομετρία	  
Β)	  Χρωματική	  παράλλαξη	  
Γ)	  Φασματοσκοπική	  παράλλαξη	  
Δ)	  Ετήσια	  παράλλαξη	  	  	  
Ε)	  Συμβολομετρία	  σημείου	  
5.4	  Ο	  εσωτερικότερος	  από	  τους	  παρακάτω	  
δορυφόρους	  του	  Δία	  είναι:	  
Α)	  Η	  Ιώ	  
Β)	  Η	  Ευρώπη	  
Γ)	  Ο	  Γανυμήδης	  
Δ)	  Η	  Καλλιστώ	  
Ε)	  Η	  Αμάλθεια	  	  	  
5.5	   Η	   περιφορά	   των	   δακτυλίων	   του	   Κρό-‐
νου	  μπορεί	  να	  προσδιοριστεί	  από	  τη	  Γη	  με	  
τη	  μέτρηση:	  
Α)	  Των	  βαρυτικών	  επιδράσεων	  
Β)	  Του	  φαινομένου	  Ντόπλερ	  	  	  
Γ)	  Των	  μεταβολών	  του	  φωτός	  τους	  
Δ)	  Των	  ραδιοσημάτων	  
Ε)	  Του	  πλάτους	  των	  χασμάτων	  
5.6	   Ένα	   άστρο	   που	   φαίνεται	   απλό,	   αλλά	  
μεταβάλλεται	   συνεχώς	   το	   φάσμα	   του	   λέ-‐
γεται:	  
Α)	  Αστρομετρικά	  διπλό	  
Β)	  Οπτικά	  διπλό	  
Γ)	  Εκλειπτικά	  διπλό	  
Δ)	  Φασματοσκοπικά	  διπλό	  	  	  
Ε)	  Ορατά	  διπλό	  
5.7	   Ένα	   αστρικό	   σμήνος,	   χωρίς	   συγκεκρι-‐
μένο	  σχήμα	  λέγεται:	  

Α)	  Σφαιρωτό	  σμήνος	  
Β)	  Ανοιχτό	  σμήνος	  	  	  
Γ)	  Περιοχή	  πληθυσμού	  Ι	  
Δ)	  Περιοχή	  πληθυσμού	  ΙI	  
Ε)	  Τίποτε	  από	  τα	  παραπάνω	  
5.8	  Η	  διάδοση	  της	  θερμότητας	  στα	  εξωτε-‐
ρικά	  στρώματα	  του	  Ήλιου	  γίνεται	  διά:	  
Α)	  Αγωγής	  
Β)	  Μεταφοράς	  	  	  
Γ)	  Ακτινοβολίας	  	  
Δ)	  Ραδιενέργειας	  
Ε)	  Μαγνητική	  επαγωγής	  
5.9	   Το	  1801	  ο	  Σικελός	  αστρονόμος	  Γκιου-‐
ζέπε	  Πιάτζι	  ανακάλυψε	  τον	  πρώτο:	  
Α)	  Μετεωρίτη	  
Β)	  Μετεωροειδή	  
Γ)	  Διπλό	  αστέρα	  
Δ)	  Αστεροειδή	  	  	  
Ε)	  Κομήτη	  
5.10	  Η	  γραμμή	  των	  21	  εκατοστών,	  που	  ευ-‐
ρύτατα	  χρησιμοποιείται	  από	  τους	  ραδιοα-‐
στρονόμους	  προέρχεται	  από:	  
Α)	  Αμμωνία	  
Β)	  Φορμαλδεΰδη	  
Γ)	  Υδρογόνο	  	  	  
Δ)	  Υδροξύλιο	  
Ε)	  Νερό	  
	  
Παρατήρηση:	  
Η	   ερώτηση	   5.8	   έχει	   δύο	   σωστές	   απαντή-‐
σεις:	   (Β)	   &	   (Γ),	   λόγω	   μη	   εντελώς	   σαφούς	  
διατύπωσης	  εκ	  μέρους	  της	  Επιτροπής	  του	  
Διαγωνισμού.	  
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16ος	  Πανελλήνιος	  Μαθητικός	  Διαγωνισμός	  
Αστρονομίας	  και	  Διαστημικής	  2011	  

Φάση	  2η:	  «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ»	  
	  

Θέματα	  Γυμνασίου	  
Θέμα	  1ο	  
Ο	  πλανήτης	  Κρόνος,	  το	  διαμάντι	  του	  ουρανού.	  
1.Α)	  Κατατάξτε	  τον	  Κρόνο	  από	  άποψη	  μεγέθους	  σε	  σχέση	  με	  τους	  άλλους	  πλανήτες.	  
1.Β)	  Τι	  γνωρίζετε	  για	  τη	  φυσική	  κατάστασή	  του	  και	  τους	  δακτυλίους	  του;	  
1.Γ)	  Τι	  γνωρίζετε	  για	  τους	  δορυφόρους	  του	  Κρόνου;	  	  

(ΠΡΟΣΟΧΗ:	  Να	  απαντήσετε	  με	  το	  πολύ	  20	  σειρές).	  	  
	  
Θέμα	  2ο	  
Ένας	  φίλος	  σας	  ισχυρίζεται	  ότι	  είδε	  τον	  πλανήτη	  Ερμή	  στον	  ουρανό	  κοντά	  στα	  μεσάνυχτα.	  Πώς	  μπο-‐
ρείτε	  να	  τον	  πείσετε	  ότι	  έχει	  λάθος;	  Μήπως	  έχει	  δει	  την	  Αφροδίτη;	  
	  
Θέμα	  3ο	  
Να	  απαντήσετε	  στις	  ακόλουθες	  ερωτήσεις	  επιλέγοντας	  τη	  σωστή	  από	  τις	  προτεινόμενες	  απαντήσεις.	  

3.1	  Ας	  ονομάσουμε	  Χ	  την	  απόσταση	  ενός	  εκ	  των	  δύο	  εσωτερικών	  πλανητών	  του	  ηλιακού	  συστήματος	  
από	  τον	  Ήλιο	  και	  αν	  A.U.	  (Astronomical	  Unit)	  σημαίνει	  αστρονομική	  μονάδα,	  τότε:	  

(α)	  Χ	  <	  0,1	  A.U.	  
(β)	  X	  <	  1	  A.U.	  
(γ)	  X	  >	  10	  A.U.	  
(δ)	  0,8	  A.U.	  <	  X	  <	  2	  A.U.	  
(ε)	  2	  A.U.	  <	  X	  <	  10	  A.U.	  

3.2	  Το	  αφθονότερο	  στοιχείο	  στην	  ατμόσφαιρα	  των	  Δίιων	  πλανητών	  του	  Ηλιακού	  Συστήματος	  είναι	  
το:	  

(α)	  Διοξείδιο	  του	  άνθρακα.	  
(β)	  Υδρογόνο.	  
(γ)	  Οξυγόνο.	  
(δ)	  Άζωτο.	  
(ε)	  Μεθάνιο.	  

3.3	  Ποια	  από	  τις	  κατωτέρω	  προτάσεις	  είναι	  η	  σωστή:	  
(α)	  Δακτύλιους	  έχει	  ο	  Δίας	  και	  ο	  Κρόνος.	  
(β)	  Δακτύλιους	  έχει	  ο	  Δίας,	  ο	  Κρόνος	  και	  ο	  Ουρανός.	  
(γ)	  Δακτύλιους	  έχει	  μόνο	  ο	  Κρόνος.	  
(δ)	  Δακτύλιους	  έχει	  ο	  Κρόνος,	  ο	  Ουρανός	  και	  ο	  Ποσειδώνας.	  
(ε)	  Δακτύλιους	  έχουν	  όλοι	  οι	  Δίιοι	  πλανήτες.	  

3.4	  Η	  πυκνότητα	  ύλης	  του	  μεσοπλανητικού	  χώρου,	  όσο	  απομακρυνόμαστε	  από	  τον	  Ήλιο:	  
(α)	  Αυξάνεται.	  
(β)	  Ελαττώνεται.	  
(γ)	  Παραμένει	  σταθερή.	  
(δ)	  Έχει	  ακανόνιστη	  μεταβολή.	  
(ε)	  Τίποτα	  από	  τα	  προηγούμενα.	  

3.5	  Ένας	  αστροναύτης	   ξεκινώντας	  από	  τη	  Γη	   (ως	  πρώτο	  σώμα)	  σκοπεύει	   να	   επισκεφτεί	  διαδοχικά	  
την	  Σελήνη,	  τον	  Άρη	  και	  στη	  συνέχεια	  τον	  Δία.	  Το	  βάρος	  που	  θα	  έχει	  στα	  τέσσερα	  αυτά	  ουράνια	  σώ-‐
ματα	  κατά	  αύξουσα	  σειρά,	  θα	  είναι:	  

(α)	  βάρος	  στη	  Σελήνη	  <	  βάρος	  στον	  Δία	  <	  βάρος	  στον	  Άρη	  <	  βάρος	  στη	  Γη	  
(β)	  βάρος	  στη	  Γη	  <	  βάρος	  στη	  Σελήνη	  <	  βάρος	  στον	  Άρη	  <	  βάρος	  στον	  Δία.	  
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(γ)	  βάρος	  στη	  Σελήνη	  <	  βάρος	  στον	  Άρη	  <	  βάρος	  στη	  Γη	  <	  βάρος	  στον	  Δία.	  
(δ)	  βάρος	  στη	  Σελήνη	  <	  βάρος	  στη	  Γη	  <	  βάρος	  στον	  Δία	  <	  βάρος	  στον	  Άρη.	  
(ε)	  βάρος	  στη	  Σελήνη	  <	  βάρος	  στη	  Γη	  <	  βάρος	  στον	  Άρη	  <	  βάρος	  στον	  Δία.	  

3.6	  Το	  φαινόμενο	  μέγεθος	  ενός	  αστέρα	  είναι	  ένα	  φυσικό	  μέγεθος,	  που	  προσδιορίζει	  τη	  φαινόμενη	  λα-‐
μπρότητα	  του	  αστέρα,	  όταν	  η	  παρατήρησή	  του	  γίνεται	  από	  τη	  Γη.	  Βρείτε	  τη	  σωστή	  απάντηση	  στις	  
ακόλουθες	  προτάσεις:	  

(α)	  Όσο	  λαμπρότερος	  φαίνεται	  ο	  αστέρας,	  τόσο	  μικρότερο	  φαινόμενο	  μέγεθος	  έχει.	  
(β)	  Δύο	  αστέρες	  που	  εκπέμπουν	  το	   ίδιο	  ολικό	  ποσό	  φωτεινής	  ενέργειας,	  έχουν	  πάντοτε	  το	   ίδιο	  

φαινόμενο	  μέγεθος.	  
(γ)	  Το	  φαινόμενο	  μέγεθος	  δεν	  επηρεάζεται	  από	  τη	  μεσοαστρική	  ύλη,	  που	  μεσολαβεί	  μεταξύ	  του	  

αστέρα	  και	  της	  Γης.	  
(δ)	  Η	  Πανσέληνος	  έχει	  μεγαλύτερο	  φαινόμενο	  μέγεθος	  από	  την	  Αφροδίτη.	  
(ε)	  Ο	  Σείριος	  έχει	  μικρότερο	  φαινόμενο	  μέγεθος	  από	  τον	  Μπετελγκέζ	  γιατί	  το	  φάσμα	  της	  ακτινο-‐

βολίας	  του	  είναι	  μετατοπισμένο	  προς	  το	  κυανό,	  ενώ	  του	  Μπετελγκέζ,	  προς	  το	  ερυθρό.	  

3.7	  Ο	  πρώτος	  που	  μελέτησε	  συστηματικά	  το	  Γαλαξία	  μας	  ήταν:	  
(α)	  Ο	  Γαλιλαίος.	  
(β)	  Ο	  Χέρσελ.	  
(γ)	  Ο	  Κοπέρνικος.	  
(δ)	  Ο	  Δημόκριτος.	  
(ε)	  Ο	  Πτολεμαίος	  	  

3.8	  Ο	  Γαλαξίας	  μας	  (στον	  οποίο	  βρίσκεται	  το	  ηλιακό	  μας	  σύστημα)	  είναι:	  
(α)	  Ελλειπτικός.	  
(β)	  Σπειροειδής.	  
(γ)	  Ανώμαλος.	  
(δ)	  Σφαιρικός.	  
(ε)	  Τίποτε	  από	  τα	  παραπάνω.	  	  

3.9	  Με	   ποια	   χρονολογική	   σειρά	   χρησιμοποιήθηκαν	   για	   πρώτη	  φορά	   οι	   ακόλουθες	   συσκευές	   για	   τη	  
διεξαγωγή	  αστρονομικών	  παρατηρήσεων;	  

(α)	  Πρώτα	  τα	  αεροσκάφη,	  μετά	  τα	  διαστημικά	  μπαλόνια,	  οι	  δορυφόροι,	  οι	  πύραυλοι.	  
(β)	  Πρώτα	  τα	  διαστημικά	  μπαλόνια,	  μετά	  τα	  αεροσκάφη,	  οι	  δορυφόροι,	  οι	  πύραυλοι.	  
(γ)	  Πρώτα	  οι	  δορυφόροι,	  μετά	  οι	  πύραυλοι,	  τα	  διαστημικά	  μπαλόνια,	  τα	  αεροσκάφη.	  
(δ)	  Πρώτα	  τα	  διαστημικά	  μπαλόνια,	  μετά	  τα	  αεροσκάφη,	  οι	  πύραυλοι,	  οι	  δορυφόροι.	  
(ε)	  Με	  καμία	  εκ	  των	  παραπάνω	  

3.10	  Κηφείδες	  αστέρες	  ονομάζονται:	  
(α)	  Περιοδικοί	  αστέρες	  με	  περίοδο	  1	  –	  50	  ημέρες	  
(β)	  Οι	  περιοδικοί	  αστέρες	  που	  ανήκουν	  στον	  αστερισμό	  του	  Κηφέα.	  
(γ)	  Όσοι	  αστέρες	  δεν	  παράγουν	  ενέργεια	  
(δ)	  Μη	  περιοδικοί	  αστέρες	  
(ε)	  Όλοι	  οι	  διά	  αναπάλσεων	  περιοδικοί	  αστέρες	  

Θέμα	  4ο	  
Στις	  παρακάτω	  προτάσεις	  βάλτε	  δίπλα	  από	  την	  πρόταση	  που	  είναι	  σωστή	  (Σ)	  και	  δίπλα	  στην	  πρότα-‐
ση	  που	  είναι	  λάθος	  (Λ).	  

1. Οι	  τροχιές	  των	  πλανητών	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο	  είναι	  κυκλικές.	  
2. Οι	  επιβατικές	  ακτίνες	  των	  πλανητών	  γράφουν	  σε	  ίσους	  χρόνους	  ίσα	  εμβαδά.	  	  
3. Οι	  πλανήτες	  είναι	  ουράνια	  σώματα,	  που	  περιφέρονται	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο	  και	  δεν	  εκπέμπουν	  

στο	  ορατό	  φως.	  
4. Ο	  νόμος	  των	  Μπόντε	  –	  Τίτιους	  ισχύει	  για	  όλους	  τους	  πλανήτες	  του	  ηλιακού	  μας	  συστήματος.	  
5. Ο	  Αριστοτέλης	  θεωρείται	  ότι	  είναι	  ο	  πατέρας	  της	  αστρονομίας.	  
6. Το	  φως	  κάνει	  να	  φθάσει	  από	  τον	  Ήλιο	  στη	  Γη	  περίπου	  480	  δευτερόλεπτα.	  
7. Στο	  ηλιακό	  μας	  σύστημα	  ο	  Ερμής	  και	  η	  Αφροδίτη	  θεωρούνται	  εξωτερικοί	  πλανήτες.	  
8. Ο	  άνθρωπος	  πάτησε	  το	  πόδι	  του	  στη	  Σελήνη	  το	  1960.	  
9. Ο	  Γαλαξίας	  μας	  ανήκει	  στο	  σμήνος	  των	  γαλαξιών	  της	  Παρθένου.	  
10. Ο	  Αποσπερίτης	  είναι	  μια	  λαϊκή	  ονομασία	  της	  Αφροδίτης.	  
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Θέμα	  5ο	  
Ας	  υποθέσουμε	  ότι	  δεν	  υπάρχει	  η	  Γη	  και	  στη	  θέση	  της	  ας	  φανταστούμε	  έναν	  νάνο-‐πλανήτη	  διαμέτρου	  
100	  χλμ.,	   να	  περιφέρεται	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο	  σε	  απόσταση	  1	  AU.	  Ποια	  είναι	  η	  ταχύτητα	  περιφοράς	  
του;	  
	  
	  
	  
	  
Η	  Επιτροπή	  του	  Διαγωνισμού	  
ΣΗΜ.	  1η: Να	  απαντήσετε	  σε	  όλα	  τα	  θέματα.	  Κάθε	  απάντηση	  επιστημονικά	  τεκμηριωμένη	  είναι	  δεκτή.	  

ΣΗΜ.	  2η: Δεν	  χρειάζεται	  να	  αντιγράψετε	  τα	  θέματα	  στην	  κόλλα	  σας.	  Αρχίστε	  αμέσως	  τις	  απαντήσεις.  

ΣΗΜ.	  3η: Η	  διάρκεια	  του	  διαγωνισμού	  είναι	  ακριβώς	  3	  ώρες. 
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16ος	  Πανελλήνιος	  Μαθητικός	  Διαγωνισμός	  
Αστρονομίας	  και	  Διαστημικής	  2011	  

Φάση	  2η:	  «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ»	  
	  

Θέματα	  Λυκείου	  
	  
Θέμα	  1ο	  
1.Α)	  Ένας	  τεχνητός	  δορυφόρος	  περιφέρεται	  σε	  κυκλική	  τροχιά	  γύρω	  από	  τη	  Γη	  και	  σε	  απόσταση	  R	  από	  
το	  κέντρο	  της	  (R	  >>	  RΓΗΣ).	  Αν	  ύστερα	  από	  κατάλληλους	  χειρισμούς	  η	  απόστασή	  του	  από	  το	  κέντρο	  της	  
Γης	  μειωθεί	  στο	  μισό,	  τότε	  η	  ελκτική	  δύναμη	  που	  δέχεται	  ο	  δορυφόρος	  από	  τη	  Γη	  (και	  παίζει	  το	  ρόλο	  της	  
κεντρομόλου	  δύναμης):	  

(α)	  Θα	  μειωθεί	  στο	  μισό.	  
(β)	  Θα	  διπλασιαστεί.	  
(γ)	  Θα	  τετραπλασιαστεί.	  
(δ)	  Θα	  παραμείνει	  η	  ίδια.	  	  
(ε)	  Θα	  μειωθεί	  στο	  τέταρτο	  

ΠΡΟΣΟΧΗ:	  Όταν	  επιλέξτε	  τη	  σωστή	  για	  σας	  απάντηση,	  προσπαθήστε	  να	  την	  αποδείξετε	  κάνοντας	  χρήση	  
του	  νόμου	  της	  παγκόσμιας	  έλξης.	  

1.Β)	  Βάλτε	  μέσα	  σε	  κύκλο	  τη	  σωστή	  απάντηση	  στο	  ερώτημα:	  Πού	  οφείλεται	  ο	  ηλιακός	  άνεμος;	  
(α)	  Στο	  ισχυρό	  μαγνητικό	  πεδίο	  του	  Ήλιου.	  	  
(β)	  Στα	  δινορεύματα	  του	  Ήλιου.	  	  
(γ)	  Στο	  ότι	  η	  ενέργεια	  που	  συνδέεται	  με	  το	  βαρυτικό	  πεδίο	  του	  Ήλιου	  δεν	  μπορεί	  να	  αντισταθμίσει	  

την	  κινητική	  ενέργεια	  των	  αερίων	  του	  στέμματός	  του.	  	  
(δ)	  Στη	  βαρυτική	  έλξη	  των	  μεγάλων	  εξωτερικών	  πλανητών.	  	  
(ε)	  Στη	  βαρυτική	  έλξη	  των	  εσωτερικών	  πλανητών	  	  

1.Γ)	  Βάλτε	  μέσα	  σε	  κύκλο	  τη	  σωστή	  απάντηση	  στο	  ερώτημα:	  Πού	  οφείλεται	  η	  κοσμική	  ακτινοβολία	  υ-‐
ποβάθρου;	  

(α)	  Στην	  ακτινοβολία	  της	  μεσοαστρική	  ύλης	  
(β)	  Στη	  θερμική	  ακτινοβολία	  που	  εκπέμπεται	  από	  την	  εξαΰλωση	  μαύρων	  τρυπών.	  	  
(γ)	  Στη	  θερμική	  ακτινοβολία	  της	  Μεγάλης	  Έκρηξης.	  	  
(δ)	  Στην	  ακτινοβολία	  που	  εκπέμπεται	  από	  τους	  pulsars.	  	  
(ε)	  Στην	  ακτινοβολία	  που	  εκπέμπεται	  από	  την	  έκρηξη	  των	  υπερκαινοφανών.	  	  

1.Δ)	  Ταιριάξτε	  τις	  δύο	  στήλες:	  

(α)	  Τόπος	  γέννησης	  νέων	  αστέρων	   (1)	  Betelgeuse	  στον	  Ωρίωνα	  
(β)	  Υποψήφια	  μελανή	  οπή	   (2)	  Νεφέλωμα	  Καρκίνου	  στον	  Ταύρο	  
(γ)	  Κυανός	  γίγαντας	   (3)	  Πάλσαρ	  Καρκίνου	  στον	  Ταύρο	  
(δ)	  Αστέρας	  κυρίας	  ακολουθίας	   (4)	  Κύκνος	  Χ-‐1	  
(ε)	  Αστέρας	  νετρονίων	   (5)	  Αστέρας	  Mira	  στο	  Κήτος	  
(στ)	  Μεταβλητός	  αστέρας	  που	  πάλλεται	   (6)	  Νεφέλωμα	  στον	  Ωρίωνα	  
(ζ)	  Ερυθρός	  γίγαντας	   (7)	  Rigel	  στον	  Ωρίωνα	  
(η)	  Υπόλειμμα	  υπερκαινοφανούς	   (8)	  Ήλιος	  
	  
Θέμα	  2ο	  
Οι	  γαλαξίες	  είναι	  οι	  νησίδες	  του	  Σύμπαντος.	  
2.Α)	  Ποιοι	  γαλαξίες	  ονομάζονται	  σπειροειδείς;	  
2.Β)	  Ποιοι	  γαλαξίες	  ονομάζονται	  ελλειπτικοί;	  
2.Γ)	  Να	  αναφέρετε	  τρεις	  βασικές	  διαφορές	  μεταξύ	  σπειροειδών	  και	  ελλειπτικών	  γαλαξιών.	  

(ΠΡΟΣΟΧΗ:	  Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  ξεπερνάει	  τις	  20	  σειρές).	  	  
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Θέμα	  3ο	  
Οι	   αστρονόμοι	   και	   οι	   επιστήμονες,	   γενικότερα,	   έχουν	   στείλει	   διάφορα	   διαστημικά	   σκάφη	   προς	   τους	  
πλανήτες.	  	  
3.Α)	  Να	  αναφέρετε	  5	  από	  τα	  διαστημικά	  αυτά	  σκάφη	  που	  γνωρίζετε,	  πότε	  εκτοξεύθηκαν	  και	  ποιος	  
ήταν	  ο	  προορισμός	  τους.	  	  
3.Β)	  Ποια	  από	  τα	  σκάφη	  αυτά	  βρίσκονται	  σε	  λειτουργία	  σήμερα;	  
3.Γ)	  Ποιος	  είναι	  ο	  κύριος	  σκοπός	  της	  λειτουργίας	  αυτής;	  	  

(ΠΡΟΣΟΧΗ:	  Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  ξεπερνάει	  τις	  15	  σειρές).	  	  
	  
Θέμα	  4ο	  

Να	  βρεθεί	  ο	  χρόνος	  που	  χρειάζεται	  ένα	  διαστημόπλοιο,	  που	  κινείται	  με	  σταθερή	  επιτάχυνση	   a1 = 2m s2
στο	   πρώτο	   μισό	   του	   ταξιδιού	   του	   προς	   τον	   α	   –	   Κενταύρου	   και	   στη	   συνέχεια	   με	   επιβράδυνση	  
a2 = !2m s2 	  στο	  δεύτερο	  μισό	  της	  διαδρομής	  του,	  για	  να	  φθάσει	  στο	  γειτονικό	  μας	  άστρο	  με	  μηδενική	  
ταχύτητα.	  Ποια	  ταχύτητα	  θα	  έχει	  στο	  μισό	  της	  διαδρομής	  του;	  
[Δίνονται:	  (i)	  Η	  απόσταση	  του	  α	  –	  Κενταύρου	  είναι	  4,3	  έτη	  φωτός,	  (ii)	  Το	  1	  έ.	  φ.	  (έτος	  φωτός)	  ισούται	  
με	  9,46	  ×	  1015	  m,	  (iii)	  Το	  1	  γήινο	  έτος	  έχει	  3,15	  ×	  107	  s,	  (iv)	  Η	  αρχική	  ταχύτητα	  του	  διαστημοπλοίου	  είναι	  
0	  (δηλ.	  το	  διαστημόπλοιο	  ξεκινά	  από	  την	  ηρεμία),	  (v)	  Θεωρείστε	  ότι	  οι	  ταχύτητες	  είναι	  πολύ	  μικρές	  και	  
δεν	  χρειάζονται	  τύποι	  της	  Ειδικής	  Θεωρίας	  της	  Σχετικότητας].	  
	  
 

Η	  Επιτροπή	  του	  Διαγωνισμού	  
ΣΗΜ.	  1η: Να	  απαντήσετε	  σε	  όλα	  τα	  θέματα.	  Κάθε	  απάντηση	  επιστημονικά	  τεκμηριωμένη	  είναι	  δεκτή.	  

ΣΗΜ.	  2η: Δεν	  χρειάζεται	  να	  αντιγράψετε	  τα	  θέματα	  στην	  κόλλα	  σας.	  Αρχίστε	  αμέσως	  τις	  απαντήσεις.  

ΣΗΜ.	  3η: Η	  διάρκεια	  του	  διαγωνισμού	  είναι	  ακριβώς	  3	  ώρες. 
 
	  



16ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός  
Αστρονοµίας και ∆ιαστηµικής 2011 

 
1η φάση  «ΕΥ∆ΟΞΟΣ» 

 
Θέµατα για το Γυµνάσιο 

 
1. Σήµερα γνωρίζουµε ότι διανύουµε τη διαστηµική εποχή.  

(α) Πότε άρχισε και µε ποια γεγονότα (2 έως 3 το πολύ) η εποχή αυτή;   
(β) Ποια ήταν τα µεγαλύτερα (2 έως 3 το πολύ) κατορθώµατα της ανθρωπότητας, κατά τη γνώµη σας;  
(γ) Να περιγράψετε ένα από τα κατορθώµατα αυτά, χωρίς η απάντησή σας να ξεπερνά τις 100 λέξεις. 

 

2. Όλοι γνωρίζουµε από τα παιδικά µας χρόνια για τις εκλείψεις του Ήλιου και της Σελήνης.  
(α) Πότε έχουµε έκλειψη Ηλίου και πότε Σελήνης; Να σχεδιάσετε τα αντίστοιχα σχήµατα.  
(β) Ποια λέγεται µερική έκλειψη Ηλίου και ποια µερική έκλειψη Σελήνης; Σε τι διαφέρουν οι εκλείψεις αυ-
τές από τις ολικές εκλείψεις; 
(γ) Εκτός από τη µερική και την ολική έκλειψη Ηλίου, γνωρίζετε άλλου είδους έκλειψη Ηλίου; Πότε και µε 
ποιο τρόπο δηµιουργείται;  

 

3. Παρατηρήστε το παρακάτω σχήµα, που περιγράφει την τροχιά ενός πλανήτη γύρω από τον Ήλιο και βρείτε 
τον αριθµό που αντιστοιχεί στα ακόλουθα: 

(α) Ήλιος ______, (β) Έλλειψη ______, (γ) Αφήλιο ______, (δ) Περιήλιο ______, (ε) Η δύναµη της βαρύ-
τητας είναι µέγιστη ______, (στ) Ο πλανήτης έχει την µικρότερη ταχύτητα ______. 

 

 
4. Βρείτε τη σχετική θέση της Αφροδίτης ως προς τον Ήλιο, όταν είναι (α) Αποσπερίτης (βραδινό «αστέρι»), 
(β) Αυγερινός (πρωινό «αστέρι»), (γ) σε σύνοδο. 

 
 
5. Η Σελήνη ανατέλλει σήµερα σε ένα τόπο στις 20ώ 30λ και δύει στις 8ώ 10λ της επόµενης ηµέρας.  

Μεταφράσεις λέξεων: 
Ecliptic: εκλειπτική 
Venus: Αφροδίτη 
Sun: Ήλιος 
Orbit: Τροχιά 
Western horizon: ∆υτικός ορίζοντας 



(α) Πόση ώρα κάνει να διανύσει το ηµερήσιο τόξο της; 
(β) Ποια ώρα µεσουρανεί; 
(γ) Αν υποθέσουµε ότι η περιφορά της γύρω από τη Γη γίνεται σε 30 ακριβώς ηµέρες, ποια ώρα θα ανατεί-
λει την επόµενη µέρα;  

 
6. Σηµειώστε µε (Σ) τη σωστή και µε (Λ) τη λανθασµένη απάντηση στις παρακάτω προτάσεις: 

6.1 Οι πλανήτες στην αρχαία εποχή ήταν γνωστοί ως περιπλανώµενοι αστέρες. 
6.2 Ο Ερατοσθένης µέτρησε για πρώτη φορά το µέγεθος της Γης. 
6.3 Οι αστερισµοί είναι σχηµατικές παραστάσεις στον ουράνιο θόλο. 
6.4 Όταν ένας πλανήτης βρίσκεται στη µακρινότερη θέση από τον Ήλιο, λέµε ότι είναι στο περιήλιο. 
6.5 Ο Γαλιλαίος ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου. 
6.6 Το φως τρέχει στο κενό µε ταχύτητα 250.000 χιλιόµετρα το δευτερόλεπτο. 
6.7 Ο ∆ιεθνή ∆ιαστηµικός Σταθµός κατοικείται από αστροναύτες ακόµη και τώρα. 
6.8 Ο Ποσειδώνας ανακαλύφθηκε, µετά την πρόβλεψή του, από µεταβολές στην τροχιά του Κρόνου. 
6.9 Ο πλησιέστερος πλανήτης προς τον Ήλιο, που δεν ήταν γνωστός στους αρχαίους, είναι ο πλανήτης 
Ουρανός. 
6.10 Στην αρχαιότητα, τα άστρα του ουρανού είχαν καταταγεί σε 3 φαινόµενα µεγέθη, ανάλογα µε τις 
λαµπρότητές τους. 

 
7. Ο νάνος πλανήτης Πλούτωνας, βρίσκεται τώρα (∆εκέµβριος 2010) στον αστερισµό του Τοξότη και ο Κρό-
νος στον αστερισµό της Παρθένου. 

(α) Να βρείτε τη θέση που θα κατέχει ο Πλούτωνας στον ουράνιο θόλο τα έτη 2.258 µ.Χ. και 2.506 µ.Χ. 
και γιατί; 
(β) Να βρείτε τη θέση που θα κατέχει ο Κρόνος στον ουράνιο θόλο τα έτη 2040 µ.Χ., 2070 µ.Χ. και 2.190 
µ.Χ. και γιατί; 

 
8.  Να απαντήσετε στο καθένα από τα παρακάτω ερωτήµατα πολλαπλής επιλογής. 

 8.1 Η Πούλια είναι: 
  Α) Ένα αστέρι στον ουρανό. 
  Β) Ανοιχτό σµήνος αστέρων. 
  Γ) Σφαιρωτό σµήνος αστέρων. 
  ∆) Ένα νεφέλωµα στον ουρανό. 
  Ε) Ένας γαλαξίας. 

 8.2 Εαρινή ισηµερία έχουµε: 
  Α) Στις 21 Ιουνίου. 
  Β) Στις 23 Αυγούστου. 
  Γ) Στις 21 Μαρτίου. 

 ∆) Στις 22 Σεπτεµβρίου. 
 Ε) Στις 25 ∆εκεµβρίου. 

8.3 Μετά τη Νέα Σελήνη έχουµε Πανσέληνο ύστερα από:  
 Α) 10 ηµέρες. 
 Β) 12 ηµέρες. 
 Γ) 13 ηµέρες. 
 ∆) 14 ηµέρες. 
 Ε) 30 ηµέρες. 

8.4 Το πλησιέστερο σηµείο της τροχιάς της Γης προς τον Ήλιο λέγεται: 
 Α) Περιήλιο. 
 Β) Θερινό ηλιοστάσιο. 
 Γ) Φθινοπωρινό ισηµερινό σηµείο. 
 ∆) Αφήλιο. 
 Ε) Τίποτε από όλα αυτά. 
8.5 Το ηλιοκεντρικό σύστηµα διατυπώθηκε για πρώτη φορά από: 
 Α) Τον Κλαύδιο Πτολεµαίο. 
 Β) Τον Αρίσταρχο το Σάµιο. 
 Γ) Την Υπατία την Αλεξανδρινή. 



 ∆) Τον Αριστοτέλη το Σταγειρίτη. 
 Ε) Τον Γαλιλαίο Γαλιλέι. 

8.6 Ο Ήλιος απέχει από τη Γη: 
 Α) 8 ώρες φωτός. 
 Β) 8 έτη φωτός. 
 Γ) 300.000 χιλιόµετρα. 
 ∆) 100 εκατοµµύρια χιλιόµετρα. 
 Ε) Τίποτε από τα παραπάνω. 

8.7 Οι αστεροειδείς είναι: 
 Α) Μικρά αστέρια. 
 Β) Μικρά ουράνια σώµατα που µοιάζουν µε αστέρια. 
 Γ) Ουράνια σώµατα που κινούνται ανάµεσα στις τροχιές του Άρη και του ∆ία. 
 ∆) Ουράνια σώµατα που κινούνται γύρω από τον Κρόνο. 
 Ε) Τίποτε από όλα αυτά. 

8.8 Η θέση του Κρόνου στο πλανητικό µας σύστηµα είναι: 
 Α) Πέρα από το ∆ία. 
 Β) Πέρα από τον Ουρανό.  
 Γ) Μεταξύ Γης και Άρη. 
 ∆) Μεταξύ Αφροδίτης και Ερµή. 
 Ε) Τίποτε από τα παραπάνω. 

8.9 Το βάρος ενός σώµατος που ζυγίζουµε στη Γη, ζυγίζει: 
 Α) Περισσότερο στη Σελήνη.  
 Β) Λιγότερο στη Σελήνη.  
 Γ) Ακριβώς το ίδιο και στη Σελήνη.  
 ∆) Λιγότερο στο ∆ία. 
 Ε) Τίποτε από τα παραπάνω. 

8.10 Οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν ύστερα από βοµβαρδισµό της Γης: 
 Α) Με κοσµικές ακτίνες. 
 Β) Με ακτίνες – Χ.  
 Γ) Με σµήνος µετεωριτών.  
 ∆) Με πτώση µεγάλου µετεωρίτη.  
 Ε) Τίποτε από τα παραπάνω. 

 



16ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός  
Αστρονοµίας και ∆ιαστηµικής 2011 

 
1η φάση  «ΕΥ∆ΟΞΟΣ» 

 
Θέµατα για το Λύκειο  

 
1. ∆ίνεται ο κατωτέρω πίνακας µε τέσσερις αστέρες: 

Αστέρας Φαινόµενο µέ-
γεθος Απόλυτο µέγεθος Φασµατικός 

τύπος Παράλλαξη (σε ") 

Alpha Centauri Α 0,0 4,3 G 0,742 
Thuban 4,7 5,9 K 0,173 
Barnard’s Star 9,5 13,2 M 0,549 
Altair 0,8 2,1 A 0,194 

(α) Ποιος αστέρας είναι ο πιο θερµός; 
(β) Ποιος αστέρας είναι ο πιο ψυχρός; 
(γ) Ποιος αστέρας είναι ο πιο λαµπρός; 
(δ) Ποιος αστέρας είναι ο πιο αµυδρός; 
(ε) Ποιος αστέρας είναι ο πιο φωτεινός στην πραγµατικότητα; 
(στ) Ποιος αστέρας είναι ο λιγότερο φωτεινός στην πραγµατικότητα; 
(ζ) Ποιος αστέρας είναι ο πλησιέστερος προς τον Ήλιο; 
(η) Ποιος αστέρας απέχει περισσότερο από τον Ήλιο; 
 
2. Στην αστρονοµία είναι γνωστός ο όρος «διάβαση».  
(α) Τι ονοµάζουµε διάβαση ενός ουρανίου σώµατος; 
(β) Σε ποια ουράνια σώµατα παρατηρούνται διαβάσεις; 
(γ) Πόσο συχνές είναι οι διαβάσεις αυτές; 
(Η απάντησή σας να µην υπερβαίνει τις 200 λέξεις) 
 
3. ∆ίνεται το παρακάτω γνωστό διάγραµµα Hertzsprung – Russell (H-R). 

 

Λεξικό 

Spectral class: Φασµατική τάξη 
Hotter: Πιο ζεστός 
Supergiants: Υπεργίγαντες 
Blue giants: Μπλε γίγαντες 
Red giants: Ερυθροί γίγαντες 
Main sequence: Κύρια ακολουθία 
Red dwarfs: Ερυθροί νάνοι  
White dwarfs: Λευκοί νάνοι 
Brown dwarfs: Καφέ νάνοι 
Absolute magnitude: απόλυτο µέγεθος 
More luminous: πιο λαµπροί 
Luminosity (relative to Sun): Λαµπρό-
τητα (ως προς τον Ήλιο) 
Temperature: Θερµοκρασία 



Βρείτε σε ποιους αστέρες αντιστοιχούν τα νούµερα (1) έως (6); 

(α) Rigel (-6,6), (β) Vega (0,6), (γ) Ήλιος (4,8), (δ) Betelgeuse (-5,0), (ε) Barnard’s star (13,2), (στ) Sirius B 
(11,3). Τα νούµερα µέσα στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στα απόλυτα µεγέθη των αστέρων. 
 
4. Ταιριάξτε τις δύο στήλες: 

(α) Μπορούµε να τους διακρίνουµε µε τηλεσκόπιο (1) Αστροµετρικά διπλό ζεύγος αστέρων 
(β) Αόρατος συνοδός που προκαλεί παρέλξεις στην 
κίνηση του ορατού συνοδού 

(2) Εκλειπτικά διπλό ζεύγος αστέρων 

(γ) Φυσικά διπλό ζεύγος που διακρίνεται από το 
φάσµα του 

(3) Φαινοµενικά διπλό ζεύγος αστέρων 

(δ) Μεταβολές στην λαµπρότητα καθώς ο ένας ασ-
τέρας αποκρύπτει τον συνοδό του κατά την παρα-
τήρησή τους 

(4) Φασµατοσκοπικά διπλό ζεύγος αστέρων 

(ε) Τα δύο µέλη του ζεύγους δεν έχουν φυσική σχέ-
ση ο ένας µε τον άλλον 

(5) Οπτικά διπλό ζεύγος αστέρων 

 
5. Είναι γνωστό ότι η Γη κινείται στο διαστηµικό χώρο, κάνοντας πολλές κινήσεις. Να αναφέρετε και να πε-
ριγράψετε 6 από τις κινήσεις αυτές. 
(Η απάντησή σας να µην υπερβαίνει τις 200 λέξεις) 
 
6. Αντιστοιχείστε τον αστρονόµο της δεύτερης στήλης µε την σηµαντική συνεισφορά του στην αστρονοµία 
(στην πρώτη στήλη): 

(α) Περιέγραψε το γεωκεντρικό σύστηµα στην Αλµαγέστη, γύρω 
στο 150 π.Χ. 

(1) Κοπέρνικος 

(β) Προσδιόρισε εµπειρικά τους τρεις νόµους της κίνησης των 
πλανητών από παρατηρήσεις 

(2) Γαλιλαίος 

(γ) Χρησιµοποίησε πρώτος τηλεσκόπιο για αστρονοµικούς σκοπο-
ύς και ανακάλυψε τις φάσεις της Αφροδίτης 

(3) Κέπλερ 

(δ) Έγραψε ένα βιβλίο που περιέγραφε το ηλιοκεντρικό µοντέλο, 
το οποίο εκδόθηκε το 1543, το έτος που πέθανε 

(4) Νεύτωνας 

(ε) ∆ιατύπωσε µαθηµατικά τους τρεις θεµελιώδεις νόµους της κί-
νησης 

(5) Πτολεµαίος 

(στ) Παρατήρησε και κατέγραψε τις πλανητικές κινήσεις για περί-
που 20 χρόνια 

(6) Τύχο Μπράχε 

(ζ) Ανακάλυψε µε µαθηµατικό τρόπο έναν πλανήτη (7) Αντωνιάδης 

(η) Υποστήριξε πρώτος ότι δεν υπάρχουν κανάλια στον Άρη (8) Λεβεριέ  

(θ) Έγραψε ποίηµα για τους αστερισµούς στην αρχαιότητα (9) Ερατοσθένης  

(ι) Έγραψε για τη µυθολογία των αστερισµών στην αρχαιότητα.  (10) Άρατος 
 
7. Ένας αστεροειδής κινείται γύρω από τον Ήλιο σε ελλειπτική τροχιά, η οποία έχει µεγάλο ηµιάξονα α = 6 × 
1011 m (4 αστρονοµικές µονάδες) και µικρό ηµιάξονα β = 5,9 × 1011 m. Να βρεθεί ο χρόνος (σε έτη) κατά τον 
οποίο η επιβατική ακτίνα του θα διανύσει εµβαδό Ε1 = 27,789 × 1022 m2. (∆ίδεται ο τύπος του εµβαδού της 
έλλειψης: Ε = π × α × β) 
 
8. Να βρείτε την επιτάχυνση της βαρύτητας g σε ύψος h = 2R, από το κέντρο της Γης (όπου R είναι η ακτίνα 
της Γης), εάν υποθέσουµε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης είναι g = 10 m/sec2. 
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Απαντήσεις Γυμνασίου 21ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας – Διαστημικής 2016 
 

1. Αστρική μέρα ονομάζουμε: 
(α) τον χρόνο από την ανατολή μέχρι τη δύση ενός αστέρα 
(β) τον χρόνο περιστροφής ενός αστέρα 
(γ) τον χρόνο περιστροφής της Γης (γύρω από τον άξονά της) 
(δ) τον χρόνο περιφοράς της Γης (γύρω από τον Ήλιο) 
(ε) κανένα εκ των ανωτέρω 

 
2. Ένας αστέρας ανατέλλει σε έναν τόπο την 1η Ιανουαρίου στις 18:00. Την 1η Φεβρουαρίου του ίδιου 

έτους, θα ανατείλει στον ίδιο τόπο περίπου στις: 
(α) 18:01 
(β) 18:03 
(γ) 19:00 
(δ) 16:00 
(ε) 17:00 

 
3. Το γεωγραφικό μήκος του Βόρειου Πόλου είναι: 

(α) 0ο 
(β) 90ο 
(γ) 89ο 59′ 59″ 
(δ) 89ο  
(ε) δεν μπορεί να οριστεί 

 
4. Είσαι ένας αστροναύτης που έχει προσεδαφιστεί στον Άρη. Ένα βράδυ αποφασίζεις να βρεις πόσα 

ουράνια σώματα (π.χ. πλανήτες, δορυφόροι) του ηλιακού μας συστήματος παρουσιάζουν φάσεις. 
Και βρίσκεις ότι είναι: 
(α) 6 
(β) 4 
(γ) 3 
(δ) 2 
(ε) 5 

 
5. Ποια ημέρα του έτους έχει τη μεγαλύτερη νύχτα για έναν κάτοικο του ισημερινού; 

(α) η 21η Δεκεμβρίου 
(β) η 21η Ιουνίου 
(γ) η 23η Σεπτεμβρίου 
(δ) η 21η Μαρτίου 
(ε) καμία ιδιαίτερη ημέρα 

 
6. Να απαντήσετε αν είναι Σωστό ή Λάθος. 

6.1. Οι φασματικοί τύποι αστέρων κατά σειρά θερμοκρασίας είναι: A, B, F, G, K, M, O  (Λάθος) 
6.2. Το πιο διάσημο διάστημα ελάχιστης ηλιακής δραστηριότητας είναι το ελάχιστο του Maunder, 

που διήρκεσε από το 1745 – 1820.  (Λάθος) 
6.3. Ο Εγγύτατος του Κενταύρου βρίσκεται σε απόσταση 1,3 pc από τον Ήλιο. Αν στείλουμε ένα 

σήμα, θα λάβουμε απάντηση μετά από 16 χρόνια.  (Λάθος διότι:  
Το σήμα κινούμενο με την ταχύτητα του φωτός, αφού θα πάει θα γυρίσει, θα διανύσει απόσταση 
2,6 pc. 

Άρα: 
 
t = d

c
= 2,6 ⋅3×10

16m
3×108 m s

= 2,6 ×108 s ! 8,23yr  

 
7. Το σκαφίο ήταν ένα είδος ηλιακού ρολογιού για να βρίσκεται η ώρα μεσουράνησης του Ηλίου και 

εφευρέθηκε από τον: 
(α) Αρχιμήδη 
(β) Ερατοσθένη 
(γ) Ίππαρχο 
(δ) Αρίσταρχο τον Σάμιο 
(ε) Πτολεμαίο 
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8. Ο Ήλιος ανατέλλει σε μια τοποθεσία στις 8 και δύει στις 5 το απόγευμα. Άρα περνάει από το 
μεσημβρινό του τόπου στις  
(α) 10:30 περίπου 
(β) 11:30 περίπου  
(γ) 12:30 περίπου 
(δ) 13:30 περίπου 
(ε) 14:30 περίπου 

 
9. Ο Κρόνος έχει βρεθεί ότι διαθέτει αριθμό δορυφόρων τουλάχιστον: 

(α) 100 
(β) 90 
(γ) 80 
(δ) 60 
(ε) 70 

 
10. Ένα διαστημόπλοιο για να καλύψει την απόσταση των 39 αστρονομικών μονάδων που χωρίζει τη Γη 

από τον Πλούτωνα, με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο σε ευθεία πορεία, χρειάζεται 
χρόνο: 
(α) 10 έτη  
(β) 8 έτη 
(γ) 7,3 έτη 
(δ) 6,2 έτη 
(ε) 5,5 έτη 

 
11. Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας (Μ31) 

(α) απέχει από το δικό μας 3.000.000 έτη φωτός 
(β) πλησιάζει το δικό μας με μεγάλη ταχύτητα  
(γ) έχει μέγεθος ίσο με το μισό του δικού μας Γαλαξία  
(δ) δεν ανήκει στην Τοπική ομάδα Γαλαξιών 
(ε) δεν είναι σπειροειδής γαλαξίας 

 
12. Τη διαστολή του Σύμπαντος και την απομάκρυνση των γαλαξιών με ταχύτητα που αυξάνεται όσο 

μεγαλώνει η απόστασή τους από το δικό μας παρατήρησε πρώτη φορά: 
(α) ο Έντινγκτον  
(β) ο Χάμπλ 
(γ) ο Χόϋλ 
(δ) ο Φραουχόφερ 
(ε) ο Αϊνστάιν 

 
13. Οι ηλιακές κηλίδες αυξάνονται και μειώνονται περιοδικά κάθε  

(α) 11 χρόνια περίπου 
(β) 300 μέρες περίπου 
(γ) 8 χρόνια περίπου 
(δ) 25 χρόνια περίπου 
(ε) 5,5 χρόνια περίπου 

 
14. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η απόσταση 4 ουράνιων σωμάτων από τον Ήλιο. 

Ουράνιο σώμα Α Β Γ Δ 

Απόσταση από 
τον Ήλιο 

5,2 Α.U. 
(Αστρονομικές 
μονάδες) 

1,3 pc 
(παρσέκ) 

8,3 lm  
(λεπτά φωτός) 

26.000 ly 
(έτη φωτός) 

  Να απαντήσετε αν είναι Σωστό ή Λάθος. 
(α) Το ουράνιο σώμα που βρίσκεται πιο μακριά από τον Ήλιο είναι το Β 
(β) Το ουράνιο σώμα Α είναι ο Δίας 
(γ) Το ουράνιο σώμα Γ είναι ο Πλούτωνας 
(δ) Το ουράνιο σώμα Δ βρίσκεται έξω από τον Γαλαξία μας 
Απάντηση: (α)-Λάθος, (β)-Σωστό, (γ)-Λάθος, (δ)-Λάθος 
 

15. Το Cassini είναι ένα διαστημικό σκάφος, το οποίο εξερευνά για αρκετά χρόνια τον πλανήτη Κρόνο 
και τα φεγγάρια του. Τα φεγγάρια του Κρόνου, που είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος από την Σελήνη 
είναι: 
(α) μόνο ο Γανυμήδης 
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(β) μόνο ο Τιτάνας 
(γ) ο Τρίτωνας και η Ρέα  
(δ) η Ευρώπη και ο Τρίτωνας 
(ε) μόνο η Καλλιστώ 

 
16. Τα δεδομένα που στέλνει συνεχώς το Cassini προς την Γη (από τότε που εξερευνά τον Κρόνο, τον 

πλανήτη που απέχει από τον Ήλιο 9,6 AU) φθάνουν στη Γη μετά από χρονικό διάστημα: 
(α) περίπου 60 λεπτά 
(β) περίπου 120 λεπτά 
(γ) από περίπου 71 έως περίπου 88 λεπτά 
(δ) περίπου 180 λεπτά 
(ε) μερικά χρόνια 

 
17. Σε ένα τόπο κάποια ημέρα και όταν ο Ήλιος μεσουρανεί, το μήκος της σκιάς ενός δένδρου είναι 

μικρότερο από οποιαδήποτε άλλη ημέρα του χρόνου. Η ημερομηνία της συγκεκριμένης ημέρας 
είναι: 
(α) 21 Μαρτίου 
(β) 21 Ιουνίου 
(γ) 22 Σεπτεμβρίου 
(δ) 22 Δεκεμβρίου 
(ε) 21 Ιανουαρίου 

 
18. Σε έναν τόπο κάποια στιγμή, το μήκος της σκιάς του δένδρου είναι ίσο με το ύψος του. Το ύψος του 

Ήλιου και η ζενιθία απόσταση του Ήλιου εκείνη την στιγμή είναι αντίστοιχα:  
(α) υ=45ο, z=45o 
(β) υ=45ο, z=90o 
(γ) υ=30ο, z=60o 
(δ) υ=30ο, z=90o 
(ε) υ=60ο, z=90o 

 
19. Παρατήρηση μερικής Έκλειψης του Ήλιου με το STELLARIUM (http://www.stellarium.org/el/ ) 

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα STELLARIUM. Στο παράθυρο «τοποθεσία» 
(αριστερά στην οθόνη), να εισαγάγετε τις συντεταγμένες της Αθήνας 37ο 58΄ βόρειο γεωγραφικό 
πλάτος και 23ο 43΄ γεωγραφικό μήκος. Στο παράθυρο του «χρόνου» να εισαγάγετε την ημερομηνία 
20 Μαρτίου 2015. Με τη βοήθεια του STELLARIUM, παρατηρήστε την ολική (μερική για το 
γεωγραφικό πλάτος της Αθήνας) έκλειψη του Ήλιου το πρωί της ίδιας μέρας (Υπόδ.: με την βοήθεια 
του φίλτρου ζουμ - κεντράρισμα κτλ στην κάτω μπάρα). 

 
19.1. Η έκλειψη ξεκινά στις (πρώτη επαφή):  

(α) 10:40 
(β) 10:45 
(γ) 10:50 
(δ) 10:55 
(ε) 10:58 

 
19.2. Η διάρκεια της έκλειψης είναι: 

(α) 120′ 
(β) 130′ 
(γ) 140′ 
(δ) 150′ 
(ε) 160′ 

 
19.3. Θεωρήστε δύο παρατηρητές στην Σελήνη. Ο πρώτος βρίσκεται στην θάλασσα της Ηρεμίας και 

ο δεύτερος στην θάλασσα της Μόσχας. Κατά την διάρκεια του φαινομένου της έκλειψης στη Γη 
αυτοί θα παρατηρήσουν: 
(α) ο πρώτος έκλειψη Ήλιου και ο δεύτερος έκλειψη Σελήνης  
(β) ο πρώτος έκλειψη Σελήνης και ο δεύτερος έκλειψη Ήλιου 
(γ) και οι δύο θα παρατηρήσουν έκλειψη Σελήνης 
(δ) και οι δύο θα παρατηρήσουν έκλειψη Ηλίου 
(ε) κανένα από τα παραπάνω 
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20. Πάνω σε μια οριζόντια πέτρα της σεληνιακής επιφάνειας έχουν ξεχαστεί από τους αστροναύτες ένα 
σιδερένιο και ένα πλαστικό δοχείο της ίδιας μάζας. Ποιο από τα δύο δοχεία δέχεται μεγαλύτερη 
βαρυτική δύναμη από τη Σελήνη; 
(α) Το σιδερένιο δοχείο, διότι είναι βαρύτερο  
 (β) Το σιδερένιο δοχείο, διότι ο σίδηρος έχει μεγαλύτερη πυκνότητα 
 (γ) Το πλαστικό δοχείο, διότι είναι ελαφρότερο  
 (δ) Το πλαστικό δοχείο διότι έχει μικρότερη πυκνότητα 
 (ε) Και τα δύο δοχεία δέχονται την ίδια δύναμη 

21. Όταν ένας εξαιρετικά λαμπρός διάττων αστέρας, σπάει σε μικρότερα κομμάτια μερικές φορές  
λέγεται: 
(α) Βολίδα 
(β) Μπάλα φωτός 
(γ) Μετεωρίτης 
(δ) Καινοφανής αστέρας 
(ε) Τίποτε από τα παραπάνω.  

22. Οι μετεωρίτες που έχουν μεγάλο ποσοστό σιδήρου λέγονται: 
(α) Σιδηρόβραχοι  
(β) Βράχοι 
(γ) Σιδηρίτες 
(δ) Πετρίτες 
(ε) Χονδρίτες 

23. Το τμήμα της επιφάνειας της Σελήνης, που μπορούμε να παρατηρήσουμε από τη Γη, είναι: 
(α) Το μισό, ακριβώς 
(β) Λίγο μεγαλύτερο από το μισό 
(γ) Λίγο μικρότερο από το μισό 
(δ) Ολόκληρο 
(ε) Τίποτε από τα παραπάνω 

24. Η εκτόξευση των πυραύλων βασίζεται στην αρχή: 
(α) Ντόπλερ – Φιζώ 
(β) Της ισοδυναμίας 
(γ) Δράσης – αντίδρασης  
(δ) Διατήρησης της ορμής  
(ε) Αβεβαιότητας  

25. Το πρώτο διαστημικό λεωφορείο που εκτοξεύθηκε ήταν το: 
(α) Atlantis 
(β) Discovery 
(γ) Endeavour 
(δ) Challenger 
(ε) Columbia  

26. Ένας αστέρας που παρατηρείται με τηλεσκόπιο, ανατέλλει στις 5h 35min και δύει στις 13h 45min. 
Ο αστέρας αυτός διανύει το ημερήσιο τόξο του σε χρόνο: 
(α) 10h 48min 
 (β) 13h 50min 
 (γ) 5h 32min 

 (δ) 8h 10min   ( Απάντηση: (13h 45min) – (5h 35min) = 8h 10min  ) 
 (ε) 6h 40min 

27. Ένας τεχνητός δορυφόρος εμφανίζεται στο ίδιο περίπου σημείο του ουρανού κάθε 4 ώρες. Πόσες 
φορές εμφανίζεται σ’ ένα μήνα (30 μέρες):  
(α) 60 
(β) 120 
(γ) 180  (24:4= 6 φορές/day και 6 × 30 = 180 φορές/month) 
(δ) 240 
(ε) 280 

28. Όταν ο Ήλιος ανατέλλει, σε ποια θέση πρέπει να είναι η Σελήνη για να βρίσκεται σε αντίθεση;  
(α) να μεσουρανεί 
(β) να ανατέλλει 
(γ) να δύει 
(δ) να είναι στη φάση της νέας σελήνης 
(ε) τίποτα από τα παραπάνω 
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29. Ο λόγος των μεγάλων ημιαξόνων α1 και α2 δύο πλανητών είναι 4. Τότε, ο λόγος των χρόνων 
περιφοράς τους γύρω από τον Ήλιο είναι:  
(α) 4 
(β) 8  (Από 3ο νόμο Kepler προκύπτει: (α1/α2)³= (Τ1/Τ2)² ⇔ (Τ1/Τ2) = (α1/α2)3/2= (4)3/2 = 8) 
(γ) 10 
(δ) 12 
(ε) 16  

30. Στην επιφάνεια της Σελήνης, το βαρυτικό της πεδίο είναι έξι (6) φορές ασθενέστερο από το 
αντίστοιχο στην επιφάνεια της Γης. Αν ένας αστροναύτης με τη στολή του στη Γη έχει βάρος 1320 
N, τότε το βάρος του στη Σελήνη θα είναι:  
(α) 120 Ν 
(β) 160 Ν 
(γ) 180 Ν 
(δ) 220 Ν  (Θα ζυγίζει (1320/6) = 220 Ν) 
(ε) 260 Ν 

31. O υπεργίγαντας αστέρας Μπετελγκέζ έχει ακτίνα 530 φορές μεγαλύτερη από την ακτίνα του Ήλιου. 
Ο Ήλιος έχει ακτίνα 4,65 × 10-3 Α.U. (αστρονομικές μονάδες) περίπου. Αν ο Μπετελγκέζ 
θεωρήσουμε ότι τοποθετείται στη θέση του Ήλιου, ποια ουράνια σώματα θα κάλυπτε; 
(α) Τον Ερμή και την Αφροδίτη  
(β) Τον Ερμή, την Αφροδίτη και τη Γη 
(γ) Τον Ερμή, την Αφροδίτη, τη Γη και τον Άρη 
(δ) Τον Ερμή, την Αφροδίτη, τη Γη, τον Άρη και μέρος των αστεροειδών  
(ε) Τον Ερμή, την Αφροδίτη, τη Γη, τον Άρη, μέρος των αστεροειδών και τον Δία 
Απάντηση: Η ακτίνα του Μπετελγκέζ θα είναι: 530 × 4,65×10-3 A.U. ≈ 2,46 A.U 

32. Ο Ήλιος, κινούμενος σε σχεδόν κυκλική τροχιά γύρω από το κέντρο του Γαλαξία μας, διαγράφει μία 
πλήρη περιφορά σε ένα κοσμικό έτος. Πόσο είναι το μήκος αυτής της τροχιάς σε έτη φωτός (l.y.), 
αν η ακτίνα της τροχιάς του Ήλιου είναι 30.000 l.y. 
(α) 86.800 l.y. 
(β) 108.400 l.y. 
(γ) 148.660 l.y. 
(δ) 162.600 l.y. 
(ε) 188.400 l.y.  (S = 2πR = 2 × 3,14 × 30.000= 188.400 l.y) 

33. Η ταχύτητα απομάκρυνσης ενός γαλαξία από τον γήινο παρατηρητή, είναι 30.000 km/s. Αν 
θεωρηθεί η σταθερά του Hubble ίση με 70 km/s/Mpc, τότε αυτός πρέπει να απέχει από τη Γη 
περίπου:  
(α) 228 Mpc 
(β) 288 Mpc 
(γ) 368 Mpc 
(δ) 428 Mpc 
(ε) 488 Mpc 
Απάντηση: Από το νόμο του Hubble, v=Η.d, όπου v= ταχύτητα απομάκρυνσης, d= απόσταση και Η= 
σταθερά του Hubble, λύνοντας ως προς d= (v/H) ⇔ d=428 Mpc 
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Απαντήσεις Λυκείου 21ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας – Διαστημικής 2016 
 
 

1. Πόσο χρόνο χρειαζόταν να περιμένει το κέντρο ελέγχου της αποστολής Messenger, που 
επισκέφτηκε τον Ερμή, για να επιστρέψει ένα σήμα που έστειλε προς τη διαστημοσυσκευή τους, αν 
υποθέσουμε ότι η επικοινωνία αυτή γίνεται κατά τη στιγμή της ελάχιστης απόστασης Γης – Ερμή. 
(α) 9,2 min 
(β) 10,2 min 
(γ) 5,1 min 
(δ) 4,1 min 
(ε) 10 min 
Απάντηση: Στην εγγύτατη απόσταση η Γη από τον Ερμή απέχει 1 – 0,39 AU = 0,61 AU. Αν το 
μετατρέψουμε σε μέτρα, αυτό είναι 9,15 × 1010 m. Το σήμα ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός, 
άρα: 

t = d
v
= 9,15 ×10

10m
3×108m / s

= 305sec = 5,1min  

Άρα 5,1 + 5,1 = 10,2 min 
 

2. Αν η διάμετρος της Αφροδίτης είναι 12 × 106 m, τότε η γωνιώδης διάμετρος της Αφροδίτης στην 
εγγύτατη απόστασή της από τη Γη, είναι: 
(α) 58,9 arcsec 
(β) 59,8 arcsec 
(γ) 59,7 arcsec 
(δ) 58,3 arcsec 
(ε) 59,3 arcsec 
Απάντηση: Στην εγγύτατη απόσταση η Γη από την Αφροδίτη απέχει: 1 – 0,72 = 0,28 AU. Δηλαδή 
(σε μέτρα): 4,2 × 1010 m. Από την εκφώνηση η διάμετρος της Αφροδίτης είναι 12 × 106 m. 
Άρα χρησιμοποιώντας τον τύπο των «μικρών γωνιών», έχουμε: 

θ = 206265 ⋅ D
d
= 206265 ⋅ 12 ×10

6m
4,2 ×1010m

= 58,9arcsec  

 

3. Παρατηρώντας το φάσμα ενός αστέρα βλέπουμε ότι η γραμμή υδρογόνου Ηβ μετατοπίζεται από τα 
486,1 × 10-9 m στα 485,7 × 10-9 m. Η ταχύτητα προσέγγισης του αστέρα είναι: 
(α) 245,86 km/s 
(β) 246,86 km/s 
(γ) 248,68 km/s 
(δ) 249,12 km/s 
(ε) 246,00 km/s 

Απάντηση: Χρησιμοποιούμε την εξίσωση Doppler: 
υ
c
= Δλ

λ0
  

Και έχουμε: 
 
υ = 0,4 ×10−9

486,1×10−9 ⋅3×10
8 m s ! 247000m s = 247 km s  

 

4. Η εικόνα του Ήλιου, που δίνεται πιο κάτω, έχει ληφθεί με διαφορά μίας ημέρας. Ποια είναι η 
περίοδος περιστροφής του Ήλιου (στον ισημερινό); 
 

 
 

(α) 27 days 
(β) 26 days 
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(γ) 28 days 
(δ) 29 days 
(ε) 25 days 
Απάντηση: Χρησιμοποιώντας ένα μικρό χαρακάκι, μετράμε τη διάμετρο του Ήλιου στη 
φωτογραφία, καθώς και την απόσταση της λευκής κηλίδας (ακριβώς στο κέντρο του δίσκου) από το 
αριστερό χείλος του δίσκου και βρίσκουμε: 
DSun = 4,5 cm 
Xday1 = 2 cm 
Xday2 = 2,5 cm 
Έχοντας τη διάμετρο, μπορούμε να βρούμε το μήκος της περιφέρειας του Ήλιου, ότι είναι: 
C = 2πR = πD = 3,14159 ⋅4,5 = 14,14cm   
Αν τώρα διαιρέσουμε την περιφέρεια με την ταχύτητα κίνησης της κηλίδας (που είναι τα εκατοστά 
που κινήθηκε σε μια μέρα), θα πάρουμε την περίοδο περιστροφής του Ήλιου σε ημέρες: 

 

P = 14,14cm

0,5 cm
day

! 28days  

 
5. Δίνεται ο κατωτέρω πίνακας με τους 14 κοντινότερους προς τον Ήλιο αστέρες. Μελετήστε τον 

προσεκτικά και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις. 
 

 
 

5.1.   Ποιος αστέρας μετά τον Ήλιο (Sun) είναι ο λαμπρότερος; 
(α) Sirius A  (β) Ross 248 (γ) Wolf 359 (δ) Alpha Centauri A 

 5.2. Ποιος αστέρας είναι ο αμυδρότερος; 
(α) Sirius B  (β) L276-8B (γ) Wolf 359 (δ) Alpha Centauri A 

 5.3. Ποιος αστέρας έχει την μεγαλύτερη φωτεινότητα; 
(α) Eta Eri (β) Ross 154 (γ) Sirius A (δ) Barnard’s Star 

 5.4. Ποιος αστέρας έχει την μικρότερη φωτεινότητα; 
(α) L276-8B (β) Wolf 359 (γ) Sun  (δ) Alpha Centauri A 

 5.5. Ποιος αστέρας μοιάζει περισσότερο με τον Ήλιο μας; 
(α) Barnard’s Star   (β) Alpha Centauri B   (γ) Wolf 359   (δ) Alpha Centauri A 

 

6. Ας υποθέσουμε ότι στεκόμαστε στον ισημερινό ενός αστέρα νετρονίων (ακτίνα 10 km, περίοδος 
περιστροφής 0,001 sec). Πόσο γρήγορα θα περιστρεφόμασταν (σε km/s) συγκριτικά με την 
ταχύτητα του φωτός; 
(α) 10% της ταχύτητας του φωτός 
(β) 20% της ταχύτητας του φωτός 
(γ) 15% της ταχύτητας του φωτός 
(δ) 22% της ταχύτητας του φωτός 
(ε) 18% της ταχύτητας του φωτός 
Απάντηση: Ο χρόνος περιστροφής 0,001 sec σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που βρίσκεται στον 
ισημερινό, θα εκτελέσει μια πλήρη περιστροφή σε 0,001 δευτερόλεπτα. 
Το μήκος της περιφέρειας είναι: C = 2πr = 2π ⋅10km = 62,8km   
Δηλαδή, διανύουμε 62,8 km μέσα σε 0,001 sec! 
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Αυτό σημαίνει ότι ταξιδεύουμε με 62.800 km/s. 
Η ταχύτητα του φωτός είναι 300.000 km/s, άρα: 62800/30000 = 0,21 ή περίπου 20% της ταχύτητας 
του φωτός 

 

7. Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών αντιθέσεων του πλανήτη Άρη είναι 779,9 ημέρες. Ο 
μεγάλος ημιάξονας της τροχιάς του Άρη είναι: 
(α) 1,48 AU 
(β) 1,50 AU 
(γ) 1,52 AU 
(δ) 1,54 AU 
(ε) 1,55 AU 
Απάντηση: Η συνοδική περίοδος του Άρη είναι 779,9 d = 2,14 yr. 

Γνωρίζουμε τον τύπο: 
1
P1,2

= 1
P1

− 1
P2

 , όπου P1, P2 οι συνοδικές περίοδοι δύο πλανητών. 

Επομένως: 
 

1
P2

= 1
P1

− 1
P1,2

= 1
1
− 1
2,14

! 0,53⇒ P2 ! 1,88yr  

Σύμφωνα με τον 3ο νόμο του Κέπλερ, ο μεγάλος ημιάξονας θα είναι: 

 a = P
2
3 = 1,88

2
3 ! 1,52AU  

 

8. Ποια θα ήταν η ακτίνα του Ήλιου, αν ο Ήλιος μας γινόταν μαύρη τρύπα; 
(α) 2902 m 
(β) 2912 m 
(γ) 2932 m 
(δ) 2952 m 
(ε) 3002 m 
Απάντηση: Αν η ταχύτητα διαφυγής έπρεπε να είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός, 
τότε: 

 

2GM
R

> c⇒ R < 2GM
c2

= R⊙   

Άρα για τον Ήλιο μας θα έχουμε: 

 

R⊙ =
2 ⋅6,67 ×10−11m3 sec−2 kg−1 ×1,989 ×1030 kg

2,998 ×108msec−1( )2
" 2952m  

 

9. Το ηλιακό στέμμα έχει θερμοκρασία περίπου  
(α) 20.000 βαθμούς Κελσίου 
(β) 200.000  βαθμούς Κελσίου  
(γ) 2.000.000 βαθμούς Κελσίου 
(δ) 20.000.000 βαθμούς Κελσίου 
(ε) 2.000 βαθμούς Κελσίου 

	
10. Αν θεωρήσουμε ότι η σταθερά του Hubble είναι ίση με 70 km/s/Mpc, τότε η ταχύτητα 

απομάκρυνσης ενός γαλαξία, που απέχει από το δικό μας 3,26 δισεκατομμύρια έτη φωτός, είναι  
(α) 70.000 km/s 
(β) 170.000 km/s 
(γ) 17.000 km/s 
(δ) 200.000 km/s 
(ε) 300.000 km/s 

	
11. Ο δορυφόρος EINSTEIN μελέτησε το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα στην περιοχή των  

(α) υπέρυθρων ακτίνων 
(β) ραδιοφωνικών κυμάτων  
(γ) ακτίνων Χ 
(δ) ορατών ακτινοβολιών 
(ε) μικροακτινοβολιών 

	
12. Ένα σώμα εκτοξεύεται από την επιφάνεια της Σελήνης με ταχύτητα 2 km/s. Καμιά άλλη δύναμη δεν 

επιδρά πάνω του παρά μόνο η βαρύτητα της Σελήνης. Τότε: 
(α) Θα ξαναπέσει στην επιφάνεια της Σελήνης 
(β) Θα απομακρυνθεί για πάντα από τη Σελήνη 
(γ) Θα γίνει δορυφόρος σε κυκλική τροχιά γύρω από τη Σελήνη 
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(δ) Θα γίνει δορυφόρος σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τη Σελήνη 
(ε) Τίποτα από τα παραπάνω 

	
13. Ένας άγνωστος σε εμάς πλανήτης έχει ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο με μεγάλο ημιάξονα 

100.000 αστρονομικές μονάδες και περιήλιο 100 αστρονομικές μονάδες. Σύμφωνα με τον 3ο νόμο 
του Κέπλερ έρχεται σε ελάχιστη απόσταση από τη Γη μια φορά κάθε 
(α) 30.000 χρόνια  
(β) 23.434 χρόνια  
(γ) 31.622.776,6 χρόνια  
(δ) 4.000.000 χρόνια 
(ε) 100.000.000 χρόνια 

 
14. Ο παρακάτω πίνακας έχει κάποια δεδομένα για τρεις αστέρες : 

ΑΣΤΕΡΑΣ Απόλυτο Μέγεθος, Μ Φαινόμενο Μέγεθος, m Φασματικός τύπος 
Α -3,0 +0,50 Β 
Β +13,0 +14,0 Β 
Γ -3,0 +5,0 Μ 

 
14.1. Ο λόγος LA/LB όπου LA η πραγματική φωτεινότητα του A και LB η πραγματική φωτεινότητα του 

B είναι: 
(α) 2,5 × 104 
(β) 3,4 × 105 
(γ) 2,3 × 102 
(δ) 2,3 × 106 
(Απάντηση:  (ισχύει ΜA-ΜB= - 2,5 log (LA/LB) 

 
και  τελικά …..    LA/LB  = 2,516

 ≈ 2,3 × 106) 
 

14.2. H απόσταση σε pc του αστέρα Α από την Γη είναι περίπου: 
(α) 20 
(β) 30 
(γ) 40 
(δ) 50 
(Απάντηση: Μ-m= 5-5logr….    r = 10×10 (m-M)/5 =10×10 3,5 /5 ≈ 50pc) 
 
14.3. O λόγος RΓ /RA όπου RΓ είναι η ακτίνα του αστέρα Γ και RA είναι η ακτίνα του αστέρα Α είναι: 

Δίνεται ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας του αστέρα Γ είναι 5 φορές μικρότερη από εκείνη 
του αστέρα Α. 

(α) 5 
(β) 1/5 
(γ) 25 
(δ) 1/25 

(Απάντηση: 
LA= 4πRΑ

2 σTA
4  και L

Γ
= 4πRΓ

2 σTΓ
4 με διαίρεση κατά μέλη και επειδή LA/LΓ 

=1 και  ΤΑ= 5ΤΓ 
 προκύπτει: RΓ /RA = 25) 

 
14.4. O αστέρας του πίνακα που είναι λευκός νάνος είναι ο: 
(α) Α 
(β) Β 
(γ) Γ 
(δ) Α και Γ 

(Απάντηση: Ο Β πρέπει να είναι πολύ θερμός δηλαδή να έχει φασματικό τύπο Β και πολύ μικρή φωτεινότητα ή μεγάλο 
απόλυτο μέγεθος) 
 

15. Στο παρακάτω διάγραμμα Hertzsprung-Russell τα δύο σημεία Α, Β αντιστοιχούν σε δύο αστέρες της 
κύριας ακολουθίας. 
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Να απαντήσετε με Σωστό ή Λάθος στις παρακάτω πέντε προτάσεις, που αναφέρονται στους 
παραπάνω αστέρες: 
(α) Ο Β είναι φασματικού τύπου G 
(β) Και οι δύο αστέρες «καίνε» στον πυρήνα τους υδρογόνο 
(γ) Ο Β στο τελικό στάδιο της ζωής του θα μετατραπεί σε λευκό νάνο 
(δ) Ο Α θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τον αστέρα Β 
(ε) Ο Α έχει μεγαλύτερη ακτίνα 
Απάντηση: όλα σωστά εκτός του (δ) 

 
16. Η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Σελήνης είναι gΣ = 1,60 m/s2. Δίνεται: RΣ = 1738 

km. 

16.1. Η μάζα της Σελήνης είναι: 
(α) 7,25 ×1022 kg 
(β) 6,25 ×1022 kg 
(γ) 7×1020 kg 
(δ) 6 ×1020 kg 

16.2. Ένας αστροναύτης ανασηκώνει μία πέτρα μάζας 1 kg από την επιφάνεια της Σελήνης και την 
εκτοξεύει οριζόντια από ύψος Η = 2 m. Η πέτρα χτυπά στο έδαφος σε οριζόντια απόσταση 15,8 m. 
Η ενέργεια που «κατανάλωσε» ο αστροναύτης συνολικά είναι: 
(α) 50 j 
(β) 53,2 j 
(γ) 3,2 j 
(δ) 31,6 j 

(Από τους  τύπους της οριζόντιας βολής : Η=1/2 g t2 → t=1,58s    x=u t → u= 10 m/s, Ε= Ε μηχ = 1/2 mu2
 + mgh= 53,2 j) 

16.3. Τα θραύσματα λόγω της πτώσης ενός μετεωρίτη στην επιφάνεια της Σελήνης καλύπτουν μια 
επιφάνεια ακτίνας 62,5 m με κέντρο το σημείο πρόσπτωσης. Αν θεωρήσουμε ότι όλα τα θραύσματα 
εκτοξεύονται με την ίδια ταχύτητα υ, αλλά με διαφορετικές γωνίες ως προς το έδαφος, να 
υπολογίσετε την ταχύτητα υ. 
(α) 14,15 m/s 
(β) 39 m/s 

Α	.	

Β	.	
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(γ) 10 m/s 
(δ) 12 m/s 

(Από τους τύπους της πλάγιας βολής από το έδαφος:  s = υ2 ημ 2θ/gΣ. Για  smax=62,5 πρέπει θ=45ο οπότε  
υ= 100= 10m/s). 
 

17. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους 
 
17.1. Η μέθοδος της παράλλαξης χρησιμοποιείται για εύρεση απόστασης αστέρων έως 1000 pc  (Λάθος) 
17.2. Από την έκρηξη σούπερ-νόβα το 1054 μ.Χ. προέκυψε το σημερινό νεφέλωμα «Καρκίνος»  (Σωστό) 
17.3. Ο αστέρας α του αστερισμού του Λέοντος είναι ο Βασιλίσκος  (Σωστό) 
17.4. Ένας αστέρας με πολική απόσταση 30ο είναι ορατός από τον Βόλο  (Σωστό) 
17.5. Το Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου είναι ανώμαλος γαλαξίας  (Σωστό) 
17.6. Η μεταφορά των αστροναυτών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό γίνεται με τα διαστημόπλοια Σογιούζ 
(Λάθος) 
17.7. Η διαστημοσυσκευή SOHO είναι τοποθετημένη στο σημείο Λαγκράνζ, L1   (Σωστό) 
17.8. Σύμφωνα με το παράδοξο του Όλμπερς, ο ουρανός έπρεπε να είναι ολόλαμπρος  (Σωστό) 
17.9. Η διακριτική ικανότητα τηλεσκοπίου εξαρτάται από το μήκος κύματος παρατήρησης και την διάμετρο 

του προσοφθάλμιου φακού  (Λάθος) 
17.10. Η χρωμόσφαιρα του Ήλιου παρατηρείται στο ορατό μήκος κύματος   (Λάθος) 
	

18. Η ωριαία γωνία μετράται με αρχή:  
(α) Τον ωριαίο του Νότου 
(β) Τον ωριαίο της Ανατολής 
(γ) Τον πρώτο μεσημβρινό 
(δ) Το σημείο – γ 
(ε) Το φθινοπωρινό ισημερινό σημείο 

	
19. Η Τιτάνια είναι δορυφόρος του πλανήτη: 

(α) Ποσειδώνα 
(β) Δία 
(γ) Άρη 
(δ) Πλούτωνα  
(ε) Ουρανού  

	
20. Η Έριδα είναι  

(α) Αστεροειδής 
(β) Δορυφόρος 
(γ) Νάνος πλανήτης 
(δ) Μετεωρίτης 
(ε) Κομήτης  

	
21. Ο αστερισμός της Καμηλοπάρδαλης στην Αθήνα είναι 

(α) Αστερισμός αφανής 
(β) Αστερισμός του νοτίου ημισφαιρίου 
(γ) Αστερισμός του Ισημερινού 
(δ) Αειφανής αστερισμός 
(ε) Ζωδιακός αστερισμός 

	
22. Η ζενιθία απόσταση ενός άστρου μετριέται με αρχή: 

(α) Ένα σημείο του ορίζοντα 
(β) Ένα σημείο του Ισημερινού 
(γ) Το Βόρειο Πόλο του ουρανού 
(δ) Το ζενίθ ενός τόπου 
(ε) Το Βορρά ενός τόπου 

	
23. Ας υποθέσουμε ότι σήμερα ο Ήλιος έχει απόκλιση δ = -17ο 20′ 15″. Το μέγιστο ύψος, στο οποίο θα 

φθάσει στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει γεωγραφικό πλάτος φ = 40ο 37′, είναι: 
(α) 32ο 2′ 45″ 
(β) 30ο 40′ 25″ 
(γ) 25ο 22′ 24″  
(δ) 105ο 48′ 27″  
(ε) 32ο 18′ 45″ 

Λύση 
 Με βάση το σχήμα στο οποίο είναι: Ν′Β = ορίζοντας, ΖΝ = κατακόρυφος ΙΙ′ = ουράνιος 
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ισημερινός, ΠΠ′ = Πολικός άξονας και Η = η θέση του Ήλιου κατά το μέγιστο σημερινό ύψος του, σε 
απόκλιση δ = -17ο 20′ 15″, δηλ. θα είναι κάτω από τον ουράνιο ισημερινό. Ζητούμε να βρούμε τη γωνία 
Ν΄ΟΗ, δηλ. το ύψος του Ήλιου. 
 Η γωνία ΖΟΙ′ είναι ίση με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου φ = 40ο 37′ και ίση με το έξαρμα του 
Βορείου Πόλου, δηλ. με τη γωνία ΒΟΠ διότι έχουν τις πλευρές τους ανά μία καθέτους.  
 Η γωνία: 

Ν′ΟΙ = 90ο – Ι′ΟΖ = 90ο – φ = 90ο – (40ο 37΄) = (89ο 60′) – (40ο 37′) = 49ο 23′  
 Οπότε η γωνία:  

υ = Ν′ΟΗ = Ν′ΟΙ – ΗΟΙ′ = (49ο 23′) – (17ο 20′ 15″) = (49ο 22′ 60″) – (17ο 20′ 15″) = 32ο 2′ 45″  
 Επομένως το ύψος του Ήλιου σήμερα θα είναι:  

υ = 32ο 2′ 45″  
	

24. Βρείτε εάν είναι Σωστή ή Λάθος, η κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις.  
24.1. Το ορατό μέρος είναι ένα μεγάλο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος  (Λάθος) 
24.2. Ένα από τα βασικά προβλήματα των διαθλαστικών τηλεσκοπίων είναι η χρωματική εκτροπή  

(Σωστό) 
24.3. Το νεφέλωμα «Κεφαλή Ίππου» είναι ένα πολύ φωτεινό νεφέλωμα  (Λάθος) 
24.4. Τα ραδιοτηλεσκόπια δεν μπορούν να παρατηρήσουν και να λάβουν εικόνες του ουρανού, 

όταν είναι συννεφιά  (Λάθος) 
24.5. Τα διαστημικά σκάφη, με τα οποία ασχολήθηκε ο Σταμάτης Κριμιζής, είχαν ως στόχο τη 

Σελήνη  (Λάθος) 
 

25. Ένα διαστημικό τηλεσκόπιο μάζας m1 κινείται σε τροχιά διπλάσιας ακτίνας από ένα άλλο μάζας m2, 
αλλά και τα δύο δέχονται την ίδια ελκτική δύναμη από τη Γη. Τότε, η σχέση των μαζών τους οφείλει 
να είναι:  
(α) m1 = 2 m2 
(β) m1 = 4 m2  
(γ) m1 =  m2/2 
(δ) m1 = 8 m2 
(ε) m1 = m2 
Απάντηση: F1=F2 ⇔ G [Mm1/(2R)²] = G [Mm2/ R²] ⇔ (m1/ m2 ) = 4 ⇔ m1 = 4m2 

26. Το απόλυτο μέγεθος ενός άστρου είναι 1 και το φαινόμενο μέγεθός του είναι 6. Τότε το άστρο αυτό 
βρίσκεται σε απόσταση:  
(α) 10 pc 
(β) 100 pc 
(γ) 600 pc 
(δ) 1 Μpc 
(ε) 10 Μpc 
Απάντηση: Από τη σχέση Μ-m= 5 – 5 logr  προκύπτει:  

1 – 6 = 5 – 5 logr ⇔ 5 logr = 10 ⇔ logr= 2 και άρα: r = 100 pc 

27. Όταν το σημείο γ μεσουρανεί σ’ ένα τόπο, τότε οι ουρανογραφικές συντεταγμένες του σημείου της 
Ανατολής Α στον τόπο αυτό θα είναι:  
(α) α = 6h, δ = 0° 
(β) α = 12h, δ = 90° 
(γ) α = 0h, δ = 120° 
(δ) α = 6h, δ = 180° 
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(ε) α = 12h, δ = 180° 
Απάντηση: Το γ βρίσκεται στον ουράνιο ισημερινό ο οποίος τέμνει 

τον ορίζοντα αυτού του τόπου κατά την ευθεία ΑΔ (Α= ανατολή, Δ= 

δύση). Συνεπώς, η απόκλιση του σημείου Α είναι δΑ = 0° (βλέπε 

σχήμα).	 
Το γ μεσουρανεί άνω στο Ι. Άρα, εκείνη τη στιγμή το τόξο (γΑ) του 

ουράνιου ισημερινού είναι (ΙΑ)= 6ω., οπότε: α= 6ω.  

Συνεπώς, οι συντεταγμένες θα είναι: δΑ = 0° και α= 6ω 

28. Ο προσοφθάλμιος ενός τηλεσκοπίου έχει εστιακή απόσταση f = 0,03 m και μπορεί να επιτύχει το 
τηλεσκόπιο αυτό μεγέθυνση Μ = 550. Τότε, η εστιακή απόσταση του αντικειμενικού φακού θα είναι:  
(α) 5,5 m 
(β) 12 m 
(γ) 16,5 m 
(δ) 18 m 
(ε) 24 m 
Απάντηση: Από τον τύπο της μεγέθυνσης Μ= (F/f) ⇔ F= M.f = 550X0,03 ⇔ F= 16,5 m 

29. Ένας κομήτης του ηλιακού μας συστήματος κινείται σε ελλειπτική τροχιά με περιήλιο 0,5 A.U. και 
αφήλιο 31,5 A.U. Τότε, η περίοδος περιφοράς αυτού του κομήτη οφείλει να είναι:  
(α) 12 έτη 
(β) 16 έτη 
(γ) 48 έτη 
(δ) 64 έτη 
(ε) 128 έτη 
Απάντηση: (Μεγάλος άξονας τροχιάς) = (απόσταση περιηλίου) + (απόσταση αφηλίου). Άρα, ο 
μεγάλος ημιάξονας ισούται με: α= (31,5 + 0,5)/2= 16 A.U.  
Από τον 3ο νόμο του Kepler: Τ² = (σταθ.)α³ 
Αλλά, για το ηλιακό μας σύστημα: (σταθερά)= 1 (year)²/ (A.U.)³,  
οπότε: Τ²= 16³ ⇔ Τ= 64 years 

30. Ένα σφαιρωτό σμήνος περιέχει αστέρια σαν το δικό μας Ήλιο και έχει διάμετρο 40 pc, ενώ η 
ταχύτητα διαφυγής από τις παρυφές του σμήνους είναι 6 km/s. Τότε, ο αριθμός των άστρων αυτού 
του σμήνους θα είναι περίπου:  
(α) 6 × 103 
(β) 8 × 103 
(γ) 12 × 103 
(δ) 8,4 × 104 
(ε) 18,8 × 105  
Απάντηση: Η ταχύτητα διαφυγής από τις παρυφές του σμήνους δίνεται από τη σχέση (αφού 

εφαρμόσουμε την Α.Δ.Μ.Ε.): vc = (2GM/R)1/2 ,  όπου Μ = μάζα σμήνους και R = ακτίνα σμήνους.  

Λύνοντας ως προς Μ θα έχουμε: Μ = (Rv² / 2G) = N MH, όπου Ν= αριθμός άστρων του σμήνους και 
ΜΗ = μάζα Ήλιου. Λύνοντας ως προς Ν και αντικαθιστώντας τις αριθμητικές τιμές, έχουμε: Ν ~ 8,4 × 
104  άστρα 

31. Μια νύχτα με πανσέληνο, ένας αστρονόμος παρατηρεί το φεγγάρι και βρίσκει ότι η φαινόμενη 
διάμετρός του είναι 0,46°. Γνωρίζοντας ότι η ακτίνα του φεγγαριού είναι ίση με 1.734,4 km, 
υπολόγισε την απόσταση του φεγγαριού από τη θέση παρατήρησης και τη βρήκε ίση με:  
(α) 2 × 106 m 
(β) 4 × 106 m 
(γ) 4,3 × 108 m 
(δ) 16 × 108 m 
(ε) 36,5 × 108 m 
Απάντηση: φ = (διάμετρος φεγγαριού)/(απόσταση φεγγαριού), όπου φ = η γωνία παρατήρησης της 
διαμέτρου της πανσελήνου σε rad.  
Άρα, λύνοντας ως προς την απόσταση (αφού μετατρέψουμε τις μοίρες σε rad), έχουμε: 
dφ = (2 × 1,7374 × 106 m) / (0,46π)/180 ⇔ dφ = 4,3 × 108 m 
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32. Το χρονικό διάστημα μεταξύ του μεσημεριού της 1ης Ιουλίου και του μεσημεριού της 31ης 
Δεκεμβρίου είναι 183 ηλιακές ημέρες. Πόσες περιστροφές θα έχει κάνει περίπου η Γη γύρω από το 
νοητό άξονά της σ’ αυτό το χρονικό διάστημα; 
(α) 120 
(β) 150 
(γ) 160,5 
(δ) 180 
(ε) 183,5 
Απάντηση: Η περίοδος ιδιοπεριστροφής της Γης γύρω από το νοητό άξονά της είναι περίπου 3 min 
και 56 s, μικρότερη σε διάρκεια από μία ηλιακή ημέρα (1 περίοδος ιδιοπεριστροφής = 1 γήινη 
ημέρα). Άρα: 183 ηλιακές ημέρες = 183 ιδιοπεριστροφές της Γης + 183 × (3 min 56 s) = 183 γήινες 
ημέρες, 11 h 50 min και 48 s ή περίπου 183,5 γήινες ημέρες. Αλλά, μια γήινη ημέρα ισοδυναμεί με 
μία πλήρη ιδιοπεριστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της. Συνεπώς θα κάνει 183,5 
ιδιοπεριστροφές 
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 Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός 

Αστρονομίας και Διαστημικής 2008 

Φάση 2
η
 : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» 

 

Θέματα του διαγωνισμού 

1.- Η κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου είναι μια από τις ισχυρότερες ενδείξεις για την επικρατέ-

στερη θεωρία της δημιουργίας του Σύμπαντος, τη Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης. 

Α) Πώς δικαιολογείτε την άποψη αυτή; 

Β) Πότε και πώς ανακαλύφθηκε η κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου; 

Γ) Ποιες διαστημικές συσκευές έχουν εκτοξευθεί για να ανιχνεύσουν την ακτινοβολία υποβά-

θρου και ποια είναι τα ευρήματά τους; 

2.- Ένας από τους εντυπωσιακούς αστερισμούς του Χειμώνα είναι και ο αστερισμός του Ωρίωνα.  

Α) Σχεδιάστε τον αστερισμό με τους λαμπρότερους αστέρες του, σημειώστε δίπλα από κάθε 

αστέρα το ανάλογο ελληνικό γράμμα που του έχει δοθεί και αναφέρατε το όνομά του. 

Ποιο είναι το φαινόμενο μέγεθος των δύο πιο γνωστών και λαμπερών αστέρων (περιθώριο 

λάθους 0,5 μεγέθη). 

Β) Τι γνωρίζετε για τον αστερισμό από αστρονομική και μυθολογική άποψη; 

Γ) Τι γνωρίζετε για το νεφέλωμα του Ωρίωνα και για τους λαμπρότερους αστέρες της περιοχής 

του; 

3.- Για έναν παρατηρητή στην πόλη του Βόλου (φ = 39° 22
min

) να υπολογισθεί: 

Α) το ύψος του Ήλιου στις 21 Μαρτίου, όταν το αζιμούθιό του είναι 90° και στις 21 Σεπτεμ-

βρίου, όταν το αζιμούθιό του είναι 270°. 

Β) το ύψος του Ήλιου στις 22 Δεκεμβρίου, όταν η ωριαία γωνία του είναι 0° και στις 22 Ιουνί-

ου, όταν η ωριαία γωνία του είναι 180°. 

4.- Να λύσετε τα ακόλουθα ανεξάρτητα μεταξύ τους προβλήματα: 

Α) Ποια είναι η ταχύτητα απομάκρυνσης ενός γαλαξία που βρίσκεται σε απόσταση 200 Mpc, 

αν η σταθερά του Χαμπλ θεωρηθεί ότι είναι 75 km/sec/Mpc; 

Β) Πόση θα έπρεπε να είναι η ακτίνα του Ήλιου, αν αυτός ήταν δυνατό να μετατραπεί σε 

μαύρη τρύπα; 

(Δίδονται:  G = 6,67x10
-8 

gr
-1 

cm
3
 sec

-2
, ΜΗλίου = 1,99x10

33 
gr και c = 3x10

10
 cm/sec) 

Γ) Ένας αστεροειδής βρίσκεται σε απόσταση 3 A.U. Πόση είναι η περίοδος περιφοράς του γύ-

ρω από τον Ήλιο; 

 

Η Κεντρική Επιτροπή του Διαγωνισμού 

  

  

  

  

  

  
 

ΣΗΜ. 1
η
 Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριω-

μένη είναι δεκτή. 

ΣΗΜ. 2
η
 Δεν χρειάζεται να αντιγράψετε τα θέματα στην κόλλα σας. Αρχίστε αμέσως 

τις απαντήσεις. 

ΣΗΜ. 3
η
 Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι ακριβώς 3 ώρες. 
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Σελίδα 1 από 3 

 

14ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Αστρο-
νοµίας και ∆ιαστηµικής 2009 
Φάση 2η: «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» 

 
Θέµατα του διαγωνισµού 
 
1.- Στη διαστηµική εποχή µας, εκτός από τα επίγεια τηλεσκόπια, έχουµε και τα ∆ιαστηµικά τηλεσκόπια, που 
περιφέρονται ως τεχνητοί δορυφόροι έξω από την ατµόσφαιρα της Γης. 

Α) Ποιους σκοπούς εξυπηρετούν τα τηλεσκόπια αυτά; 

Β) Αναφέρατε τρία (3) από τα πρώτα διαστηµικά τηλεσκόπια που εκτοξεύθηκαν και 
ποιες ήταν οι σπουδαιότερες ανακαλύψεις τις οποίες έκαναν; 

Γ) Ποια διαστηµικά τηλεσκόπια γνωρίζετε ότι είναι εν ενεργεία σήµερα και ποια είναι η 
συνεισφορά τους στην επιστήµη της Αστρονοµίας; 

2.- Από τους πιο γνωστούς αστερισµούς, που µπορούµε να παρατηρήσουµε από την Ελλάδα, είναι η Μικρή 
και η Μεγάλη Άρκτος, καθώς και η Κασσιόπη. 

Α) Να σχεδιάσετε, στο ίδιο σχήµα, τους αστερισµούς αυτούς, όπως προβάλλονται στην ου-
ράνια σφαίρα για έναν παρατηρητή του Β. ηµισφαιρίου, στις 21 Μαρτίου και να ση-
µειώσετε µε την ελληνική αλφάβητο τους λαµπρότερους αστέρες τους. 

Β) Τι γνωρίζετε για τους αστερισµούς αυτούς; 

Γ) Τι γνωρίζετε για τους λαµπρότερους αστέρες τους και για άλλα ουράνια αντικείµενα που 
παρατηρούνται σ’ αυτούς, µε µικρά τηλεσκόπια; 

3.- Το βάρος ενός εξωγήινου αντικειµένου στην επιφάνεια της Γης είναι κατά 80% µεγαλύτερο από το βά-
ρος που έχει στον πλανήτη, από τον οποίο προέρχεται. Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας στη Γη είναι g = 
9,81 m/sec2, να βρείτε την επιτάχυνση της βαρύτητας στον πλανήτη, από όπου προήλθε το εξωγήινο α-
ντικείµενο. 

4.- Ένας αστέρας έχει ορθή αναφορά α = 2ω 42' 35". Ένας αστρονόµος, που εργάζεται σε ένα αστεροσκο-
πείο, τον παρατηρεί να δύει, όταν το αστρικό ρολόι του αστεροσκοπείου δείχνει 
08ω 42' 35". Να βρείτε: 

Α) Την απόκλιση του αστέρα. 

Β) Την ώρα κατά την οποία ο αστέρας αυτός µεσουρανεί κάτω στον ίδιο τόπο. 

Γ) Την ώρα κατά την οποία ο ίδιος αστέρας ανατέλλει στον τόπο αυτό. 

5.- Να σηµειώσετε στην κόλλα σας την ορθή απάντηση στα παρακάτω ερωτήµατα (π.χ. 5.3.x, όπου x το 
γράµµα της απάντησης που θεωρείτε σωστή). 

5.1.  Έχει παρατηρηθεί ότι όσο πιο µακριά από ένα 
άστρο περιφέρεται ένας πλανήτης, τόσο πε-
ρισσότερο χρόνο χρειάζεται για να κάνει την 
περιφορά του και ο χρόνος περιφοράς µεγα-
λώνει µε µεγαλύτερο ρυθµό από τον ρυθµό 
αύξησης του µεγέθους της τροχιάς του. Αυτό 
εξηγείται από: 
(α) τον 1ο νόµο του Κέπλερ 
(β) το νόµο των ίσων εµβαδών 
(γ) τον 3ο νόµο του Κέπλερ 
(δ) το 2ο νόµο του Νεύτωνα 

5.2.  Το φαινόµενο που επιτρέπει 
τους παρατηρητές να δουν 
αχνά, (π.χ. κατά το πρώτο 
τέταρτο), το µη φωτιζόµενο 
από τον Ήλιο τµήµα της Σε-
λήνης, είναι: 

(α) το σχήµα της τροχιάς της Σελήνης 
(β) ο νόµος των εµβαδών 
(γ) το ανακλώµενο φως της Γης 
(δ) η εκκεντρότητα της τροχιάς της Σελήνης 
(ε) η ανάδροµη κίνηση της Σελήνης 
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5.3.  Αν ο Άρης βρισκόταν σε διπλάσια από τη ση-
µερινή του απόσταση από τον Ήλιο, πόσο πιο 
µεγάλη θα ήταν η περίοδος της περιφοράς 
του γύρω από τον Ήλιο: 

(α) 2 φορές 
(β) 4 φορές 
(γ) 8 φορές 
(δ) περίπου 1,4 φορές 
(ε) σχεδόν 2,8 φορές 

5.4.  Η ικανότητα να ξεχωρίζουν οι αστρονόµοι 
λεπτοµέρειες ή δύο κοντινά αντικείµενα, ο-
φείλεται στην: 

(α) ανακλαστική ικανότητα 
(β) διάθλαση 
(γ) διάµετρο του τηλεσκοπίου 
(δ) διαχωριστική ικανότητα 
(ε) φασµατοσκοπία 

5.5.  Η ατµόσφαιρα της Γης έχει ένα «παράθυρο» 
για την ορατή ακτινοβολία και ακόµη ένα 
«παράθυρο» για: 

(α) τα ραδιοκύµατα 
(β) τις κοσµικές ακτίνες 
(γ) τις ακτίνες – γ 
(δ) την υπεριώδη ακτινοβολία 
(ε) τη θερµότητα 

5.6.  Η ενέργεια που ακτινοβολείται από µια πηγή 
ακτίνων – γ (π.χ. το pulsar στο Νεφέλωµα 
του Καρκίνου) αντιστοιχεί 
σε συχνότητα: 
(α) 108MHz 
(β) 11GHz 

(γ) 2010> Hz 
(δ) 100 Hz 

5.7. Ένα διοπτρικό τηλεσκόπιο, µε το οποίο παρα-
τηρούµε τον ουρανό, περιλαµβάνει οπωσδή-
ποτε έναν αντικειµενικό φακό και: 
(α) έναν καθρέφτη 
(β) µια φωτοσυλλεκτική επιφάνεια 
(γ) ένα µέσο 
(δ) ένα είδωλο 
(ε) έναν προσοφθάλµιο 

5.8.  Όταν φως διαφορετικών µηκών κύµατος ε-
στιάζεται από φακό, το χρώµα που συγκε-
ντρώνεται πλησιέστερα στο φακό είναι το: 
(α) κόκκινο 
(β) πορτοκαλί 
(γ) κίτρινο 
(δ) πράσινο 
(ε) γαλάζιο 

5.9. Ένα ανακλαστικό τηλεσκόπιο που χρησιµοποι-
εί δευτερεύον κάτοπτρο για να ανακλά το 
φως προς το πλάι του τηλεσκοπίου, λέγεται: 

(α) Νευτώνιο 
(β) Κασσεγκραίν 
(γ) Σµιτ 
(δ) Γρηγοριανό 

5.10. Τα φάσµατα απορρόφησης των αστέρων ο-
φείλονται: 
(α) στο µεσοαστρικό χώρο 
(β) στην ατµόσφαιρα του 
αστέρα 
(γ) σε ανάκλαση από την 
επιφάνεια του αστέρα 
(δ) στην αποµάκρυνση ή 
προσέγγιση του αστέρα 

5.11. Όταν το λευκό φως διέρχεται από πρίσµα, 
διαχωρίζεται στις συνιστώσες ακτινοβολίες 
λόγω: 
(α) διάθλασης 
(β) απορρόφησης 
(γ) σφαιρικής εκτροπής 
(δ) φαινοµένου Doppler 

5.12. Όταν ένα τηλεσκόπιο µε εστιακή απόσταση 
2000 χιλιοστά χρησιµοποιεί έναν προσοφ-
θάλµιο φακό µε εστιακή απόσταση 20 χιλιο-
στά, τότε δίνει µεγέθυνση: 
(α) 10 
(β) 20 
(γ) 100 
(δ) 1000 

5.13. Η γωνιώδης διάµετρος ενός αντικειµένου συ-
νήθως εκφράζεται σε µοίρες, πρώτα λεπτά 
και δεύτερα λεπτά: 
(α) πλάτους 
(β) γεωγραφικού µήκους 
(γ) τόξου 
(δ) χρόνου 

5.14. Το χαρακτηριστικό του τηλεσκοπίου που δια-
φηµίζεται συχνά, αλλά έχει µικρή σηµασία, 
όταν παρατηρούµε µεµονωµένα άστρα ή άλλα 
µακρινά αντικείµενα, είναι: 
(α) το µέγεθος 
(β) η εστιακή απόσταση 
(γ) το βάρος 
(δ) η µεγέθυνση 

5.15. Το σύστηµα που χρησιµοποιείται για να κα-
θορίσει σε ποιον αστερισµό ανήκει ένα αστέ-
ρι, πρώτα αναπτύχθηκε από τον: 
(α) Γιόχαν Μπάγιερ 
(β) Γαλιλαίο 
(γ) Ισαάκ Νεύτωνα 
(δ) Γιοχάνες Κέπλερ 
(ε) Τύχωνα Μπράχε 
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5.16. Η κύρια διαφορά των πλανητών από τα ά-
στρα, όπως τους βλέπουµε από τη Γη, είναι 
ότι: 
(α) τρεµοπαίζουν έντονα 
(β) αλλάζουν χρώµα 
(γ) είναι πιο µικροί 
(δ) µετακινούνται στον ουρανό 
(ε) αλλάζουν σχήµα 

5.17. Οι κύκλοι σταθερού γεωγραφικού µήκους, 
που διέρχονται από το βόρειο και το νότιο 
πόλο λέγονται: 
(α) ισηµερινοί 
(β) µεγάλοι κύκλοι 
(γ) ωριαίοι κύκλοι 
(δ) µεσηµβρινοί 
(ε) προβολές 

5.18. Σε σχέση µε την ηλιακή ηµέρα, η αστρική η-
µέρα είναι: 

(α) 4 λεπτά µεγαλύτερη 
(β) 4 λεπτά µικρότερη 
(γ) ίσης διάρκειας 
(δ) µεταβάλλεται µε το χρόνο 

5.19. Όταν ο Ήλιος δεν δύει ποτέ σε έναν τόπο έ-
χουµε: 
(α) ανάληµµα 
(β) ισηµερία 
(γ) µεσηµβρινό του τόπου 
(δ) ηλιοστάσιο 
(ε) ήλιο µεσονυκτίου 

5.20. Τα άστρα κοντά στους ουράνιους πόλους 
φαίνονται να κινούνται σε: 
(α) τόξα 
(β) κύκλους 
(γ) ελλείψεις 
(δ) παραβολές 
(ε) ευθείες 

 
 
 
 

Η Κεντρική Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 

ΣΗΜ. 1η Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι δεκτή. 

ΣΗΜ. 2η ∆εν χρειάζεται να αντιγράψετε τα θέµατα στην κόλλα σας. Αρχίστε αµέσως τις απαντήσεις.  

ΣΗΜ. 3η Η διάρκεια του διαγωνισµού είναι ακριβώς 3 ώρες. 
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 Παλειιήληνο Μαζεηηθόο Δηαγσληζκόο 

Αζηξνλνκίαο θαη Δηαζηεκηθήο 2009 
 

1
ε
 θάζε «ΕΥΔΟΞΟΣ» 

 

1. Αλ ε παξάιιαμε ελόο απιαλνύο αζηέξα είλαη π = 1", ηόηε ε απόζηαζή ηνπ από ηε 

Γε είλαη (βάληε ένα Φ δίπλα από ηην ζωζηή απάνηηζη): 

α) 200 AU (αζηξνλνκηθέο κνλάδεο) 

β) 206.265 AU 

γ) 500.365 AU 

δ) 5 AU 

ε) 2.305.746 AU 

2. Έλαο αζηέξαο είλαη ιακπξόηεξνο θαηά 2,5 θνξέο από αζηέξα ηνπ επνκέλνπ 

κεγέζνπο. Τόηε έλαο άιινο αζηέξαο 10
νπ

 κεγέζνπο είλαη ιακπξόηεξνο από αζηέξα 

14
νπ

 κεγέζνπο θαηά (βάληε ένα Φ δίπλα από ηην ζωζηή απάνηηζη): 

α) 50 θνξέο 

β) 39 θνξέο 

γ) 45 θνξέο 

δ) 4,8 θνξέο 

ε) 62,5 θνξέο 

3. Αλ ζαο δεηνύζαλ λα κεηξήζεηε ην βάξνο ελόο ζώκαηνο θαη ηε κάδα ηνπ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε Άξε, πνηα όξγαλα ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε, αληίζηνηρα; (Η 

απάνηηζή ζαρ να δοθεί με 50 λέξειρ ηο πολύ). 

4. Αλ γλσξίδεηε ηε κάδα ελόο ζώκαηνο (m) θαη ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηεο 

παγθόζκηαο έιμεο (G), πνηα είλαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηνπ πιαλήηε Άξε, πνπ 

πξέπεη λα γλσξίδεηε, γηα λα ππνινγίζεηε ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ πιαλήηε; (Να δικαιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ με 50 λέξειρ ηο πολύ, θεωπώνηαρ ηον 

πλανήηη Άπη ζθαιπικό).  

5. Πνην είλαη ην γεσγξαθηθό πιάηνο ηεο πόιεο (κε αθξίβεηα ±5
ν
), όπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλε ε δνξπθνξηθή θεξαία ηεο θσηνγξαθίαο; 

6. Υπνζέζηε όηη έρεηε έλα ζθαηξηθό αζηέξα αθηίλαο R θαη θσηεηλόηεηαο L. Αλ Fr 

είλαη ε θαηλόκελε ιακπξόηεηα ηνπ αζηέξα θαη F0 ε επηθαλεηαθή ιακπξόηεηά ηνπ 

(δει. ε ιακπξόηεηά ηνπ ζε απόζηαζε r = R), λα ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε ηνπ 

αζηέξα από ηελ Γε. Υπνζέζηε όηη δελ ππάξρνπλ απνξξνθήζεηο από ηελ 

αηκόζθαηξα ηνπ αζηεξηνύ θαζώο θαη από ηελ κεζναζηξηθή ύιε. 

7. Έλα γήηλν έηνο δηαξθεί Ε = 365,25 εκέξεο θαη ε Γε πεξηζηξέθεηαη ζε απόζηαζε Α 

= 1 Α.U. = 1,496 x 10
13

 cm από ηνλ Ήιην. Αλ ζεσξήζνπκε ηελ ηξνρηά ηεο Γεο 

θπθιηθή, ππνινγίζηε ηελ κάδα ηνπ Ήιηνπ ζε γξακκάξηα (gr). Δίδεηαη ε ηηκή ηεο 

ζηαζεξάο ηεο παγθόζκηαο έιμεο: G = 6,67 x 10
-8

 cm
3
·gr

-1
·sec

-2
 

8. Πξνζδηνξίζηε ηελ ηαρύηεηα απνκάθξπλζεο ελόο εκηαζηέξα (quasar), αλ ε 

κεηαηόπηζε ηνπ θάζκαηνο πξνο ην εξπζξό είλαη: Δλ/λ = 2. Δίδεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ 

θσηόο: c = 3 x 10
8
 m·sec

-1
. 



9. Σε θάζε κία από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο λα ζεκεηώζεηε ην γξάκκα Σ, εάλ είλαη 

Σσζηή ή ην γξάκκα Λ, εάλ είλαη Λάζνο.   

9.1 Ο Κέπιεξ δελ ζα κπνξνύζε λα εμαγάγεη ηνπο λόκνπο ηεο θίλεζεο ησλ 

πιαλεηώλ από βαζηθέο θπζηθέο αξρέο. Τνπο αλαθάιπςε από ηελ 

αλάιπζε παξαηεξεζηαθώλ δεδνκέλσλ. 

9.2 Ο λόκνο ηεο Παγθόζκηαο έιμεο ηνπ Νεύησλα ιέεη, όηη ε βαξπηηθή 

δύλακε πνπ έιθεη δύν ζώκαηα, είλαη αλάινγε ηνπ γηλνκέλνπ ησλ 

καδώλ ηνπο θαη αληηζηξόθσο αλάινγε ησλ απνζηάζεώλ ηνπο. 

9.3 Η αλαθάιπςε από ην Γαιηιαίν κε ην ηειεζθόπηό ηνπ πεξηζζνηέξσλ 

άζηξσλ από όζα βιέπεη ην γπκλό κάηη, ήηαλ έλα ζνβαξό ξάπηζκα ζηε 

ζεσξία ηνπ Πηνιεκαίνπ. 

9.4 Η εθθεληξόηεηα κηαο έιιεηςεο είλαη ν ιόγνο ηεο απόζηαζεο ησλ 

εζηηώλ πξνο ην κήθνο ηνπ κεγάινπ εκηάμνλα απηήο. 

9.5 Τν νξαηό θάζκα είλαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ 

θάζκαηνο. 

9.6 Τν 1 λαλόκεηξν (1 nm) είλαη ίζν κε 10 Άλγθζηξεκ (10 Å). 

9.7 Σηα ηειεζθόπηα Σκηλη – Καζζεγθξαίλ (Schmidt – Cassegrain) ην 

θύξην θάηνπηξν είλαη ζθαηξηθό θαη όρη παξαβνιηθό. 

9.8 Σην Αξηζηνηειηθό κνληέιν ηνπ Σύκπαληνο, ε πην εμσηεξηθή ζθαίξα 

ήηαλ απηή ηνπ πιαλήηε Κξόλνπ. 

10. Να ζεκεηώζεηε ηελ απάληεζε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα, βάδνληαο έλα Φ δίπια 

από ηελ ζσζηή: 

10.1 Όηαλ έλαο εμαηξεηηθά ιακπξόο δηάηηνληαο αζηέξαο ζπάδεη ζε κηθξόηεξα 

θνκκάηηα ιέγεηαη: α) βνιίδα 

β) κεηέσξν 

γ) κεηεσξίηεο 

δ) κπάια θσηηάο 

ε) κεηεσξνεηδέο 

10.2 Η βξνρή δηαηηόλησλ είλαη: 

α) ζκήλε θνληηλώλ αζηεξνεηδώλ 

β) ππνιείκκαηα θνκεηώλ 

γ) αζηέξηα πνπ πέθηνπλ 

δ) κεηεσξνεηδείο πνπ πξνέξρνληαη από ην θεγγάξη 

ε) αηκνζθαηξηθά θαηλόκελα 

10.3 Η θαηαλνκή ηεο απόζηαζεο ησλ αζηεξνεηδώλ από ηνλ Ήιην δελ είλαη 

νκνηόκνξθε. Υπάξρνπλ πεξηνρέο όπνπ απνπζηάδνπλ αζηεξνεηδείο (ιόγσ 

ζπληνληζκώλ κε ην Δία). Οη πεξηνρέο απηέο είλαη γλσζηέο σο: 

α) ράζκαηα Μπόληε 

β) θελά Κίξθγνπλη 

γ) δηαηξέζεηο Καζίλη 

δ) πεξηνρέο Γθάνπο 

ε) δώλεο Πηάηδη 

10.4 Οη νξγαληθέο ελώζεηο είλαη απηέο πνπ πεξηέρνπλ: 

α) αξγό 

β) νμπγόλν 

γ) άλζξαθα 



δ) πδξνγόλν 

ε) άδσην 

10.5 Έλαο δηπιόο αζηέξαο, επεηδή ηα δπν κέιε ηνπ, αλ θαη βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο, βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζρεδόλ νπηηθή επζεία κε ηνλ 

παξαηεξεηή, ιέγεηαη: 

α) αζηξνκεηξηθά δηπιόο αζηέξαο 

β) νπηηθά δηπιόο αζηέξαο 

γ) εθιεηπηηθά δηπιόο αζηέξαο 

δ) θαζκαηνζθνπηθά δηπιόο αζηέξαο 

ε) θσηνκεηξηθά δηπιόο αζηέξαο 

10.6 Η ζρέζε πεξηόδνπ – ιακπξόηεηαο εθαξκόδεηαη ζηνπο: 

α) θεθείδεο 

β) εθιεηπηηθά δηπινύο αζηέξεο 

γ) αλώκαινπο κεηαβιεηνύο αζηέξεο 

δ) κεηαβιεηνύο ηύπνπ Mira 

ε) κεηαβιεηνύο RR – Λύξαο 

10.7 Σε ζρέζε κε ηα ςπρξόηεξα άζηξα ηεο θύξηαο αθνινπζίαο, ηα ζεξκόηεξα 

άζηξα ηεο θύξηαο αθνινπζίαο έρνπλ κεγαιύηεξε: 

α) αλαθιαζηηθόηεηα 

β) δηάκεηξν 

γ) θακπύιε θσηόο 

δ) πεξίνδν 

ε) κεηαβιεηόηεηα 

10.8 Η θνθθίαζε ηνπ Ήιηνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ: 

α) αγσγή ζεξκόηεηαο 

β) δώλε κεηαθνξάο 

γ) αθηηλνβνιία 

δ) ξαδηελέξγεηα 

ε) ζεξκηθή ξνή 

10.9 Όζν πξνρσξά ν ειηαθόο θύθινο, νη θειίδεο ηνπ Ηιίνπ πιεζηάδνπλ: 

α) ζηηο ζηεκκαηηθέο νπέο 

β) ζηελ εθιεηπηηθή 

γ) ζηνπο καγλεηηθνύο πόινπο 

δ) ζηνλ ειηαθό ηζεκεξηλό 

ε) ζηνπο ειηαθνύο πόινπο 

10.10 Όηαλ βιέπνπκε ή κειεηάκε ην θσο ησλ άζηξσλ, βιέπνπκε κόλν: 

α) ηα εμσηεξηθά ζηξώκαηα 

β) ηνλ ππξήλα 

γ) ην ζηξώκα όπνπ παξάγεηαη ε ελέξγεηα 

δ) ηελ αηκόζθαηξα 

ε) ηε ρξσκόζθαηξα 
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 Πανελλινιοσ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ 

Αςτρονομίασ και Διαςτθμικισ 2009 

Φάςθ 3θ : «ΙΠΠΑΡΧΟ» 
 

Θζματα του διαγωνιςμοφ 

1.- Τα διαςτθμικά λεωφορεία αποτελοφν τισ τελευταίεσ 10ετίεσ το καλφτερο μζςο για τισ διαςτθμικζσ 
πτιςεισ γφρω από τθ Γθ.  
Α) Πότε άρχιςαν οι πτιςεισ αυτζσ και ποια διαςτθμικά λεωφορεία χρθςιμοποιικθκαν; 
Β) Ποιουσ προοριςμοφσ είχαν τα διαςτθμικά λεωφορεία ςτθν μζχρι τϊρα πορεία τουσ; 
Γ) Είχαμε περιπτϊςεισ διακοπισ του προγράμματοσ και για ποιουσ λόγουσ; 
(Η ςυνολική απάντηςή ςασ να δοθεί με 350 λζξεισ το πολφ. Απαντήςεισ με περιςςότερεσ λζξεισ θα ζχουν αρνη-
τική επίπτωςη ςτη βαθμολόγηςη). 

2.- Είναι γνωςτό ότι οι μεταβλθτοί αςτζρεσ αποτελοφν μια μεγάλθ πλειοψθφία των αςτζρων του ουρα-
νοφ.  
Α) Ποια είναι τα είδθ των μεταβλθτϊν αςτζρων που γνωρίηετε; 
Β) Τι γνωρίηετε για το κάκε είδοσ; 
Γ) Τι γνωρίηετε για τον αςτζρα δ του αςτεριςμοφ του Κθφζα; 
(Η ςυνολική απάντηςή ςασ να δοθεί με 350 λζξεισ το πολφ. Απαντήςεισ με περιςςότερεσ λζξεισ θα ζχουν αρνη-
τική επίπτωςη ςτη βαθμολόγηςη). 

3.- Ζνασ τόποσ ζχει βόρειο γεωγραφικό πλάτοσ 40ο. Κατά το μεςθμζρι, όταν ο Ήλιοσ ζχει απόκλιςθ 10ο, 

ζνα δζνδρο του τόπου αυτοφ ρίχνει ςκιά μικουσ 2 3  μζτρα. Πόςο είναι το φψοσ του δζνδρου; 

4.- Το διαςτθμικό τθλεςκόπιο Hubble περιφζρεται γφρω από τθ Γθ (ασ υποκζςουμε ότι θ τροχιά του 
είναι απολφτωσ κυκλικι) με περίοδο 96 min, ςε φψοσ 568 km από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Υπο-
λογίςατε τθν τροχιακι ταχφτθτα (v) του διαςτθμικοφ τθλεςκοπίου (ςε m/sec) και ςτθ ςυνζχεια, 
γνωρίηοντασ τθν v, υπολογίςατε τθν μάηα τθσ Γθσ (Μγθ ςε kg). 

(Δίνεται: 11 1 3 26,67 10 secG kg m    ). 

5.-  Ζνα διαςτθμόπλοιο βρίςκεται ςε τροχιά μικρισ απόςταςθσ γφρω από ζναν άγνωςτο πλανιτθ. Ο 
μάγειρασ του διαςτθμοπλοίου τοποκετεί το φαγθτό το φοφρνο και ρυκμίηει τον χρονοδιακόπτθ ςτα 
45 min. Μετά από 45 min ο χρονοδιακόπτθσ χτυπά και τθν ίδια ςτιγμι ο μάγειρασ κοιτάηει ζξω από 
το φινιςτρίνι και παρατθρεί ότι το ςκάφοσ βρίςκεται ςτο ίδιο ακριβϊσ ςθμείο που βριςκόταν όταν 
ζβαηε το φαγθτό ςτο φοφρνο. Το αναφζρει ςτο πλιρωμα και ο μθχανικόσ του διαςτθμοπλοίου λζει 
ζκπλθκτοσ: «Τα 45 min είναι ακριβώσ η μιςή περίοδοσ περιςτροφήσ του Διεθνοφσ Διαςτημικοφ 
Σταθμοφ που βρίςκεται ςε περιφορά γφρω από τη Γη». Ο κυβερνιτθσ δίνει αμζςωσ οδθγίεσ για τθν 
αποςτολι μιασ ομάδασ ςτον πλανιτθ και δθλϊνει: «Φαίνεται ότι ο πλανήτησ είναι φτιαγμζνοσ από 
ςχεδόν καθαρή πλατίνα». Πϊσ ζφταςε ςτο ςυμπζραςμα αυτό; 

(Δίνονται, θ πυκνότθτα Γθσ: 35,515 gr

cm
d   και θ πυκνότθτα πλατίνασ – που είναι περίπου 4-

πλάςια τθσ Γιινθσ – : 321,45 gr
Pt cm

d  ) 

 
 

Η Κεντρική Επιτροπή του Διαγωνιςμοφ 

  
  

   
 
ΗΜ. 1

η
 Να απαντιςετε ςε όλα τα κζματα. Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι δεκτι. 

ΗΜ. 2
η
 Δεν χρειάηεται να αντιγράψετε τα κζματα ςτθν κόλλα ςασ. Αρχίςτε αμζςωσ τισ απαντιςεισ. 

ΗΜ. 3
η
 Η διάρκεια του διαγωνιςμοφ είναι ακριβϊσ 3 ϊρεσ. 

 
 



Απαντήςεισ Θεμάτων 
 

Θζμα 4ο
: Η κεντρομόλοσ δφναμθ που αςκείται ςε ζνα ςϊμα που κινείται ςε κυκλικι τροχιά δίνεται από τθν ςχζ-

ςθ: 
2m v

F
r


  (1),   όπου m είναι θ μάηα του αντικειμζνου (ςτο πρόβλθμά μασ το ςϊμα είναι το Διαςτθμικό Τθλε-

ςκόπιο), v είναι θ τροχιακι ταχφτθτα του αντικειμζνου και r θ απόςταςθ του αντικειμζνου από το κζντρο τθσ τρο-
χιάσ (ςτο πρόβλθμά μασ το κζντρο τθσ τροχιάσ είναι το κζντρο τθσ Γθσ). 
Η τροχιακι ταχφτθτα v που ηθτάμε υπολογίηεται ωσ εξισ: 
Α) θ ςυνολικι ακτίνα τθσ τροχιάσ είναι: r = 6378 km + 568 km = 6946 km = 6.946.000 m 
B) Άρα θ περίμετροσ τθσ κυκλικισ τροχιάσ κα είναι: 

2 2 3,141592654 6.946.000 43.643.005,14r m       

Γ) Και τελικά θ τροχιακι ταχφτθτα κα είναι: 
43.643.005,14

7.576,9
sec96 60

mv
t


  


 

Ο παγκόςμιοσ νόμοσ του Νεφτωνα λζει:  

2

M m
F G

r

    (2)  (όπου ΜΓΗ θ μάηα τθσ Γθσ, m θ μάηα του Hubble, G θ παγκόςμια ςτακερά και r θ απόςταςθ 

των κζντρων μάηασ των δφο ςωμάτων). 
Για να παραμζνει το Hubble ςε κυκλικι τροχιά κα πρζπει οι δυνάμεισ (1) και (2) να ιςορροποφν. 
Άρα: 

2 2

2

M mm v v r
G M

r r G




 
     

Επομζνωσ: 

2
24

11

7.576,9 6.946.000
5,9785 10

6,67 10
M kg 


  


 

 

Θζμα 5ο: 
Αν mδ είναι θ μάηα του διαςτθμοπλοίου, τότε για να παραμζνει ςε τροχιά γφρω από τον πλανιτθ, κα πρζπει οι 
δυνάμεισ F (όπωσ ςτο Θζμα 4) να ιςορροποφν. 

2

2

m v M m
G

r r

  
    , όπου ΜΠ θ μάηα του πλανιτθ, mδ θ μάηα του διαςτθμοπλοίου και r θ ακτίνα του πλα-

νιτθ. 

Αντικακιςτϊντασ: 
34

3
M r d     , όπου dΠ θ πυκνότθτα του πλανιτθ και λφνοντασ τθν ανωτζρω ςχζςθ ωσ 

προσ v
2
, παίρνουμε: 

2 24

3
v G r d       

Θζτοντασ ςτθν ανωτζρω: 
2 r

v
T


 , καταλιγουμε ςτθν ςχζςθ: 

3

G d

T

 
  (1) 

Με τθν ίδια ακριβϊσ ςειρά πράξεων για τθν περίπτωςθ του διαςτθμικοφ ςτακμοφ που περιφζρεται γφρω από τθ 
Γθ, κα καταλιξουμε ςτθν ςχζςθ: 

3

G d

T

 




 (2)  , όπου ΤΔΣ θ περίοδοσ του διαςτθμικοφ ςτακμοφ και dΓΗ θ πυκνότθτα τθσ Γθσ. 

Από τισ (1) και (2), διαιρϊντασ κατά μζλθ: 

3

2
2

2

2
4 4 5,515 22 gr

cm

TT d d d
d d

T d T d d



 

   
 

  

 
          

 
 : δθλ. θ πυκνότθτα τθσ πλα-

τίνασ. 
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2η φάση  «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» 
Θέµατα για το Λύκειο  

 
1. Είναι γνωστό ότι οι µεταβλητοί αστέρες αποτελούν ένα µεγάλο ποσοστό των αστέρων του ουρα-
νού.  

Α) Ποια είναι τα είδη των µεταβλητών αστέρων; 
Β) Ποια κατηγορία µεταβλητών αστέρων βοήθησε στον προσδιορισµό της απόστασης των 
κοντινών γαλαξιών και πώς; 
Γ) Να αναφέρετε τρεις γνωστούς υπερκαινοφανείς αστέρες.   
(Η απάντησή σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200 λέξεις) 

Απάντηση: 
(Α) Βλ. Βάρβογλη, Σειραδάκη «Εισαγωγή στη σύγχρονη Αστρονοµία», σελ. 303 
(Β) Είναι οι κηφείδες 
(Γ) 1054 µ.Χ. (Καρκίνος), 1572 µ.Χ. (Τύχο Μπράχε), 1604 µ.Χ. (Κέπλερ), 1987Α 

2. Ας υποθέσουµε ότι, στο µακρινό µέλλον, οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να εποικίσουν δύο πλα-
νήτες ενός άλλου ηλιακού συστήµατος. Δύο φιλικά ζευγάρια, που κατοικούν το πρώτο στον πλανή-
τη Άλφα και το δεύτερο στον πλανήτη Βήτα, αποκτούν ταυτόχρονα παιδιά. Τα παιδιά µεγαλώνουν 
σε διαφορετικούς, λοιπόν, πλανήτες. Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα επικοινωνούν τη µέρα 
των γενεθλίων τους και στη συζήτηση συνειδητοποιούν ότι ο ένας είναι 8 ετών, ενώ ο άλλος 10! 
«Πώς γίνεται αυτό;» απορούν. Η βιολογική τους ηλικία είχε διαπιστωθεί ότι ήταν ίδια. 

Α) Εξηγήστε το παραπάνω φαινόµενο. ( Η απάντηση να µην ξεπερνά τις 100 λέξεις) 
Β) Ένας αστρονόµος, που γνώριζε ότι η µέση απόσταση του πλανήτη Άλφα από τον κεντρικό 
αστέρα του είναι Α1=2,4 A.U., κατάφερε µε τις παραπάνω πληροφορίες να υπολογίσει τη µέ-
ση απόσταση Α2 του άλλου πλανήτη Βήτα. Μπορείτε να την υπολογίσετε κι εσείς; 

Απάντηση: 
Α) Οι πλανήτες έχουν διαφορετική περίοδο περιφοράς Τ γύρω από τον κεντρικό αστέρα τους. Έτσι 
η διάρκεια του έτους είναι διαφορετική για τους δύο πλανήτες και συνεπώς τα παιδιά φαίνεται να 
έχουν διαφορετική ηλικία. 
Β) Το χρονικό διάστηµα που πέρασε από την γέννηση των δύο παιδιών µέχρι την ηµέρα των γενε-
θλίων τους που επικοινώνησαν, προφανώς και για τους δύο, είναι το ίδιο. Αν Τ1 είναι η περίοδος 
περιφοράς του πλανήτη Άλφα και Τ2 η περίοδος περιφοράς του πλανήτη Βήτα, για το χρονικό διά-

στηµα που πέρασε θα ισχύει: 10 ⋅T1 = 8 ⋅T2 ⇒
T1
T2

=
8
10

 

Άρα, σύµφωνα µε τον 3ο νόµο του Κέπλερ: 
T1
T2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

=
A1
A2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

3

⇒
8
10

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

=
2,4
A2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

3

⇒ 0,64 = 13,824
A2
3 ⇒ A2

3 = 21,6⇒ A2 = 2,785AU  

 
3. Ένα αστέρι αποµακρύνεται από τη Γη µε ακτινική ταχύτητα v = 45,7108 km/s. Φασµατοσκοπι-
κές αναλύσεις έδειξαν ότι παρουσιάζει µια γραµµή απορρόφησης στα 6564 Å. Ποιο θα ήταν το µή-
κος κύµατος αυτής της γραµµής, αν ο αστέρας ήταν ακίνητος; Δίνεται η ταχύτητα του φωτός c = 
3·108 m/s. 
Απάντηση: 

v = Δλ
λ0

⋅ c⇒ v = λ − λ0
λ0

⋅ c⇒ v ⋅ λ0 = λ − λ0( ) ⋅ c⇒ v ⋅ λ0 + λ0 ⋅ c = λ ⋅ c⇒

λ0 =
λ ⋅ c
v + c

⇒λ0 =
6564 ⋅ 3 ⋅108

3 ⋅108 + 45710,8
Å⇒λ0 = 6563Å

 



4. Ένας κοµήτης περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο σε 6,454 έτη και το περιήλιό του είναι σε 
απόσταση aπερ = 1,172 AU. 

Α) Να ευρεθεί η απόσταση του αφηλίου του σε χιλιόµετρα. 
Β) Να ευρεθεί η εκκεντρότητα της τροχιάς του.  

Απάντηση: 
Α) Σύµφωνα µε τον 3ο νόµο του Κέπλερ, εάν θεωρήσουµε ότι α1 και α2 είναι οι ηµιάξονες του 
κοµήτη και της Γης, αντίστοιχα, ενώ Τ1 και Τ2 είναι οι περίοδοι αυτών και ακόµη ααφ είναι η 
απόσταση του αφηλίου του κοµήτη από τον Ήλιο, θα έχουµε: 

a1
3

a2
3 =

T1
2

T2
2 ⇒

aπερ + aαφ
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

3

13
=
T1
2

12
⇒

1,172 + aαφ
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

3

= T1
2 ⇒

1,172 + aαφ
2

= T1
23 ⇒

1,172 + aαφ
2

= 6,45423 ⇒1,172 + aαφ = 6,933
 

Εποµένως: ααφ = 6,933 – 1,172 = 5,761 AU = 5,761 × 150 × 106 km = 8,642 × 108 km.     

Β) Είναι γνωστό ότι η εκκεντρότητα e δίνεται από τον τύπο: e = γ/α, όπου γ είναι η απόσταση των 
εστιών της έλλειψης και a ο µεγάλος ηµιάξονας αυτής. 
Οπότε για τον κοµήτη θα έχουµε: 

a1 =
aπερ + aαϕ

2
=
1,172 + 5,761

2
= 3,466AU

2γ = 2a1 − 2aπερ ⇒ γ = a1 − aπερ = 3,466 −1,172 = 2,294AU
 

Οπότε: e = γ
a1

=
2,294
3,466

= 0,662  

5. Να σηµειώσετε µε (Σ) εάν είναι σωστή και µε (Λ) αν είναι λάθος, η κάθε µία από τις επόµενες 
προτάσεις. 

5.1 Στο Πτολεµαϊκό µοντέλο οι πλανήτες κινούνται µε σταθερή γωνιώδη ταχύτητα πάνω σε 
µεγάλους κύκλους, που ονοµάζονται φέροντες κύκλοι. (Σ) 
5.2 Η πρώτη εµφάνιση ενός άστρου στο ανατολικό ορίζοντα πριν την ανατολή του Ηλίου, λε-
γόταν στην αρχαιότητα πρωινή επιτολή. (Σ) 
5.3 Το τεφρώδες φως της Σελήνης είναι το λαµπρό µέρος αυτής που βλέπουµε σε κάποια φά-
ση της. (Λ) 
5.4 Η απόδειξη της περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της έγινε από τον Φουκώ (Fou-
cault). (Σ) 
5.5 Ο Νεύτωνας παρατήρησε έναν πολύ λαµπερό αστέρα που ονοµάστηκε υπερκαινοφανής. 
(Λ) 
5.6 Αφού οι ακτίνες–Χ διαπερνούν τα µέταλλα, δεν µπορούµε να φτιάξουµε τηλεσκόπια α-
κτίνων–Χ. (Λ) 
5.7 Όταν καθόµαστε στον ισηµερινό τα άστρα κινούνται κάθετα προς τον ορίζοντα. (Σ) 
5.8 Η στήριξη του τηλεσκοπίου, στην οποία παρακολουθούµε ένα άστρο περιστρέφοντας το 
τηλεσκόπιο γύρω από µόνο έναν άξονα λέγεται ισηµερινή. (Σ) 
5.9 Το διαστηµικό σκάφος «Μάρινερ-10» (“Mariner–10”) ακόµη και σήµερα περνάει κοντά 
στον Ερµή κάθε λίγους µήνες. (Σ) 
5.10 Όταν ένα αντικείµενο, που έχει Χ στο όνοµά του, όπως π.χ. «Κύκνος Χ–3»», σηµαίνει 
ότι το αντικείµενο αυτό είναι πηγή κοσµικών ακτίνων. (Λ) 
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Θέµατα για το Γυµνάσιο 
 

1.- Από τα πρώτα σχολικά µας χρόνια µαθαίνουµε για το πλανητικό µας σύστηµα.  
Α) Ποιος είναι ο πρώτος και ποιος ο τελευταίος πλανήτης κατά σειρά απόστασης από τον Ή-
λιο; 
Β) Ποιος είναι ο µεγαλύτερος και ποιος ο µικρότερος πλανήτης σε διάµετρο;  
Γ) Ποιος πλανήτης έχει τους περισσότερους δορυφόρους, ποιος τους λιγότερους και ποιοι δεν 
έχουν κανέναν δορυφόρο; 

Απάντηση: 
Α) Ο Ερµής είναι πρώτος και τελευταίος ο Ποσειδώνας (σύµφωνα µε την τελευταία απόφαση της Διεθνούς 
Αστρονοµικής Ένωσης, προτείνω να εκλάβουµε ως λάθος αν µας απαντήσουν ότι είναι ο Πλούτωνας). 
Β) Μεγαλύτερος σε διάµετρο είναι ο Δίας και µικρότερος είναι ο Ερµής 
Γ) Ο Δίας έχει τους περισσότερους δορυφόρους και η Γη τους λιγότερους και οι πλανήτες µε κανέναν δορυ-
φόρο είναι ο Ερµής και η Αφροδίτη. 
 
 
2.- Γνωρίζουµε ότι ο Δίας είναι ένας από τους πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος. 

Α) Να αναφέρετε 4 χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του πλανήτη αυτού.  
Β) Να αναφέρετε τους 4 µεγαλύτερους δορυφόρους του κατά σειρά απόστασης από τον Δία. 
Γ) Τι γνωρίζετε για καθένα από τους 4 αυτούς δορυφόρους; 

 (Σηµείωση: Η συνολική σας απάντηση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200 λέξεις). 
Απάντηση: (π.χ. η απάντηση πιο κάτω είναι 157 λέξεις) 
Α) Πρώτο γνώρισµα είναι το µέγεθός του, καθώς είναι ο πλανήτης µε τη µεγαλύτερη διάµετρο. Δεύτερο 
γνώρισµα είναι η αεριώδης σύστασή του, καθώς δεν διαθέτει έδαφος όπως η Γη. Τρίτο γνώρισµα είναι η 
τεράστια κόκκινη κηλίδα του, καθώς το µέγεθός της ξεπερνά τη διάµετρο της Γης. Και τέταρτο γνώρισµα 
είναι ο πολύ µεγάλος αριθµός δορυφόρων (ίσως µας αναφέρουν ότι διαθέτει αµυδρό σύστηµα δακτυλίων, το 
οποίο θα το θεωρήσουµε εξίσου σωστό). 
Β) Οι 4 µεγαλύτεροι δορυφόροι του κατά σειρά απόστασης από τον Δία είναι η Ιώ, η Ευρώπη, ο Γανυµήδης 
και η Καλλιστώ. 
Γ) Η Ιώ είναι ένας δορυφόρος µε ενεργά ηφαίστεια. Η Ευρώπη καλύπτεται από ένα παχύ παγωµένο έδαφος, 
που παρουσιάζει ρίγµατα, κάτω από το οποίο υπάρχει ωκεανός. Ο Γανυµήδης είναι ο µεγαλύτερος δορυφό-
ρος του Ηλιακού µας συστήµατος και υπάρχουν υποψίες ότι διαθέτει (όπως η Ευρώπη) ωκεανό. Η Καλλι-
στώ είναι ο δορυφόρος µε τους περισσότερους κρατήρες στο Ηλιακό σύστηµα και είναι ο τέταρτος σε από-
σταση Γαλιλαϊκός δορυφόρος. 
 
3.- Ένας αστέρας, που παρατηρούµε στον ουρανό, ανατέλλει στις 21:00 η ώρα και δύει στις 6:00 η 
ώρα.  

Α) Πόσες ώρες ήταν ορατός στον ουράνιο θόλο; 
Β) Πόσες ώρες θα είναι αόρατος; 
Γ) Ποια ώρα µεσουράνησε; 

Απάντηση: 
Α) 9 ώρες 
Β) 15 ώρες 
Γ) Στις 1:30 π.µ. 
 
4.- Ο κάτοχος του παγκοσµίου ρεκόρ των 100 µέτρων δροµέας Usain Bolt τρέχει µε ταχύτητα πε-
ρίπου 40Km/h. Αν µπορούσε να διατρέξει τον πρώτο µεσηµβρινό, πόσος χρόνος θα χρειαζόταν για 
να κάνει 2 φορές τον γύρο της Γης; (Θεωρείστε ότι η πολική ακτίνα της Γης είναι περίπου 6.357 
Km). 
Απάντηση: 



Οι µαθητές πρέπει να χρησιµοποιήσουν την πολική ακτίνα ή το µήκος του πρώτου µεσηµβρινού. 
Εδώ παίρνουµε την πολική ακτίνα της Γης, που δίνεται ότι είναι προσεγγιστικά R⊕=6357 Km και 
υπολογίζουµε το µήκος του πρώτου µεσηµβρινού ΓΜ: 

 
Άρα η απόσταση που καλείται ο Bolt να διανύσει είναι: 

D = 2 ⋅ ΓΜ ⇒ D = 79884,34Km  
Σύµφωνα µε τον τύπο της ταχύτητας (απλής ευθύγραµµης κίνησης): 

 

 
 
5.- Ας υποθέσουµε ότι ένα πολύ γρήγορο τρένο κινείται κατά µήκος του Ισηµερινού της Γης µε τό-
ση ταχύτητα, όση κινείται η Γη γύρω από τον Ήλιο. Πόσες φορές θα έκανε τον γύρο της Γης µέσα 
σε µια ώρα; (Δίνεται ότι η ταχύτητα της Γης γύρω από τον Ήλιο είναι 107.000 Km/h). 
Απάντηση: 
Ισχύουν οι ίδιες επισηµάνσεις µε το προηγούµενο θέµα, µόνο που τώρα αφορούν στην ισηµερινή 
ακτίνα (που είναι 6378 Km) ή το µήκος του ισηµερινού. 
Εδώ θα πάρουµε R⊕=6378 Km και υπολογίζουµε το µήκος του Ισηµερινού, ΓΙ: 

 
Θα πρέπει ο µαθητής να βρει στα βιβλία του ότι η τροχιακή ταχύτητα της Γης κινούµενη γύρω από 
τον Ήλιο είναι περίπου: 

. 
Εποµένως και το τρένο κινείται µε ταχύτητα vT = 107.000 Km/h. 
Άρα τον ισηµερινό της Γης θα τον διανύσει σε: 

 

Και τελικά µέσα σε µία ώρα (1h) θα κάνει τον γύρο της Γης: φορές 

 
 
6.- Για τον προσδιορισµό ενός ορισµένου τόπου της Γης χρησιµοποιούµε τις γεωγραφικές συντε-
ταγµένες. 

Α) Ποιες είναι και πώς ορίζονται οι γεωγραφικές συντεταγµένες της Γης; 
Β) Ποιοι ονοµάζονται παράλληλοι κύκλοι και ποιοι µεσηµβρινοί της Γης; 
Γ) Δύο πόλεις έχουν και οι δύο γεωγραφικό πλάτος 0ο. Η πρώτη έχει γεωγραφικό µήκος 50ο 
και η δεύτερη 80ο. Πόση είναι η απόσταση µεταξύ τους σε µοίρες; 

(Σηµείωση: Η συνολική σας απάντηση να µην ξεπερνά τις 200 λέξεις) 
Απάντηση: (π.χ. η απάντηση πιο κάτω είναι 178 λέξεις) 
Α) Γεωγραφικές συντεταγµένες ορίζονται: α) το γεωγραφικό πλάτος, το οποίο είναι απόσταση ενός σηµείου 
της Γης από τον Ισηµερινό της (µετρηµένο κατά µήκος του µεσηµβρινού του τόπου). Όσοι τόποι βρίσκονται 
στο Βόρειο ηµισφαίριο έχουν Βόρειο Γεωγραφικό Πλάτος (από 0ο έως 90ο), ενώ όσοι είναι στο Νότιο ηµι-
σφαίριο έχουν Νότιο Γεωγραφικό Πλάτος (από 0ο έως 90ο) και β) το γεωγραφικό µήκος, το οποίο είναι η 
απόσταση ενός σηµείου της Γης από τον πρώτο µεσηµβρινό της (µετρηµένο κατά µήκος ενός κύκλου πα-
ράλληλου µε τον Ισηµερινό). Όσοι τόποι βρίσκονται ανατολικά του πρώτου µεσηµβρινού του Γκρήνουϊτς 
έχουν Ανατολικό Γεωγραφικό Μήκος (από 0ο έως 180ο) και όσοι τόποι βρίσκονται Δυτικά του πρώτου µε-
σηµβρινού έχουν Δυτικό Γεωγραφικό Μήκος (από 0ο έως 180ο). 
Β) Παράλληλοι κύκλοι ονοµάζονται οι κύκλοι που είναι παράλληλοι µε τον Ισηµερινό της Γης, ενώ µεσηµ-
βρινοί ονοµάζονται οι µέγιστοι κύκλοι που διέρχονται από τους πόλους της Γης και περιέχουν τον άξονα της 
Γης. 



Γ) Αφού οι δύο τόποι έχουν και οι δύο γεωγραφικό πλάτος 0ο αυτό σηµαίνει ότι βρίσκονται πάνω στον Ιση-
µερινό. Άρα η απόστασή τους θα είναι: 80ο – 50ο = 30ο. 
 
 
 
 
7.1- Να σηµειώσετε µε Χ τη σωστή απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω θέµατα: 
 7.1.- Οι ουράνιοι µεσηµβρινοί είναι: 

Α) 12                                      
Β) 24                                      
Γ) 1545                              
Δ) Άπειροι   
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω  (Δ) 

7.2.- Στις 22 Μαρτίου στο Βόρειο ηµισφαίριο έχουµε: 
A) Τη µεγαλύτερη µέρα του χρόνου                           
B) Τη µεγαλύτερη νύχτα του χρόνου                          
Γ) Ίση διάρκεια µέρας και νύχτας 
Δ) Τίποτε από τα παραπάνω  (Γ) 

7.3.- Κατά το θερινό ηλιοστάσιο του Βόρειου ηµισφαίριου: 
Α) Φωτίζεται περισσότερο το βόρειο ηµισφαίριο   
Β) Φωτίζεται λιγότερο το βόρειο ηµισφαίριο         
Γ) Φωτίζεται περισσότερο το νότιο ηµισφαίριο  
Δ) Φωτίζονται το ίδιο και τα δυο ηµισφαίρια 
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω  (Α) 

7.4.- Η φθινοπωρινή ισηµερία για το νότιο ηµισφαίριο συµβαίνει στις: 
Α) 22 Μαρτίου                           
Β) 23 Σεπτεµβρίου                    
Γ) 21 Δεκεµβρίου       
Δ) 21 Ιουνίου 
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω  (Α) 

 7.5.- Όταν η Σελήνη έχει σχήµα µισοφέγγαρου και βρίσκεται ακριβώς από πάνω µας (µε-
σουρανεί), τότε ο Ήλιος βρίσκεται: 

Α) Στην Ανατολή 
Β) Στη Δύση 
Γ) Κοντά στη Σελήνη 
Δ) Είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση 
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω  (Δ) 

 7.6.- Στις 12 η ώρα το µεσηµέρι: 
  Α) Ο Ήλιος ανατέλλει 

Β) Ο Ήλιος δύει 
Γ) Ο Ήλιος δεν έχει ανατείλει ακόµη 
Δ) Ο Ήλιος έχει προ πολλού δύσει 
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω   (Ε) 

 7.7.- Όταν κατά το µεσηµέρι έχουµε έκλειψη Ηλίου, τότε η Σελήνη βρίσκεται: 
Α) Στην Ανατολή 
Β) Στη Δύση 
Γ) Ακριβώς από πάνω µας 
Δ) Δεν έχει ανατείλει ακόµη 
Ε) Έχει προ πολλού δύσει  (Γ) 



 7.8.- Τα διαστηµικά λεωφορεία είναι: 
Α) Λεωφορεία µεταφοράς των αστροναυτών στο κέντρο εκτόξευσης 
Β) Οχήµατα µεταφοράς αστροναυτών µε προορισµό τον Διεθνή Διαστηµικό Σταθµό 
Γ) Διαστηµόπλοια µε προορισµό τον Άρη 
Δ) Διαστηµόπλοια µε προορισµό τη Σελήνη 
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω  (Β) 

 
8.- Να σηµειώσετε µε Χ τη σωστή απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω θέµατα: 

8.1.- Η κύρια διαφορά των πλανητών από τα άστρα του ουρανού, όπως τα βλέπουµε από τη 
Γη, είναι ότι: 
 Α) Τρεµοπαίζουν έντονα 

Β) Αλλάζουν χρώµα 
Γ) Είναι πιο µικροί 
Δ) Μετακινούνται στον ουράνιο θόλο 
Ε) Αλλάζουν σχήµα   (Δ) 

8.2.- Σε φωτογραφία που τραβήξαµε κατά τη διάρκεια µιας ολόκληρης νύχτας, τα άστρα 
που είναι αρκετά µακριά από το Βόρειο Πόλο του ουρανού φαίνονται να κινούνται σε: 

Α) Τόξα 
Β) Κύκλους 
Γ) Ελλείψεις 
Δ) Ευθείες 
Ε) Ανώµαλες γραµµές   (Α) 

8.3.- Το ηµερολόγιο, το οποίο χρησιµοποιούµε σήµερα, λέγεται ειδικότερα: 
Α) Βαβυλωνιακό 
Β) Γρηγοριανό 
Γ) Ιουλιανό 
Δ) Ρωµαϊκό 
Ε) Ελληνικό    (Β) 

8.4.- Το άστρο β του αστερισµού της Μεγάλης Άρκτου είναι: 
Α) Το δεύτερο σε λαµπρότητα µετά το άστρο α – Μεγάλης Άρκτου 
Β) Ανακαλύφθηκε δεύτερο στον αστερισµό της Μεγάλης Άρκτου 
Γ) Είναι το δεύτερο της ουράς της Μεγάλης Άρκτου 
Δ) Είναι φασµατικού τύπου Β.  
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω.   (Α) 

8.5.- Όταν το Φεγγάρι είναι στο πρώτο τέταρτο και ο Ήλιος δύει, τότε το Φεγγάρι βρίσκε-
ται: 
 Α) Ακριβώς από πάνω µας 
 Β) Στον πρώτο µεσηµβρινό 
 Γ) Στον ανατολικό ορίζοντα 
 Δ) Στο δυτικό ορίζοντα 
 Ε) Κάτω από τον ορίζοντα   (Α) 

8.6.- Η ετήσια τροχιά του Ήλιου σε σχέση µε τα άστρα λέγεται: 
Α) Ουράνιος ισηµερινός 
Β) Ουράνια σφαίρα 
Γ) Εκλειπτική 
Δ) Γραµµή των ισηµεριών 
Ε) Πρώτος µεσηµβρινός  (Γ) 

 8.7.- Όταν έχουµε έκλειψη Ηλίου, τότε: 
Α) Η Γη είναι ανάµεσα στον Ήλιο και στη Σελήνη 



Β) Ο Ήλιος είναι ανάµεσα στη Γη και στη Σελήνη 
Γ) Η Σελήνη είναι ανάµεσα στη Γη και στον Ήλιο  
Δ) Η Γη, η Σελήνη και ο Ήλιος σχηµατίζουν ορθή γωνία 
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω  (Γ) 

8.8.- Ο πλανήτης Άρης έχει: 
 Α) Έναν δορυφόρο, τον Φόβο 
 Β) Τρεις δορυφόρους, τον Φόβο, τον Τρόµο και τον Δείµο 
 Γ) Κανέναν δορυφόρο 
 Δ) Δύο δορυφόρους, τον Φόβο και τον Δείµο 
 Ε) Δύο δορυφόρους, τον Φόβο και τον Τρόµο (Δ) 

 



15ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός 
Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 

 
1η φάση  «ΕΥΔΟΞΟΣ» 

 
Θέµατα για το Λύκειο  

 
1.- Από τη Γη βλέπουµε τη Σελήνη, να ανατέλλει, να δύει και να έχει διάφορες φάσεις. Για έναν 
υποθετικό κάτοικο της Σελήνης:  

Α) Πώς φαίνεται, γενικά η Γη; Φαίνεται να ανατέλλει και να δύει; 
Β) Εάν ναι, για ποιους τόπους και γιατί; 
Γ) Έχει φάσεις; 

Δικαιολογείστε τις απαντήσεις σας.  
(Σηµείωση: Η συνολική απάντησή σας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200 λέξεις). 
 
Απάντηση: 
Α) Ένας υποθετικός παρατηρητής µένει κατάπληκτος, όταν αντικρίζει ένα τεράστιο ουράνιο σώµα, τη Γη µας, να µένει 
σε σταθερό σηµείο στον ουρανό της Σελήνης. Το παράδοξο αυτό φαινόµενο οφείλεται στο γεγονός ότι η περιφορά της 
Σελήνης γύρω από τη Γη και η περιστροφή γύρω από τον άξονά της συµπίπτουν. 
Β) Οι µόνοι επί της Σελήνης παρατηρητές που βλέπουν τη Γη κατά περιόδους να βυθίζεται κάτω από τον ορίζοντα, 
είναι αυτοί, που βλέπουν τη Γη πολύ χαµηλά στον ορίζοντά τους. Η Γη σ’ αυτή την περίπτωση, δύει και ανατέλλει λό-
γω του φαινόµενου λικνίσεως της Σελήνης. 
Γ) Ο επί της Σελήνης παρατηρητής βλέπει µεν τη Γη ακίνητη ως προς τον ορίζοντά του, αλλά να παρουσιάζει φάσεις. 
Όταν στη Γη έχουµε Νέα Σελήνη, τότε η Γη στρέφει προς τη Σελήνη ολόκληρο το φωτιζόµενο από τον Ήλιο ηµισφαί-
ριό της και εποµένως ο επί τη Σελήνης παρατηρητής απολαµβάνει την «Πανγή» ή καλύτερα την «πασιφαή Γη», πολύ 
πιο φωτεινή από τη δική µας Πανσέληνο. Στις άλλες θέσεις της Γης (όπως φωτίζεται από τον Ήλιο) έχουµε τις διάφο-
ρες άλλες φάσεις της Γης, κατ’ αντιστοιχία µε τις φάσεις της Σελήνης όπως τις βλέπουµε από τη Γη. 
 
2.- Να υπολογισθεί η ταχύτητα αποµάκρυνσης ενός γαλαξία, που βρίσκεται σε απόσταση από τη 
Γη, d = 200 Mpc, αν η σταθερά του Χαµπλ θεωρηθεί ότι είναι h = 75 km/sec/Mpc. 

Απάντηση: v = h × d = 75km/sec/Mpc × 200Mpc = 15.000 km/sec.  
 
3.- Να ευρεθεί ο τύπος που µας δίνει την ταχύτητα κίνησης ενός δορυφόρου σε ύψος h από την ε-
πιφάνεια της Γης. Η ταχύτητα αυτή είναι ανεξάρτητη από τη µάζα του δορυφόρου; 
Λύση: 
Αν mδ είναι η µάζα του δορυφόρου, v η ταχύτητά του, R⊕ η ακτίνα της Γης και M⊕ η µάζα της, τότε 
ισχύει: 

 

 
4.- Ένας αστέρας έχει απόλυτο µέγεθος M = 5 και φαινόµενο µέγεθος m = 20. Πόσο µακριά βρί-
σκεται ο αστέρας από τη Γη σε σύγκριση µε την απόσταση Γης – Ήλιου, που ως γνωστό την λαµ-
βάνουµε ως 1 αστρονοµική µονάδα (1 AU); 
    Απάντηση: 

 

 
5.- Ο Ερατοσθένης κατάφερε να υπολογίσει την ακτίνα της Γης µε µεγάλη προσέγγιση. Αν «αλλοι-
ώναµε ελαφρώς την ιστορική αλήθεια» και υποθέταµε ελεύθερα ότι βρήκε την ακτίνα της Γης, R = 
6300 Κm έχοντας τοποθετήσει τους δύο πασσάλους σε απόσταση s = 400 Km τον ένα από τον άλ-
λο. Τι ύψος h θα είχε ο πάσσαλος που άφηνε σκιά d = 7 cm; 



Απάντηση: 

Σύµφωνα µε τη Γεωµετρία, η περίµετρος της Γης είναι: 
 

Η επίκεντρη γωνία ανάµεσα στους δύο πασσάλους (Π1 και Π2) θα είναι (σε µοίρες): 

 

Και άρα στο ορθ. τρίγωνο που σχηµατίζεται από τον πάσσαλο Π2 και τη σκιά του, θα έχουµε: 

 

 

 
6.- Υποθέτουµε ότι η τροχιά ενός κοµήτη, που περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο είναι έλλειψη. Η 
απόσταση του περιηλίου του κοµήτη είναι 1,42 αστρονοµικές µονάδες (AU), ενώ η απόσταση του 
αφηλίου του είναι 5,80 AU. Υπολογίστε τον χρόνο περιφοράς του κοµήτη γύρω από τον Ήλιο σε 
έτη και ηµέρες. 
Λύση: Ο µεγάλος άξονας περιφοράς του κοµήτη είναι: 

1,42 + 5,80 = 7,22 AU 
Εποµένως ο ηµιάξονας είναι: 7,22 / 2 = 3,61 AU. 

Τότε (σύµφωνα µε το Νόµο του Κέπλερ) θα είναι: 

έτη ≈ 6 έτη 314 ηµ. 
 
7.- Να σηµειώσετε µε Σ, εάν είναι σωστή ή µε Λ, αν είναι λάθος, η καθεµιά από τις παρακάτω προ-
τάσεις: 

7.1.- Η Πούλια είναι αστέρι. (Λ) 
7.2.- Ο αρχαίος Έλληνας αστρονόµος Πτολεµαίος διατύπωσε πρώτος το ηλιοκεντρικό σύ-

στηµα. (Λ) 
7.3.- Το ουράνιο σώµα Γανυµήδης είναι δορυφόρος του Δία. (Σ)  
7.4.- Ο γαλαξίας της Ανδροµέδας ανήκει στο Τοπικό Σύστηµα Γαλαξιών. (Σ) 
7.5.- Το Μικρό και το Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου είναι ανώµαλοι γαλαξίες. (Σ) 
7.6.- Δύο τεχνητοί δορυφόροι της Γης, που έχουν το ίδιο µέτρο ταχύτητας, έχουν την ίδια 

τροχιά κίνησης. (Λ) 
7.7.- Όταν το λευκό φως διαχωρίζεται στα συνιστώντα χρώµατα, αυτά είναι πάντα σε συ-

γκεκριµένη σειρά. (Σ) 
7.8.- Ένα αστρικό έτος είναι ακριβώς 365,25 ηµέρες. (Λ) 
7.9.- Σε µια ισηµερινή βάση τηλεσκοπίου ο πολικός άξονας είναι κάθετος στον ουράνιο ι-

σηµερινό. (Σ) 

Π1 Π2 

φ 

φ 



7.10.- Οι ακτίνες γ και Χ αφενός και τα ραδιοκύµατα αφετέρου, είναι ριζικά σε διαφορετικά 
µέρη του φάσµατος. (Σ) 

 
 
 
8.- Να σηµειώσετε µε Χ τη σωστή απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω θέµατα:  

8.1.- Η ορθή αναφορά και η απόκλιση ενός άστρου µετρούνται µε βάση τους πόλους και: 
 Α) Τον ουράνιο ισηµερινό 

Β) Την ουράνια σφαίρα 
Γ) Την εκλειπτική  
Δ) Τη γραµµή των ισηµεριών 
Ε) Τον πρώτο µεσηµβρινό  (Α) 

8.2.- Στο οριζόντιο σύστηµα συντεταγµένων, η συντεταγµένη που µετριέται σε µοίρες, κά-
θετα προς τον ορίζοντα, ονοµάζεται: 
 Α) Ύψος 

Β) Αζιµούθιο  
Γ) Απόκλιση  
Δ) Ορθή αναφορά  
Ε) Αστρικός χρόνος   (Α) 

8.3.- Το πιο εξωτερικό στρώµα του Ήλιου λέγεται: 
Α) Φωτόσφαιρα 
Β) Ηλιακό στέµµα  
Γ) Προεξοχές 
Δ) Χρωµόσφαιρα 
Ε) Ηλιακές κηλίδες    (Β) 

8.4.- Όταν η Σελήνη βρίσκεται σε συζυγία µε τον Ήλιο, αλλά δεν τον καλύπτει πλήρως, έ-
χουµε τότε: 

Α) Μερική έκλειψη Σελήνης 
Β) Μερική έκλειψη Ηλίου 
Γ) Δακτυλιοειδή έκλειψη Ηλίου 
Δ) Ολική έκλειψη Σελήνης 
Ε) Ολική έκλειψη Ηλίου.   (Γ) 

8.5.- Ένας γήινος παρατηρητής µπορεί να δει από τον τόπο του τα 5/8 της σεληνιακής επι-
φάνειας εξ αιτίας του φαινοµένου: 

Α) Της ανάκλασης του γήινου φωτός πάνω στη Σελήνη 
Β) Της λίκνισης της Σελήνης 
Γ) Της τροχιάς της Σελήνης  
Δ) Των ρηγµάτων της Σελήνης  
Ε) Της περιστροφής της Σελήνης   (Β) 

 8.6.- Τα περισσότερα πετρώµατα στις σεληνιακές «θάλασσες» είναι: 
Α) Ανορθοσίτες 
Β) Βασάλτες 
Γ) Βραχώδη 
Δ) Κρυσταλλογενή 
Ε) Ιζηµατογενή     (Β) 

8.7.- Οι υπερκαινοφανείς τύπου ΙΙ παράγονται από: 
Α) Διπλά άστρα 
Β) Μικρής µάζας άστρα 
Γ) Άστρα της κύριας ακολουθίας   



Δ) Πολύ µεγάλης µάζας άστρα 
Ε) Λευκούς νάνους   (Δ) 

8.8.- Οι υπερκαινοφανείς αναγνωρίζονται και κατατάσσονται από το φάσµα τους και: 
Α) Τηλεσκόπια εξοπλισµένα µε κάµερες ccd 
Β) Ανάλυση της καµπύλης του φωτός τους 
Γ) Μακροχρόνιες παρατηρήσεις  
Δ) Ειδικά φίλτρα του τηλεσκοπίου 
Ε) Παρατηρήσεις ακτίνων – Χ. (Β) 

8.9.- Το 1967 η Τζόζελιν Μπελ Μπαρνέλ ανακάλυψε µαζί µε το Χιούις έναν νέο τύπο ου-
ρανίου αντικειµένου, που λέγεται: 

Α) Δίδυµο άστρο 
Β) Καφέ νάνος 
Γ) Πάλσαρ 
Δ) Ερυθρός γίγαντας  
Ε) Κβάζαρ     (Γ) 

8.10.- Η ύπαρξη των µελανών οπών προβλέπεται από: 
Α) Τη γενική θεωρία της Σχετικότητας 
Β) Τους νόµους του Κέπλερ 
Γ) Τους νόµους του Νεύτωνα 
Δ) Την κβαντοµηχανική  
Ε) Το νόµο της παγκόσµια έλξης (Α)  

 
 
 



15ος	  Πανελλήνιος	  Μαθητικός	  Διαγωνισμός	  
Αστρονομίας	  και	  Διαστημικής	  2010	  

Φάση	  3η:	  «ΙΠΠΑΡΧΟΣ»	  
	  

Θέματα	  του	  Γυμνασίου	  

Θέμα	  1ο:	  
Βλέποντας	  την	  παρακάτω	  εικόνα,	  κάντε	  τις	  σωστές	  αντιστοιχίες:	  

1.1	  Ισημερινός	   	   	   	   (a)	  
1.2	  Πρώτος	  μεσημβρινός	   	   (b)	  
1.3	  Γεωγραφικό	  πλάτος	  30ο	  Β	   	   (c)	  
1.4	  Γεωγραφικό	  μήκος	  30ο	  Α	   	   (d)	  

	  
Απάντηση: (a) Γεωγραφικό πλάτος 30ο Β, (b) Γεωγραφικό µήκος 30ο Α, (c) Ισηµερινός, (d) Πρώτος 
µεσηµβρινός	  
	  

	  

Άξονας	  

Βόρειος	  Πόλος	  

Νότιος	  Πόλος	  

30ο	  Β	  

60ο	  Β	  

30ο	  Ν	  

60ο	  Ν	  

90ο	  Δ	  

60ο	  Δ	  

30ο	  Δ	  
30ο	  Α	  



Θέμα	  2ο:	  
Στην	  παρακάτω	  εικόνα	  δίνονται	  οι	  φάσεις	  της	  Σελήνης	  για	  τον	  Νοέμβρη	  του	  2009.	  Αναγνω-‐
ρίστε	  τις	  φάσεις	  της	  Σελήνης	  στις	  εξής	  ημερομηνίες:	  (α)	  2	  Νοεμβρίου,	  (β)	  9	  Νοεμβρίου,	  (γ)	  16	  
Νοεμβρίου	  και	  (δ)	  24	  Νοεμβρίου.	  

	  

	  
Απάντηση:	  (α)	  Πανσέληνος,	  (β)	  Τελευταίο	  τέταρτο,	  (γ)	  Νέα	  Σελήνη,	  (δ)	  Πρώτο	  τέταρτο.	  
	  
Θέμα	  3ο:	  
Ο	  Ήλιος	  ταξιδεύει	  στο	  διάστημα	  με	  ταχύτητα	  περίπου	  20	  km/s.	  Ο	  γνωστός	  οδηγός	  Σουμάχερ	  
οδηγεί	   την	   Formula-‐1	   με	   ταχύτητα	  περίπου	  250	   km/h.	  Ποιος	   κινείται	   γρηγορότερα;	  Πόσες	  
φορές	  κινείται	  γρηγορότερα	  σε	  σχέση	  με	  τον	  άλλο;	  
Απάντηση:	  	  

 

vF = 250 km / h = 250 km / 3600s  0,07km / s.
Αρα : v = 20km / s > vF = 0,07km / s.

Και :
v
vF

=
20
0,07

 287

	  

	  
Θέμα	  4ο:	  
Ας	  υποθέσουμε,	   χάρη	  απλούστευσης,	   ότι	   ο	  Διεθνής	  Διαστημικός	   Σταθμός,	   που	  περιφέρεται	  
γύρω	  από	  τη	  Γη,	  έχει	  περίοδο	  1ώ	  30λ.	  και	  ότι	  διέρχεται	  από	  το	  ζενίθ	  του	  τόπου	  μας.	  
Α)	  Πόση	  ώρα	  μπορούμε	  να	  τον	  παρατηρούμε	  κατά	  τη	  νύχτα;	  
Β)	  Εάν	  ανατείλει	  στις	  3ώ.	  14λ.	  Ποια	  ώρα	  θα	  δύσει;	  
Γ)	  Ποια	  ώρα	  μεσουρανεί;	  	  

Απάντηση:	  	  
Α)	  Θα	  τον	  βλέπουμε	  κατά	  τη	  μισή	  περίοδο	  ήτοι:	  (1ώ	  30λ.)	  :	  2	  =	  90λ.	  :	  2	  =	  45λ.	  	  
Β)	  Θα	  δύσει	  στις	  (3ώ.	  14λ.)	  +	  45λ.	  =	  3ώ.	  59λ.	  
Γ)	  Από	  την	  ανατολή	  μέχρι	  τη	  μεσουράνηση	  κάνει:	  (45λ.)	  :	  2	  =	  22,5λ.	  	  
Επομένως	  θα	  μεσουρανεί	  την	  (3ώ.	  14λ.)	  +	  (22,5λ.)	  =	  3ώ.	  34,5λ.	  	  

	  

Νοέμβριος	  
Κυριακή	   	  	  	  Δευτέρα	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Τρίτη	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Τετάρτη	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Πέμπτη	  	  	  	  	  	  	  	  	  Παρασκευή	  	  	  	  	  	  	  Σάββατο	  



Θέμα	  5ο:	  Να	  σημειώσετε	  μέσα	  σε	  κύκλο	  τη	  σωστή	  απάντηση:	  

5.1	   Ο	   μεγαλύτερος	   δορυφόρος	   του	   ηλια-‐
κού	  μας	  συστήματος	  είναι:	  
Α)	  Η	  Ιώ	  του	  Δία	  
Β)	  Η	  Ευρώπη	  του	  Δία	  
Γ)	  Ο	  Γανυμήδης	  του	  Δία	   	  
Δ)	  Ο	  Τιτάνας	  του	  Κρόνου	  
Ε)	  Ο	  Τρίτωνας	  του	  Ποσειδώνα	  
5.2	  Ο	  Κρόνος	  αποτελείται	  κυρίως	  από:	  
Α)	  Υδρογόνο	  	  	  
Β)	  Ήλιο	  
Γ)	  Μεθάνιο	  
Δ)	  Αμμωνία	  
Ε)	  Θειάφι	  
5.3	   Το	   κενό	   μεταξύ	   των	   δύο	   βασικών	   δα-‐
κτυλίων	  του	  Κρόνου	  λέγεται:	  
Α)	  Όριο	  Ρος	  
Β)	  Χάσμα	  Κασσίνι	  	  	  
Γ)	  Χάσμα	  Ρος	  
Δ)	  Δακτύλιος	  G	  
Ε)	  Μαύρος	  δακτύλιος	  
5.4	   Ο	   πλανήτης	   Αφροδίτη	   λέγεται	   στην	  
καθομιλουμένη:	  
Α)	  Αποσπερίτης	  	  
Β)	  Αυγερινός	  
Γ)	  Πούλια	  
Δ)	  Και	  Αποσπερίτης	  και	  Αυγερινός	  	  	  
Ε)	  Τίποτα	  από	  τα	  ανωτέρω	  	  
5.5	  Εκτός	  από	  τον	  Κρόνο	  δακτύλιους	  έχει:	  	  
Α)	  ο	  Ουρανός	  
Β)	  ο	  Δίας	  
Γ)	  ο	  Ποσειδώνας	  
Δ)	  ο	  Ουρανός	  και	  ο	  Δίας	  
Ε)	  ο	  Ουρανός,	  ο	  Δίας	  και	  ο	  Ποσειδώνας	  	  
5.6	  Σε	  σχέση	  με	  τη	  Γη,	  η	  διάμετρος	  της	  Α-‐
φροδίτης	  είναι:	  
Α)	  Μικρότερη	  	  	  
Β)	  Μεγαλύτερη	  	  
Γ)	  Σχεδόν	  η	  ίδια	  
5.7	   Σε	   σχέση	   με	   την	   απόσταση	   Γης	   –	   Ή-‐
λιου,	   η	   απόσταση	   Ποσειδώνα	   –	   Ήλιου	   εί-‐
ναι:	  
Α)	  5	  φορές	  μεγαλύτερη	  
Β)	  30	  φορές	  μεγαλύτερη	  	  	  
Γ)	  100	  φορές	  μεγαλύτερη	  
Δ)	  500	  φορές	  μεγαλύτερη	  

5.8	   Ο	   αστερισμός	   της	   Μεγάλης	   Άρκτου	  
φαίνεται:	  
Α)	  Μόνο	  τα	  βράδια	  του	  χειμώνα	  
Β)	  Μόνο	  τα	  βράδια	  του	  καλοκαιριού	  
Γ)	  Και	   το	  πρωί	   (αν	   δεν	   είχε	   ήλιο)	   και	   το	  
βράδυ,	  αλλά	  μόνο	  το	  χειμώνα	  
Δ)	  Και	   το	  πρωί	   (αν	   δεν	   είχε	   ήλιο)	   και	   το	  
βράδυ,	  αλλά	  μόνο	  το	  καλοκαίρι	  
Ε)	  Και	   το	  πρωί	   (αν	   δεν	   είχε	   ήλιο)	   και	   το	  
βράδυ	  όλο	  τον	  χρόνο	  	  	  
5.9	  Στην	  αρχαιότητα	  ο	  Ίππαρχος	  είχε	  ταξι-‐
νομήσει	  τα	  άστρα	  του	  ουρανού	  ανάλογα	  με	  
τη	  λαμπρότητά	  τους	  σε:	  
Α)	  2	  κατηγορίες	  
Β)	  4	  κλάσεις	  
Γ)	  5	  κλάσεις	  
Δ)	  6	  τάξεις	  	  	  
Ε)	  10	  τάξεις	  
5.10	  Το	  μέγεθος	  ενός	  άστρου,	  που	  βασίζε-‐
ται	   στην	   εντύπωση	   που	   προκαλεί	   η	   λα-‐
μπρότητά	  του,	  λέγεται:	  
Α)	  Απόλυτο	  μέγεθος	  
Β)	  Φαινόμενο	  μέγεθος	  	  	  
Γ)	  Φωτεινό	  μέγεθος	  
Δ)	  Πραγματικό	  μέγεθος	  
Ε)	  Ορατό	  μέγεθος	  
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Θέματα	  του	  Λυκείου	  

Θέμα	  1ο:	  
Δίνεται	  ο	  παρακάτω	  πίνακας	  με	  τους	  20	  πιο	  λαμπρούς	  αστέρες	  του	  ουρανού.	  

	  
(Α)	  Ας	  υποθέσουμε	  ότι	  μένετε	  στο	  Βόλο	  (γεωγραφικό	  πλάτος	  39ο	  22΄	  Β).	  Ποιοι	  αστέρες	  του	  
ανωτέρω	   πίνακα	   είναι	   αειφανείς,	   ποιοι	   αμφιφανείς	   και	   ποιοι	   είναι	   αφανείς	   (δηλ.	   δεν	   τους	  
βλέπετε	  ποτέ	  από	  την	  πόλη	  του	  Βόλου).	  Εξηγείστε	  την	  συνολική	  απάντησή	  σας	  (με	  20	  λέξεις	  
το	  πολύ).	  
Απάντηση:	  
Αειφανείς:	  κανείς	  (θα	  έπρεπε	  να	  έχει	  απόκλιση	  μεταξύ	  50ο	  38’	  και	  90ο).	  
Αμφιφανείς:	  Sirius,	  Arcturus,	  Vega,	  Capella,	  Rigel,	  Procyon,	  Betelgeuse,	  Altair,	  Aldebaran,	  Spica,	  Antares,	  
Pollux,	  Fomalhaut,	  Deneb	  (έχουν	  απόκλιση	  μεταξύ	  -50ο	  38’	  και	  50ο	  38’).	  
Αφανείς:	  Canopus,	  Rigil	  Kentaurus,	  Achernar,	  Hadar,	  Acrux,	  Becrux	  (έχουν	  απόκλιση	  μεταξύ	  -50ο	  38’	  και	  -
90ο).	  

Πίνακας	  1.1	  	  	  Οι	  Λαμπρότεροι	  Αστέρες	  

Όνομα	  αστέρα	  
Ορθή	  

Αναφορά	  
ω	  	  	  	  	  	  	  	  	  λ	  

	  
Απόκλιση	  
ο	  	  	  	  	  	  	  	  ΄	  

	   	  
Φασματική	  

τάξη	  

	   	  
Απόλυτο	  
Μέγεθος	  

	  



	  
(Β)	  Με	  τη	  βοήθεια	  του	  ανωτέρω	  Πίνακα	  1.1	  και	  για	  τους	  αστέρες:(1)	  Betelgeuse,	  (2)	  Procyon,	  
(3)	  Spica	  και	  (4)	  Sirius,	  γράψτε	  το	  αντίστοιχο	  νούμερο	  δίπλα	  από	  την	  κάθε	  περιγραφή:	  
___________	  (α)	  Θερμότερος	  
___________	  (β)	  Ψυχρότερος	  
___________	  (γ)	  Πιο	  φωτεινός	  
___________	  (δ)	  Λιγότερο	  φωτεινός	  
Απάντηση:	  (α)	  3,	  (β)	  1,	  (γ)	  1,	  (δ)	  2,	  	  
	  
	  
Θέμα	  2ο:	  
Το	  κατωτέρω	  σχήμα	  παρουσιάζει	   τις	   τροχιές	   της	  Αφροδίτης,	   της	   Γης	   και	   του	  Άρη.	   Σε	  ποιο	  
γράμμα	  (a,	  b,	  c,	  d,	  e,	  f)	  αντιστοιχούν	  οι	  παρακάτω	  τέσσερις	  θέσεις:	  
(2.1)	  Η	  Αφροδίτη	  είναι	  Αποσπερίτης	  (βραδινό	  «αστέρι»)	  
(2.2)	  Η	  Αφροδίτη	  είναι	  σε	  νέα	  φάση	  
(2.3)	  Ο	  Άρης	  είναι	  σε	  αντίθεση	  
(2.4)	  Ο	  Άρης	  δεν	  είναι	  ορατός	  στον	  νυκτερινό	  ουρανό	  

	  
Απάντηση:	  (1)-(c),	  (2)-(d),	  (3)-(b),	  (4)-(f).	  
	  
	  
Θέμα	  3ο:	  
Μια	  ομάδα	  αστρονόμων	  παρατηρώντας	  κάποιο	  γαλαξία	  σε	  απόσταση	  d = 100Mpc	  κατάφερε	  
να	  απομονώσει	  και	  να	  αφαιρέσει	  τις	  επιμέρους	  κινήσεις	  και	  να	  υπολογίσει	  την	  ταχύτητα	  που	  
οφείλεται	  μόνο	  στην	  διαστολή	  του	  Σύμπαντος	  και	  τη	  βρήκε	  v = 8149,77 km/s.	  Η	  ομάδα	  αυτή	  
υπέθεσε	  ότι	  το	  Σύμπαν	  διαστέλλεται	  παντού	  ομοιόμορφα	  και	  με	  τον	  ίδιο	  ακριβώς	  ρυθμό	  από	  
τη	  Μεγάλη	  Έκρηξη	  μέχρι	  και	  σήμερα	  και	  κατάφερε	  να	  υπολογίσει	  έτσι	  την	  ηλικία	  του	  Σύμπα-‐
ντος.	  Βρείτε	  πόσο	  την	  υπολόγισε	  σε	  έτη.	  
Δίνεται	  ότι	  1 pc = 3,261	  έτη	  φωτός,	  1	  έτος	  φωτός	  =	  9,461 × 1012 km	  

Απάντηση:  

Από	  το	  νόμο	  του	  Hubble,	   v = H ⋅d ,	   και	  τη	  σχέση v = d
t
,	   όπου	   t	  η	  ηλικία	  του	  Σύμπαντος,	  προκύπτει	  

t = 1
H
,	  απ’	  όπου	  μπορώ	  να	  υπολογίσω	  την	  ηλικία	  του	  Σύμπαντος,	  αν	  γνωρίζω	  το	  Η.	  

Τροχιά	  του	  Άρη	  

Τροχιά	  της	  Γης	  

Τροχιά	  της	  Αφροδίτης	  

Περιφορά	  προς	  Ανατολάς	  

Γη	  
Ήλιος	  



Για	  να	  βρω	  το	  Η:	  

v = H ⋅d⇒ H =
v
d
⇒ H =

8149,77
100

= 81,4977 km
s ⋅Mpc

(1) 	  

Είναι	  όμως:	  1Mpc = 106 pc = 106 ⋅ 3,261 ε.ϕ. = 106 ⋅ 3,261 ⋅9,461 ⋅1012 km = 30,852 ⋅1018 km 	  

Οπότε	  η	  (1)	  γίνεται:	  H =
81,4977

30,852 ⋅1018
= 2,642 ⋅10−18 s−1 	  

Άρα:	   t = 1
H

=
1

2,642 ⋅10−18 s−1
= 3,785 ⋅1017 s 	  

Όμως, 1 έτος = 365 ·	  24 ·	  60 ·	  60 s = 31536000 s 

Άρα	  σε	  έτη: 
 
t = 3,785 ⋅10

17

31536000
 1,2 ⋅1010 έτη 

	  
Θέμα	  4ο:	  
Ο	  ημιαστέρας	  (quasar)	  PC	  1247+3406	  παρουσιάζει	  φασματική	  μετάθεση	  z = 4,73.	  
(Α)	  Να	  υπολογίσετε	  σε	  ποιο	  μήκος	  κύματος	  παρατηρείται	  η	  γραμμή	  Lyman-‐α	  του	  υδρογό-‐
νου,	  η	  οποία	  σε	  γήινα	  εργαστήρια	  έχει	  μετρηθεί	  σε	  μήκος	  κύματος	  λ0 = 1261 Å.	  
(Β)	  Να	  υπολογίσετε	  την	  απόστασή	  του	  από	  τη	  Γη.	  

Δίνεται	  ο	  τύπος:	  1+ z =
1+ vc
1− vc

	  και	  ότι	  η	  σταθερά	  του	  Hubble	  είναι:	  H0 = 72
km

s ⋅Mpc
	  

Απάντηση:  

A)	  Από	  τη	  σχέση	   z = λ − λ0
λ0

,	  βρίσκω	  λ = 7225,53 Å,	  που	  είναι	  στο	  ερυθρό	  άκρο	  του	  ορατού	  

φάσματος.	  
B)	   	   Καταρχήν	   επειδή	   το	   z = 4,73,	   θα	   πρέπει	   να	   χρησιμοποιηθεί	   η	   σχετικιστική	   σχέση:	  

1+ z =
1+ vc
1− vc

	  .	  	  

Η	  απόστασή	  του	  υπολογίζεται	  από	  το	  νόμο	  του	  Hubble,	  αν	  γνωρίζουμε	  την	  ταχύτητα	  απομά-‐
κρυνσής	  του,	  v.	  
Η	  v	  υπολογίζεται	  από	  τη	  σχέση	  που	  δίνεται.	  
Πράγματι:

1+ z =
1+ vc
1− vc

⇒ 1+ z( )2 =
1+ vc
1− vc

⇒ 32,83 ⋅ 1− v c( ) = 1+ v c ⇒ 32,83− 32,83 ⋅ v
c
= 1+ v

c
⇒

⇒ 31,83 = 33,83 ⋅ v
c
⇒

v
c
= 0,94

	  

Άρα:	   v = 0,94c 	  
Από	  το	  νόμο	  του	  Hubble	  θα	  έχουμε:	  

 
d =

v
H0

=
0,94c
72

=
282000km / s
72km / s /Mpc

= 3916,66Mpc  3,92Gpc 	  

	  



Θέμα	  5ο:	  Κυκλώστε	  τη	  σωστή	  απάντηση	  στα	  ακόλουθα	  ερωτήματα:	  

5.1	  Τα	  άστρα	  δημιουργούνται	  και	  συγκρα-‐
τούνται	  κατεξοχήν	  από:	  
Α)	  Την	  πίεση	  του	  φωτός	  
Β)	  Τη	  βαρύτητα	  	  	  
Γ)	  Την	  ενέργεια	  
Δ)	  Την	  πυρηνική	  σύντηξη	  
Ε)	  Τη	  μαγνητική	  δύναμη	  
5.2	   Ο	   αστρονόμος	   Ίππαρχος,	   πριν	   από	  
2200	   χρόνια,	   πρώτος	   κατέταξε	   τα	   άστρα	  
σε	  κατηγορίες	  ανάλογα	  με:	  
Α)	  Τη	  λαμπρότητά	  τους	  	  	  
Β)	  Το	  χρώμα	  τους	  
Γ)	  Τη	  μάζα	  τους	  
Δ)	  Το	  διάμετρό	  τους	  
Ε)	  Τη	  θερμότητά	  τους	  
5.3	   Ο	   προσδιορισμός	   της	   απόστασης	   ενός	  
άστρου	   εφαρμόζοντας	   τριγωνομετρία	  
στην	  αστρική	  παράλλαξή	  του	  λέγεται:	  
Α)	  Αστρομετρία	  
Β)	  Χρωματική	  παράλλαξη	  
Γ)	  Φασματοσκοπική	  παράλλαξη	  
Δ)	  Ετήσια	  παράλλαξη	  	  	  
Ε)	  Συμβολομετρία	  σημείου	  
5.4	  Ο	  εσωτερικότερος	  από	  τους	  παρακάτω	  
δορυφόρους	  του	  Δία	  είναι:	  
Α)	  Η	  Ιώ	  
Β)	  Η	  Ευρώπη	  
Γ)	  Ο	  Γανυμήδης	  
Δ)	  Η	  Καλλιστώ	  
Ε)	  Η	  Αμάλθεια	  	  	  
5.5	   Η	   περιφορά	   των	   δακτυλίων	   του	   Κρό-‐
νου	  μπορεί	  να	  προσδιοριστεί	  από	  τη	  Γη	  με	  
τη	  μέτρηση:	  
Α)	  Των	  βαρυτικών	  επιδράσεων	  
Β)	  Του	  φαινομένου	  Ντόπλερ	  	  	  
Γ)	  Των	  μεταβολών	  του	  φωτός	  τους	  
Δ)	  Των	  ραδιοσημάτων	  
Ε)	  Του	  πλάτους	  των	  χασμάτων	  
5.6	   Ένα	   άστρο	   που	   φαίνεται	   απλό,	   αλλά	  
μεταβάλλεται	   συνεχώς	   το	   φάσμα	   του	   λέ-‐
γεται:	  
Α)	  Αστρομετρικά	  διπλό	  
Β)	  Οπτικά	  διπλό	  
Γ)	  Εκλειπτικά	  διπλό	  
Δ)	  Φασματοσκοπικά	  διπλό	  	  	  
Ε)	  Ορατά	  διπλό	  
5.7	   Ένα	   αστρικό	   σμήνος,	   χωρίς	   συγκεκρι-‐
μένο	  σχήμα	  λέγεται:	  

Α)	  Σφαιρωτό	  σμήνος	  
Β)	  Ανοιχτό	  σμήνος	  	  	  
Γ)	  Περιοχή	  πληθυσμού	  Ι	  
Δ)	  Περιοχή	  πληθυσμού	  ΙI	  
Ε)	  Τίποτε	  από	  τα	  παραπάνω	  
5.8	  Η	  διάδοση	  της	  θερμότητας	  στα	  εξωτε-‐
ρικά	  στρώματα	  του	  Ήλιου	  γίνεται	  διά:	  
Α)	  Αγωγής	  
Β)	  Μεταφοράς	  	  	  
Γ)	  Ακτινοβολίας	  	  
Δ)	  Ραδιενέργειας	  
Ε)	  Μαγνητική	  επαγωγής	  
5.9	   Το	  1801	  ο	  Σικελός	  αστρονόμος	  Γκιου-‐
ζέπε	  Πιάτζι	  ανακάλυψε	  τον	  πρώτο:	  
Α)	  Μετεωρίτη	  
Β)	  Μετεωροειδή	  
Γ)	  Διπλό	  αστέρα	  
Δ)	  Αστεροειδή	  	  	  
Ε)	  Κομήτη	  
5.10	  Η	  γραμμή	  των	  21	  εκατοστών,	  που	  ευ-‐
ρύτατα	  χρησιμοποιείται	  από	  τους	  ραδιοα-‐
στρονόμους	  προέρχεται	  από:	  
Α)	  Αμμωνία	  
Β)	  Φορμαλδεΰδη	  
Γ)	  Υδρογόνο	  	  	  
Δ)	  Υδροξύλιο	  
Ε)	  Νερό	  
	  
Παρατήρηση:	  
Η	   ερώτηση	   5.8	   έχει	   δύο	   σωστές	   απαντή-‐
σεις:	   (Β)	   &	   (Γ),	   λόγω	   μη	   εντελώς	   σαφούς	  
διατύπωσης	  εκ	  μέρους	  της	  Επιτροπής	  του	  
Διαγωνισμού.	  
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16ος	  Πανελλήνιος	  Μαθητικός	  Διαγωνισμός	  
Αστρονομίας	  και	  Διαστημικής	  2011	  

Φάση	  2η:	  «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ»	  
	  

Θέματα	  Γυμνασίου	  
Θέμα	  1ο	  
Ο	  πλανήτης	  Κρόνος,	  το	  διαμάντι	  του	  ουρανού.	  
1.Α)	  Κατατάξτε	  τον	  Κρόνο	  από	  άποψη	  μεγέθους	  σε	  σχέση	  με	  τους	  άλλους	  πλανήτες.	  
1.Β)	  Τι	  γνωρίζετε	  για	  τη	  φυσική	  κατάστασή	  του	  και	  τους	  δακτυλίους	  του;	  
1.Γ)	  Τι	  γνωρίζετε	  για	  τους	  δορυφόρους	  του	  Κρόνου;	  	  

(ΠΡΟΣΟΧΗ:	  Να	  απαντήσετε	  με	  το	  πολύ	  20	  σειρές).	  	  
	  
Θέμα	  2ο	  
Ένας	  φίλος	  σας	  ισχυρίζεται	  ότι	  είδε	  τον	  πλανήτη	  Ερμή	  στον	  ουρανό	  κοντά	  στα	  μεσάνυχτα.	  Πώς	  μπο-‐
ρείτε	  να	  τον	  πείσετε	  ότι	  έχει	  λάθος;	  Μήπως	  έχει	  δει	  την	  Αφροδίτη;	  
	  
Θέμα	  3ο	  
Να	  απαντήσετε	  στις	  ακόλουθες	  ερωτήσεις	  επιλέγοντας	  τη	  σωστή	  από	  τις	  προτεινόμενες	  απαντήσεις.	  

3.1	  Ας	  ονομάσουμε	  Χ	  την	  απόσταση	  ενός	  εκ	  των	  δύο	  εσωτερικών	  πλανητών	  του	  ηλιακού	  συστήματος	  
από	  τον	  Ήλιο	  και	  αν	  A.U.	  (Astronomical	  Unit)	  σημαίνει	  αστρονομική	  μονάδα,	  τότε:	  

(α)	  Χ	  <	  0,1	  A.U.	  
(β)	  X	  <	  1	  A.U.	  
(γ)	  X	  >	  10	  A.U.	  
(δ)	  0,8	  A.U.	  <	  X	  <	  2	  A.U.	  
(ε)	  2	  A.U.	  <	  X	  <	  10	  A.U.	  

3.2	  Το	  αφθονότερο	  στοιχείο	  στην	  ατμόσφαιρα	  των	  Δίιων	  πλανητών	  του	  Ηλιακού	  Συστήματος	  είναι	  
το:	  

(α)	  Διοξείδιο	  του	  άνθρακα.	  
(β)	  Υδρογόνο.	  
(γ)	  Οξυγόνο.	  
(δ)	  Άζωτο.	  
(ε)	  Μεθάνιο.	  

3.3	  Ποια	  από	  τις	  κατωτέρω	  προτάσεις	  είναι	  η	  σωστή:	  
(α)	  Δακτύλιους	  έχει	  ο	  Δίας	  και	  ο	  Κρόνος.	  
(β)	  Δακτύλιους	  έχει	  ο	  Δίας,	  ο	  Κρόνος	  και	  ο	  Ουρανός.	  
(γ)	  Δακτύλιους	  έχει	  μόνο	  ο	  Κρόνος.	  
(δ)	  Δακτύλιους	  έχει	  ο	  Κρόνος,	  ο	  Ουρανός	  και	  ο	  Ποσειδώνας.	  
(ε)	  Δακτύλιους	  έχουν	  όλοι	  οι	  Δίιοι	  πλανήτες.	  

3.4	  Η	  πυκνότητα	  ύλης	  του	  μεσοπλανητικού	  χώρου,	  όσο	  απομακρυνόμαστε	  από	  τον	  Ήλιο:	  
(α)	  Αυξάνεται.	  
(β)	  Ελαττώνεται.	  
(γ)	  Παραμένει	  σταθερή.	  
(δ)	  Έχει	  ακανόνιστη	  μεταβολή.	  
(ε)	  Τίποτα	  από	  τα	  προηγούμενα.	  

3.5	  Ένας	  αστροναύτης	   ξεκινώντας	  από	  τη	  Γη	   (ως	  πρώτο	  σώμα)	  σκοπεύει	   να	   επισκεφτεί	  διαδοχικά	  
την	  Σελήνη,	  τον	  Άρη	  και	  στη	  συνέχεια	  τον	  Δία.	  Το	  βάρος	  που	  θα	  έχει	  στα	  τέσσερα	  αυτά	  ουράνια	  σώ-‐
ματα	  κατά	  αύξουσα	  σειρά,	  θα	  είναι:	  

(α)	  βάρος	  στη	  Σελήνη	  <	  βάρος	  στον	  Δία	  <	  βάρος	  στον	  Άρη	  <	  βάρος	  στη	  Γη	  
(β)	  βάρος	  στη	  Γη	  <	  βάρος	  στη	  Σελήνη	  <	  βάρος	  στον	  Άρη	  <	  βάρος	  στον	  Δία.	  
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(γ)	  βάρος	  στη	  Σελήνη	  <	  βάρος	  στον	  Άρη	  <	  βάρος	  στη	  Γη	  <	  βάρος	  στον	  Δία.	  
(δ)	  βάρος	  στη	  Σελήνη	  <	  βάρος	  στη	  Γη	  <	  βάρος	  στον	  Δία	  <	  βάρος	  στον	  Άρη.	  
(ε)	  βάρος	  στη	  Σελήνη	  <	  βάρος	  στη	  Γη	  <	  βάρος	  στον	  Άρη	  <	  βάρος	  στον	  Δία.	  

3.6	  Το	  φαινόμενο	  μέγεθος	  ενός	  αστέρα	  είναι	  ένα	  φυσικό	  μέγεθος,	  που	  προσδιορίζει	  τη	  φαινόμενη	  λα-‐
μπρότητα	  του	  αστέρα,	  όταν	  η	  παρατήρησή	  του	  γίνεται	  από	  τη	  Γη.	  Βρείτε	  τη	  σωστή	  απάντηση	  στις	  
ακόλουθες	  προτάσεις:	  

(α)	  Όσο	  λαμπρότερος	  φαίνεται	  ο	  αστέρας,	  τόσο	  μικρότερο	  φαινόμενο	  μέγεθος	  έχει.	  
(β)	  Δύο	  αστέρες	  που	  εκπέμπουν	  το	   ίδιο	  ολικό	  ποσό	  φωτεινής	  ενέργειας,	  έχουν	  πάντοτε	  το	   ίδιο	  

φαινόμενο	  μέγεθος.	  
(γ)	  Το	  φαινόμενο	  μέγεθος	  δεν	  επηρεάζεται	  από	  τη	  μεσοαστρική	  ύλη,	  που	  μεσολαβεί	  μεταξύ	  του	  

αστέρα	  και	  της	  Γης.	  
(δ)	  Η	  Πανσέληνος	  έχει	  μεγαλύτερο	  φαινόμενο	  μέγεθος	  από	  την	  Αφροδίτη.	  
(ε)	  Ο	  Σείριος	  έχει	  μικρότερο	  φαινόμενο	  μέγεθος	  από	  τον	  Μπετελγκέζ	  γιατί	  το	  φάσμα	  της	  ακτινο-‐

βολίας	  του	  είναι	  μετατοπισμένο	  προς	  το	  κυανό,	  ενώ	  του	  Μπετελγκέζ,	  προς	  το	  ερυθρό.	  

3.7	  Ο	  πρώτος	  που	  μελέτησε	  συστηματικά	  το	  Γαλαξία	  μας	  ήταν:	  
(α)	  Ο	  Γαλιλαίος.	  
(β)	  Ο	  Χέρσελ.	  
(γ)	  Ο	  Κοπέρνικος.	  
(δ)	  Ο	  Δημόκριτος.	  
(ε)	  Ο	  Πτολεμαίος	  	  

3.8	  Ο	  Γαλαξίας	  μας	  (στον	  οποίο	  βρίσκεται	  το	  ηλιακό	  μας	  σύστημα)	  είναι:	  
(α)	  Ελλειπτικός.	  
(β)	  Σπειροειδής.	  
(γ)	  Ανώμαλος.	  
(δ)	  Σφαιρικός.	  
(ε)	  Τίποτε	  από	  τα	  παραπάνω.	  	  

3.9	  Με	   ποια	   χρονολογική	   σειρά	   χρησιμοποιήθηκαν	   για	   πρώτη	  φορά	   οι	   ακόλουθες	   συσκευές	   για	   τη	  
διεξαγωγή	  αστρονομικών	  παρατηρήσεων;	  

(α)	  Πρώτα	  τα	  αεροσκάφη,	  μετά	  τα	  διαστημικά	  μπαλόνια,	  οι	  δορυφόροι,	  οι	  πύραυλοι.	  
(β)	  Πρώτα	  τα	  διαστημικά	  μπαλόνια,	  μετά	  τα	  αεροσκάφη,	  οι	  δορυφόροι,	  οι	  πύραυλοι.	  
(γ)	  Πρώτα	  οι	  δορυφόροι,	  μετά	  οι	  πύραυλοι,	  τα	  διαστημικά	  μπαλόνια,	  τα	  αεροσκάφη.	  
(δ)	  Πρώτα	  τα	  διαστημικά	  μπαλόνια,	  μετά	  τα	  αεροσκάφη,	  οι	  πύραυλοι,	  οι	  δορυφόροι.	  
(ε)	  Με	  καμία	  εκ	  των	  παραπάνω	  

3.10	  Κηφείδες	  αστέρες	  ονομάζονται:	  
(α)	  Περιοδικοί	  αστέρες	  με	  περίοδο	  1	  –	  50	  ημέρες	  
(β)	  Οι	  περιοδικοί	  αστέρες	  που	  ανήκουν	  στον	  αστερισμό	  του	  Κηφέα.	  
(γ)	  Όσοι	  αστέρες	  δεν	  παράγουν	  ενέργεια	  
(δ)	  Μη	  περιοδικοί	  αστέρες	  
(ε)	  Όλοι	  οι	  διά	  αναπάλσεων	  περιοδικοί	  αστέρες	  

Θέμα	  4ο	  
Στις	  παρακάτω	  προτάσεις	  βάλτε	  δίπλα	  από	  την	  πρόταση	  που	  είναι	  σωστή	  (Σ)	  και	  δίπλα	  στην	  πρότα-‐
ση	  που	  είναι	  λάθος	  (Λ).	  

1. Οι	  τροχιές	  των	  πλανητών	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο	  είναι	  κυκλικές.	  
2. Οι	  επιβατικές	  ακτίνες	  των	  πλανητών	  γράφουν	  σε	  ίσους	  χρόνους	  ίσα	  εμβαδά.	  	  
3. Οι	  πλανήτες	  είναι	  ουράνια	  σώματα,	  που	  περιφέρονται	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο	  και	  δεν	  εκπέμπουν	  

στο	  ορατό	  φως.	  
4. Ο	  νόμος	  των	  Μπόντε	  –	  Τίτιους	  ισχύει	  για	  όλους	  τους	  πλανήτες	  του	  ηλιακού	  μας	  συστήματος.	  
5. Ο	  Αριστοτέλης	  θεωρείται	  ότι	  είναι	  ο	  πατέρας	  της	  αστρονομίας.	  
6. Το	  φως	  κάνει	  να	  φθάσει	  από	  τον	  Ήλιο	  στη	  Γη	  περίπου	  480	  δευτερόλεπτα.	  
7. Στο	  ηλιακό	  μας	  σύστημα	  ο	  Ερμής	  και	  η	  Αφροδίτη	  θεωρούνται	  εξωτερικοί	  πλανήτες.	  
8. Ο	  άνθρωπος	  πάτησε	  το	  πόδι	  του	  στη	  Σελήνη	  το	  1960.	  
9. Ο	  Γαλαξίας	  μας	  ανήκει	  στο	  σμήνος	  των	  γαλαξιών	  της	  Παρθένου.	  
10. Ο	  Αποσπερίτης	  είναι	  μια	  λαϊκή	  ονομασία	  της	  Αφροδίτης.	  
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Θέμα	  5ο	  
Ας	  υποθέσουμε	  ότι	  δεν	  υπάρχει	  η	  Γη	  και	  στη	  θέση	  της	  ας	  φανταστούμε	  έναν	  νάνο-‐πλανήτη	  διαμέτρου	  
100	  χλμ.,	   να	  περιφέρεται	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο	  σε	  απόσταση	  1	  AU.	  Ποια	  είναι	  η	  ταχύτητα	  περιφοράς	  
του;	  
	  
	  
	  
	  
Η	  Επιτροπή	  του	  Διαγωνισμού	  
ΣΗΜ.	  1η: Να	  απαντήσετε	  σε	  όλα	  τα	  θέματα.	  Κάθε	  απάντηση	  επιστημονικά	  τεκμηριωμένη	  είναι	  δεκτή.	  

ΣΗΜ.	  2η: Δεν	  χρειάζεται	  να	  αντιγράψετε	  τα	  θέματα	  στην	  κόλλα	  σας.	  Αρχίστε	  αμέσως	  τις	  απαντήσεις.  

ΣΗΜ.	  3η: Η	  διάρκεια	  του	  διαγωνισμού	  είναι	  ακριβώς	  3	  ώρες. 
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16ος	  Πανελλήνιος	  Μαθητικός	  Διαγωνισμός	  
Αστρονομίας	  και	  Διαστημικής	  2011	  

Φάση	  2η:	  «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ»	  
	  

Θέματα	  Λυκείου	  
	  
Θέμα	  1ο	  
1.Α)	  Ένας	  τεχνητός	  δορυφόρος	  περιφέρεται	  σε	  κυκλική	  τροχιά	  γύρω	  από	  τη	  Γη	  και	  σε	  απόσταση	  R	  από	  
το	  κέντρο	  της	  (R	  >>	  RΓΗΣ).	  Αν	  ύστερα	  από	  κατάλληλους	  χειρισμούς	  η	  απόστασή	  του	  από	  το	  κέντρο	  της	  
Γης	  μειωθεί	  στο	  μισό,	  τότε	  η	  ελκτική	  δύναμη	  που	  δέχεται	  ο	  δορυφόρος	  από	  τη	  Γη	  (και	  παίζει	  το	  ρόλο	  της	  
κεντρομόλου	  δύναμης):	  

(α)	  Θα	  μειωθεί	  στο	  μισό.	  
(β)	  Θα	  διπλασιαστεί.	  
(γ)	  Θα	  τετραπλασιαστεί.	  
(δ)	  Θα	  παραμείνει	  η	  ίδια.	  	  
(ε)	  Θα	  μειωθεί	  στο	  τέταρτο	  

ΠΡΟΣΟΧΗ:	  Όταν	  επιλέξτε	  τη	  σωστή	  για	  σας	  απάντηση,	  προσπαθήστε	  να	  την	  αποδείξετε	  κάνοντας	  χρήση	  
του	  νόμου	  της	  παγκόσμιας	  έλξης.	  

1.Β)	  Βάλτε	  μέσα	  σε	  κύκλο	  τη	  σωστή	  απάντηση	  στο	  ερώτημα:	  Πού	  οφείλεται	  ο	  ηλιακός	  άνεμος;	  
(α)	  Στο	  ισχυρό	  μαγνητικό	  πεδίο	  του	  Ήλιου.	  	  
(β)	  Στα	  δινορεύματα	  του	  Ήλιου.	  	  
(γ)	  Στο	  ότι	  η	  ενέργεια	  που	  συνδέεται	  με	  το	  βαρυτικό	  πεδίο	  του	  Ήλιου	  δεν	  μπορεί	  να	  αντισταθμίσει	  

την	  κινητική	  ενέργεια	  των	  αερίων	  του	  στέμματός	  του.	  	  
(δ)	  Στη	  βαρυτική	  έλξη	  των	  μεγάλων	  εξωτερικών	  πλανητών.	  	  
(ε)	  Στη	  βαρυτική	  έλξη	  των	  εσωτερικών	  πλανητών	  	  

1.Γ)	  Βάλτε	  μέσα	  σε	  κύκλο	  τη	  σωστή	  απάντηση	  στο	  ερώτημα:	  Πού	  οφείλεται	  η	  κοσμική	  ακτινοβολία	  υ-‐
ποβάθρου;	  

(α)	  Στην	  ακτινοβολία	  της	  μεσοαστρική	  ύλης	  
(β)	  Στη	  θερμική	  ακτινοβολία	  που	  εκπέμπεται	  από	  την	  εξαΰλωση	  μαύρων	  τρυπών.	  	  
(γ)	  Στη	  θερμική	  ακτινοβολία	  της	  Μεγάλης	  Έκρηξης.	  	  
(δ)	  Στην	  ακτινοβολία	  που	  εκπέμπεται	  από	  τους	  pulsars.	  	  
(ε)	  Στην	  ακτινοβολία	  που	  εκπέμπεται	  από	  την	  έκρηξη	  των	  υπερκαινοφανών.	  	  

1.Δ)	  Ταιριάξτε	  τις	  δύο	  στήλες:	  

(α)	  Τόπος	  γέννησης	  νέων	  αστέρων	   (1)	  Betelgeuse	  στον	  Ωρίωνα	  
(β)	  Υποψήφια	  μελανή	  οπή	   (2)	  Νεφέλωμα	  Καρκίνου	  στον	  Ταύρο	  
(γ)	  Κυανός	  γίγαντας	   (3)	  Πάλσαρ	  Καρκίνου	  στον	  Ταύρο	  
(δ)	  Αστέρας	  κυρίας	  ακολουθίας	   (4)	  Κύκνος	  Χ-‐1	  
(ε)	  Αστέρας	  νετρονίων	   (5)	  Αστέρας	  Mira	  στο	  Κήτος	  
(στ)	  Μεταβλητός	  αστέρας	  που	  πάλλεται	   (6)	  Νεφέλωμα	  στον	  Ωρίωνα	  
(ζ)	  Ερυθρός	  γίγαντας	   (7)	  Rigel	  στον	  Ωρίωνα	  
(η)	  Υπόλειμμα	  υπερκαινοφανούς	   (8)	  Ήλιος	  
	  
Θέμα	  2ο	  
Οι	  γαλαξίες	  είναι	  οι	  νησίδες	  του	  Σύμπαντος.	  
2.Α)	  Ποιοι	  γαλαξίες	  ονομάζονται	  σπειροειδείς;	  
2.Β)	  Ποιοι	  γαλαξίες	  ονομάζονται	  ελλειπτικοί;	  
2.Γ)	  Να	  αναφέρετε	  τρεις	  βασικές	  διαφορές	  μεταξύ	  σπειροειδών	  και	  ελλειπτικών	  γαλαξιών.	  

(ΠΡΟΣΟΧΗ:	  Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  ξεπερνάει	  τις	  20	  σειρές).	  	  
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Θέμα	  3ο	  
Οι	   αστρονόμοι	   και	   οι	   επιστήμονες,	   γενικότερα,	   έχουν	   στείλει	   διάφορα	   διαστημικά	   σκάφη	   προς	   τους	  
πλανήτες.	  	  
3.Α)	  Να	  αναφέρετε	  5	  από	  τα	  διαστημικά	  αυτά	  σκάφη	  που	  γνωρίζετε,	  πότε	  εκτοξεύθηκαν	  και	  ποιος	  
ήταν	  ο	  προορισμός	  τους.	  	  
3.Β)	  Ποια	  από	  τα	  σκάφη	  αυτά	  βρίσκονται	  σε	  λειτουργία	  σήμερα;	  
3.Γ)	  Ποιος	  είναι	  ο	  κύριος	  σκοπός	  της	  λειτουργίας	  αυτής;	  	  

(ΠΡΟΣΟΧΗ:	  Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  ξεπερνάει	  τις	  15	  σειρές).	  	  
	  
Θέμα	  4ο	  

Να	  βρεθεί	  ο	  χρόνος	  που	  χρειάζεται	  ένα	  διαστημόπλοιο,	  που	  κινείται	  με	  σταθερή	  επιτάχυνση	   a1 = 2m s2
στο	   πρώτο	   μισό	   του	   ταξιδιού	   του	   προς	   τον	   α	   –	   Κενταύρου	   και	   στη	   συνέχεια	   με	   επιβράδυνση	  
a2 = !2m s2 	  στο	  δεύτερο	  μισό	  της	  διαδρομής	  του,	  για	  να	  φθάσει	  στο	  γειτονικό	  μας	  άστρο	  με	  μηδενική	  
ταχύτητα.	  Ποια	  ταχύτητα	  θα	  έχει	  στο	  μισό	  της	  διαδρομής	  του;	  
[Δίνονται:	  (i)	  Η	  απόσταση	  του	  α	  –	  Κενταύρου	  είναι	  4,3	  έτη	  φωτός,	  (ii)	  Το	  1	  έ.	  φ.	  (έτος	  φωτός)	  ισούται	  
με	  9,46	  ×	  1015	  m,	  (iii)	  Το	  1	  γήινο	  έτος	  έχει	  3,15	  ×	  107	  s,	  (iv)	  Η	  αρχική	  ταχύτητα	  του	  διαστημοπλοίου	  είναι	  
0	  (δηλ.	  το	  διαστημόπλοιο	  ξεκινά	  από	  την	  ηρεμία),	  (v)	  Θεωρείστε	  ότι	  οι	  ταχύτητες	  είναι	  πολύ	  μικρές	  και	  
δεν	  χρειάζονται	  τύποι	  της	  Ειδικής	  Θεωρίας	  της	  Σχετικότητας].	  
	  
 

Η	  Επιτροπή	  του	  Διαγωνισμού	  
ΣΗΜ.	  1η: Να	  απαντήσετε	  σε	  όλα	  τα	  θέματα.	  Κάθε	  απάντηση	  επιστημονικά	  τεκμηριωμένη	  είναι	  δεκτή.	  

ΣΗΜ.	  2η: Δεν	  χρειάζεται	  να	  αντιγράψετε	  τα	  θέματα	  στην	  κόλλα	  σας.	  Αρχίστε	  αμέσως	  τις	  απαντήσεις.  

ΣΗΜ.	  3η: Η	  διάρκεια	  του	  διαγωνισμού	  είναι	  ακριβώς	  3	  ώρες. 
 
	  



16ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός  
Αστρονομίας και Διαστημικής 2011 

 
1η φάση  «ΕΥΔΟΞΟΣ» 

 
Θέματα για το Γυμνάσιο 

 
1. Σήμερα γνωρίζουμε ότι διανύουμε τη διαστημική εποχή.  

(α) Πότε άρχισε και με ποια γεγονότα (2 έως 3 το πολύ) η εποχή αυτή;   
(β) Ποια ήταν τα μεγαλύτερα (2 έως 3 το πολύ) κατορθώματα της ανθρωπότητας, κατά τη γνώμη 
σας;  
(γ) Να περιγράψετε ένα από τα κατορθώματα αυτά, χωρίς η απάντησή σας να ξεπερνά τις 100 λέ-
ξεις. 

 

2. ΌΌλοι γνωρίζουμε από τα παιδικά μας χρόνια για τις εκλείψεις του ΉΉλιου και της Σελήνης.  
(α) Πότε έχουμε έκλειψη Ηλίου και πότε Σελήνης; Να σχεδιάσετε τα αντίστοιχα σχήματα.  
(β) Ποια λέγεται μερική έκλειψη Ηλίου και ποια μερική έκλειψη Σελήνης; Σε τι διαφέρουν οι ε-
κλείψεις αυτές από τις ολικές εκλείψεις; 
(γ) Εκτός από τη μερική και την ολική έκλειψη Ηλίου, γνωρίζετε άλλου είδους έκλειψη Ηλίου; 
Πότε και με ποιο τρόπο δημιουργείται;  

 

3. Παρατηρήστε το παρακάτω σχήμα, που περιγράφει την τροχιά ενός πλανήτη γύρω από τον ΉΉλιο 
και βρείτε τον αριθμό που αντιστοιχεί στα ακόλουθα: 

(α) ΉΉλιος ______, (β) ΈΈλλειψη ______, (γ) Αφήλιο ______, (δ) Περιήλιο ______, (ε) Η δύναμη της 
βαρύτητας είναι μέγιστη ______, (στ) Ο πλανήτης έχει την μικρότερη ταχύτητα ______. 

 

 
4. Βρείτε τη σχετική θέση της Αφροδίτης ως προς τον ΉΉλιο, όταν είναι (α) Αποσπερίτης (βραδινό 
«αστέρι»), (β) Αυγερινός (πρωινό «αστέρι»), (γ) σε σύνοδο. 

 

Μεταφράσεις λέξεων: 
Ecliptic: εκλειπτική 
Venus: Αφροδίτη 
Sun: Ήλιος 
Orbit: Τροχιά 
Western horizon: Δυτικός ορίζοντας 



 
5. Η Σελήνη ανατέλλει σήμερα σε ένα τόπο στις 20ώ 30λ και δύει στις 8ώ 10λ της επόμενης ημέρας.  

(α) Πόση ώρα κάνει να διανύσει το ημερήσιο τόξο της; 
(β) Ποια ώρα μεσουρανεί; 
(γ) Αν υποθέσουμε ότι η περιφορά της γύρω από τη Γη γίνεται σε 30 ακριβώς ημέρες, ποια ώρα θα 
ανατείλει την επόμενη μέρα;  

 
6. Σημειώστε με (Σ) τη σωστή και με (Λ) τη λανθασμένη απάντηση στις παρακάτω προτάσεις: 

6.1 Οι πλανήτες στην αρχαία εποχή ήταν γνωστοί ως περιπλανώμενοι αστέρες. 
6.2 Ο Ερατοσθένης μέτρησε για πρώτη φορά το μέγεθος της Γης. 
6.3 Οι αστερισμοί είναι σχηματικές παραστάσεις στον ουράνιο θόλο. 
6.4 ΌΌταν ένας πλανήτης βρίσκεται στη μακρινότερη θέση από τον ΉΉλιο, λέμε ότι είναι στο περι-
ήλιο. 
6.5 Ο Γαλιλαίος ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου. 
6.6 Το φως τρέχει στο κενό με ταχύτητα 250.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. 
6.7 Ο Διεθνή Διαστημικός Σταθμός κατοικείται από αστροναύτες ακόμη και τώρα. 
6.8 Ο Ποσειδώνας ανακαλύφθηκε, μετά την πρόβλεψή του, από μεταβολές στην τροχιά του 
Κρόνου. 
6.9 Ο πλησιέστερος πλανήτης προς τον ΉΉλιο, που δεν ήταν γνωστός στους αρχαίους, είναι ο 
πλανήτης Ουρανός. 
6.10 Στην αρχαιότητα, τα άστρα του ουρανού είχαν καταταγεί σε 3 φαινόμενα μεγέθη, ανάλογα 
με τις λαμπρότητές τους. 

 
7. Ο νάνος πλανήτης Πλούτωνας, βρίσκεται τώρα (Δεκέμβριος 2010) στον αστερισμό του Τοξότη και 
ο Κρόνος στον αστερισμό της Παρθένου. 

(α) Να βρείτε τη θέση που θα κατέχει ο Πλούτωνας στον ουράνιο θόλο τα έτη 2.258 μ.Χ. και 2.506 
μ.Χ. και γιατί; 
(β) Να βρείτε τη θέση που θα κατέχει ο Κρόνος στον ουράνιο θόλο τα έτη 2040 μ.Χ., 2070 μ.Χ. και 
2.190 μ.Χ. και γιατί; 

 
8.  Να απαντήσετε στο καθένα από τα παρακάτω ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. 

 8.1 Η Πούλια είναι: 
  Α) ΈΈνα αστέρι στον ουρανό. 
  Β) Ανοιχτό σμήνος αστέρων. 
  Γ) Σφαιρωτό σμήνος αστέρων. 
  Δ) ΈΈνα νεφέλωμα στον ουρανό. 
  Ε) ΈΈνας γαλαξίας. 

 8.2 Εαρινή ισημερία έχουμε: 
  Α) Στις 21 Ιουνίου. 
  Β) Στις 23 Αυγούστου. 
  Γ) Στις 21 Μαρτίου. 

 Δ) Στις 22 Σεπτεμβρίου. 
 Ε) Στις 25 Δεκεμβρίου. 

8.3 Μετά τη Νέα Σελήνη έχουμε Πανσέληνο ύστερα από:  
 Α) 10 ημέρες. 
 Β) 12 ημέρες. 
 Γ) 13 ημέρες. 
 Δ) 14 ημέρες. 
 Ε) 30 ημέρες. 

8.4 Το πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της Γης προς τον ΉΉλιο λέγεται: 
 Α) Περιήλιο. 
 Β) Θερινό ηλιοστάσιο. 
 Γ) Φθινοπωρινό ισημερινό σημείο. 
 Δ) Αφήλιο. 
 Ε) Τίποτε από όλα αυτά. 



8.5 Το ηλιοκεντρικό σύστημα διατυπώθηκε για πρώτη φορά από: 
 Α) Τον Κλαύδιο Πτολεμαίο. 
 Β) Τον Αρίσταρχο το Σάμιο. 
 Γ) Την Υπατία την Αλεξανδρινή. 
 Δ) Τον Αριστοτέλη το Σταγειρίτη. 
 Ε) Τον Γαλιλαίο Γαλιλέι. 

8.6 Ο ΉΉλιος απέχει από τη Γη: 
 Α) 8 ώρες φωτός. 
 Β) 8 έτη φωτός. 
 Γ) 300.000 χιλιόμετρα. 
 Δ) 100 εκατομμύρια χιλιόμετρα. 
 Ε) Τίποτε από τα παραπάνω. 

8.7 Οι αστεροειδείς είναι: 
 Α) Μικρά αστέρια. 
 Β) Μικρά ουράνια σώματα που μοιάζουν με αστέρια. 
 Γ) Ουράνια σώματα που κινούνται ανάμεσα στις τροχιές του ΆΆρη και του Δία. 
 Δ) Ουράνια σώματα που κινούνται γύρω από τον Κρόνο. 
 Ε) Τίποτε από όλα αυτά. 

8.8 Η θέση του Κρόνου στο πλανητικό μας σύστημα είναι: 
 Α) Πέρα από το Δία. 
 Β) Πέρα από τον Ουρανό.  
 Γ) Μεταξύ Γης και ΆΆρη. 
 Δ) Μεταξύ Αφροδίτης και Ερμή. 
 Ε) Τίποτε από τα παραπάνω. 

8.9 Το βάρος ενός σώματος που ζυγίζουμε στη Γη, ζυγίζει: 
 Α) Περισσότερο στη Σελήνη.  
 Β) Λιγότερο στη Σελήνη.  
 Γ) Ακριβώς το ίδιο και στη Σελήνη.  
 Δ) Λιγότερο στο Δία. 
 Ε) Τίποτε από τα παραπάνω. 

8.10 Οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν ύστερα από βομβαρδισμό της Γης: 
 Α) Με κοσμικές ακτίνες. 
 Β) Με ακτίνες – Χ.  
 Γ) Με σμήνος μετεωριτών.  
 Δ) Με πτώση μεγάλου μετεωρίτη.  
 Ε) Τίποτε από τα παραπάνω. 

 



16ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός  
Αστρονομίας και Διαστημικής 2011 

 
1η φάση  «ΕΥΔΟΞΟΣ» 

 
Θέματα για το Λύκειο  

 
1. Δίνεται ο κατωτέρω πίνακας με τέσσερις αστέρες: 

Αστέρας Φαινόμενο 
μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Φασματικός 

τύπος Παράλλαξη (σε ") 

Alpha Centauri Α 0,0 4,3 G 0,742 
Thuban 4,7 5,9 K 0,173 
Barnard’s Star 9,5 13,2 M 0,549 
Altair 0,8 2,1 A 0,194 

(α) Ποιος αστέρας είναι ο πιο θερμός; 
(β) Ποιος αστέρας είναι ο πιο ψυχρός; 
(γ) Ποιος αστέρας είναι ο πιο λαμπρός; 
(δ) Ποιος αστέρας είναι ο πιο αμυδρός; 
(ε) Ποιος αστέρας είναι ο πιο φωτεινός στην πραγματικότητα; 
(στ) Ποιος αστέρας είναι ο λιγότερο φωτεινός στην πραγματικότητα; 
(ζ) Ποιος αστέρας είναι ο πλησιέστερος προς τον ΉΉλιο; 
(η) Ποιος αστέρας απέχει περισσότερο από τον ΉΉλιο; 
 
2. Στην αστρονομία είναι γνωστός ο όρος «διάβαση».  
(α) Τι ονομάζουμε διάβαση ενός ουρανίου σώματος; 
(β) Σε ποια ουράνια σώματα παρατηρούνται διαβάσεις; 
(γ) Πόσο συχνές είναι οι διαβάσεις αυτές; 
(Η απάντησή σας να μην υπερβαίνει τις 200 λέξεις) 
 
3. Δίνεται το παρακάτω γνωστό διάγραμμα Hertzsprung – Russell (H-R). 

 

Λεξικό 

Spectral class: Φασµατική τάξη 
Hotter: Πιο ζεστός 
Supergiants: Υπεργίγαντες 
Blue giants: Μπλε γίγαντες 
Red giants: Ερυθροί γίγαντες 
Main sequence: Κύρια ακολουθία 
Red dwarfs: Ερυθροί νάνοι  
White dwarfs: Λευκοί νάνοι 
Brown dwarfs: Καφέ νάνοι 
Absolute magnitude: απόλυτο µέγεθος 
More luminous: πιο λαµπροί 
Luminosity (relative to Sun): Λαµπρό-
τητα (ως προς τον Ήλιο) 
Temperature: Θερµοκρασία 



Βρείτε σε ποιους αστέρες αντιστοιχούν τα νούμερα (1) έως (6); 

(α) Rigel (-6,6), (β) Vega (0,6), (γ) ΉΉλιος (4,8), (δ) Betelgeuse (-5,0), (ε) Barnard’s star (13,2), (στ) Sirius B 
(11,3). Τα νούμερα μέσα στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στα απόλυτα μεγέθη των αστέρων. 
 
4. Ταιριάξτε τις δύο στήλες: 

(α) Μπορούμε να τους διακρίνουμε με τηλε-
σκόπιο 

(1) Αστρομετρικά διπλό ζεύγος αστέρων 

(β) Αόρατος συνοδός που προκαλεί παρέλξεις 
στην κίνηση του ορατού συνοδού 

(2) Εκλειπτικά διπλό ζεύγος αστέρων 

(γ) Φυσικά διπλό ζεύγος που διακρίνεται από 
το φάσμα του 

(3) Φαινομενικά διπλό ζεύγος αστέρων 

(δ) Μεταβολές στην λαμπρότητα καθώς ο ένας 
αστέρας αποκρύπτει τον συνοδό του κατά την 
παρατήρησή τους 

(4) Φασματοσκοπικά διπλό ζεύγος αστέρων 

(ε) Τα δύο μέλη του ζεύγους δεν έχουν φυσική 
σχέση ο ένας με τον άλλον 

(5) Οπτικά διπλό ζεύγος αστέρων 

 
5. Είναι γνωστό ότι η Γη κινείται στο διαστημικό χώρο, κάνοντας πολλές κινήσεις. Να αναφέρετε και 
να περιγράψετε 6 από τις κινήσεις αυτές. 
(Η απάντησή σας να μην υπερβαίνει τις 200 λέξεις) 
 
6. Αντιστοιχείστε τον αστρονόμο της δεύτερης στήλης με την σημαντική συνεισφορά του στην α-
στρονομία (στην πρώτη στήλη): 

(α) Περιέγραψε το γεωκεντρικό σύστημα στην Αλμαγέστη, 
γύρω στο 150 π.Χ. 

(1) Κοπέρνικος 

(β) Προσδιόρισε εμπειρικά τους τρεις νόμους της κίνησης των 
πλανητών από παρατηρήσεις 

(2) Γαλιλαίος 

(γ) Χρησιμοποίησε πρώτος τηλεσκόπιο για αστρονομικούς 
σκοπούς και ανακάλυψε τις φάσεις της Αφροδίτης 

(3) Κέπλερ 

(δ) ΈΈγραψε ένα βιβλίο που περιέγραφε το ηλιοκεντρικό μο-
ντέλο, το οποίο εκδόθηκε το 1543, το έτος που πέθανε 

(4) Νεύτωνας 

(ε) Διατύπωσε μαθηματικά τους τρεις θεμελιώδεις νόμους της 
κίνησης 

(5) Πτολεμαίος 

(στ) Παρατήρησε και κατέγραψε τις πλανητικές κινήσεις για 
περίπου 20 χρόνια 

(6) Τύχο Μπράχε 

(ζ) Ανακάλυψε με μαθηματικό τρόπο έναν πλανήτη (7) Αντωνιάδης 

(η) Υποστήριξε πρώτος ότι δεν υπάρχουν κανάλια στον ΆΆρη (8) Λεβεριέ  

(θ) ΈΈγραψε ποίημα για τους αστερισμούς στην αρχαιότητα (9) Ερατοσθένης  

(ι) ΈΈγραψε για τη μυθολογία των αστερισμών στην αρχαιό-
τητα.  

(10) ΆΆρατος 

 
7. ΈΈνας αστεροειδής κινείται γύρω από τον ΉΉλιο σε ελλειπτική τροχιά, η οποία έχει μεγάλο ημιάξο-
να α = 6 × 1011 m (4 αστρονομικές μονάδες) και μικρό ημιάξονα β = 5,9 × 1011 m. Να βρεθεί ο χρόνος 
(σε έτη) κατά τον οποίο η επιβατική ακτίνα του θα διανύσει εμβαδό Ε1 = 27,789 × 1022 m2. (Δίδεται ο 
τύπος του εμβαδού της έλλειψης: Ε = π × α × β) 
 
8. Να βρείτε την επιτάχυνση της βαρύτητας g σε ύψος h = 2R, από το κέντρο της Γης (όπου R είναι η 
ακτίνα της Γης), εάν υποθέσουμε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης είναι g = 10 
m/sec2. 
 



16ος	  Πανελλήνιος	  Μαθητικός	  Διαγωνισμός	  
Αστρονομίας	  και	  Διαστημικής	  2011	  

Φάση	  3η:	  «ΙΠΠΑΡΧΟΣ»	  
	  

Θέματα	  του	  Γυμνασίου	  
Θέμα	  1ο	  (Η	  Σελήνη	  μας):	  
Η	  Σελήνη,	  κατά	  την	  περιφορά	  της	  γύρω	  από	  τη	  Γη	  παρουσιάζει	  διάφορες	  φάσεις:	  
Α)	  Πώς	  ονομάζεται	  η	  κάθε	  φάση	  της	  Σελήνης	  και	  πόσος	  χρόνος	  μεσολαβεί	  μεταξύ	  αυτών	  των	  φάσεων;	  
Β)	  Πού	  οφείλονται	  οι	  φάσεις	  της	  Σελήνης;	  
Γ)	  Σε	  πόσο	  χρόνο	  γίνεται	  η	  περιφορά	  της	  Σελήνης	  γύρω	  από	  τη	  Γη	  και	  πώς	  ονομάζεται	  ο	  χρόνος	  αυτός;	  
(Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  υπερβεί	  τις	  30	  γραμμές)	  
	  
Θέμα	  2ο	  (Η	  ατμόσφαιρά	  μας):	  
Η	  ατμόσφαιρα	  που	  περιβάλλει	  τη	  Γη,	  εκτός	  του	  ότι	  είναι	  ένας	  προστατευτικός	  μανδύας,	  ασκεί	  και	  διάφο-‐
ρες	   αστρονομικές	   επιδράσεις,	   μία	   των	   οποίων	   είναι	   η	   ατμοσφαιρική	   διάθλαση.	  Ποια	   είναι	   τα	   αποτελέ-‐
σματα	  της	  ατμοσφαιρικής	  διάθλασης	  στα	  αστρονομικά	  φαινόμενα;	  
	  
Θέμα	  3ο	  (Σωστό	  ή	  λάθος):	  
Απαντήστε	  με	  (Σ)	  όσες	  από	  τις	  παρακάτω	  προτάσεις	  θεωρείτε	  σωστές	  και	  με	  (Λ)	  όσες	  προτάσεις	  θεω-‐
ρείτε	  λάθος:	  	  

3.1	  Ο	  Ήλιος	  και	  όλοι	  οι	  πλανήτες	  περιστρέφονται	  γύρω	  από	  τον	  εαυτό	  τους	  με	  την	  ίδια	  φορά,	  με	  την	  ο-‐
ποία	  περιφέρονται	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο.	  
3.2	  Οι	  πλανήτες	  Άρης,	  Αφροδίτη,	  Ερμής	  μοιάζουν	  πολύ	  με	  τη	  Γη	  ως	  προς	  τη	  σύστασή	  τους	  και	  γι’	  αυτό	  
λέγονται	  γήινοι.	  
3.3	  Οι	  αστεροειδείς	  είναι	  μικρά	  σώματα	  του	  Ηλιακού	  Συστήματος,	  με	  διάμετρο	  ο	  καθένας	  μικρότερη	  από	  
1000	  km.	  
3.4	  Η	  ατμόσφαιρα	  του	  Δία	  αποτελείται	  κυρίως	  από	  υδρογόνο,	  ήλιο,	  μεθάνιο	  και	  αμμωνία.	  
3.5	  Ο	  Κρόνος	  είναι	  ο	  μοναδικός	  πλανήτης	  που	  περιβάλλεται	  από	  δακτυλίους.	  
3.6	  Οι	  κομήτες	  είναι	  εντυπωσιακά	  ουράνια	  σώματα	  με	  μεγάλες	  διαστάσεις.	  
3.7	  Τα	  μετέωρα	  είναι	  μικρά	  ουράνια	  σώματα	  που	  εισέρχονται	  στην	  ατμόσφαιρα	  της	  Γης	  και	  άλλα	  καίγο-‐
νται	  σ’	  αυτή,	  ενώ	  άλλα,	  τα	  μεγαλύτερα,	  φτάνουν	  στην	  επιφάνειά	  της,	  ως	  μετεωρίτες.	  
3.8	  Οι	  δορυφόροι	  του	  Κρόνου	  είναι	  η	  Ιώ,	  η	  Ευρώπη,	  η	  Καλλιστώ	  και	  ο	  Γανυμήδης.	  
3.9	  Η	  αθέατη	  πλευρά	  της	  Σελήνης	  δεν	  φωτίζεται	  ποτέ	  από	  τον	  Ήλιο.	  
3.10	  Η	  Σελήνη	  στερείται	  ατμόσφαιρας	  γιατί	  έχει	  ασθενές	  βαρυτικό	  πεδίο.	  
	  
Θέμα	  4ο	  (Πρόβλημα):	  
Είναι	  γνωστό	  ότι	  ο	  πλανήτης	  Ερμής	  περιφέρεται	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο	  σε	  88	  ημέρες,	  δηλ.	  το	  έτος	  του	  Ερμή	  
είναι	  88	  γήινες	  ημέρες.	  Ένας	  άνθρωπος	  που	  στην	  Γη	  είναι	  70	  ετών,	  πόσων	  ετών	  θα	  ήταν	  στον	  Ερμή	  (σε	  
έτη,	  βέβαια,	  του	  Ερμή);	  	  
	  
Θέμα	  5ο	  (Διάστημα):	  
Για	  τη	  μετάβαση	  των	  αστροναυτών	  στο	  διάστημα	  οι	  πρώην	  Σοβιετικοί	  και	  σήμερα	  οι	  Ρώσοι	  χρησιμοποι-‐
ούν	  διάφορα	  οχήματα.	  	  
Α)	  Να	  περιγράψετε	  το	  βασικό	  όχημα	  που	  χρησιμοποιούν.	  	  
Β)	  Πότε	  άρχισε	  η	  χρήση	  του	  και	  ποια	  είναι	  τα	  πλεονεκτήματά	  του;	  
Γ)	  Ποια	  είναι	  η	  κύρια	  χρήση	  του	  σήμερα;	  
(Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  ξεπερνά	  τις	  20	  σειρές).	  
	  
	  

Καλή	  Επιτυχία!!!	  
Η	  Επιτροπή	  του	  16ου	  Πανελλήνιου	  Μαθητικού	  Διαγωνισμού	  Αστρονομίας	  &	  Διαστημικής	  
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16ος	  Πανελλήνιος	  Μαθητικός	  Διαγωνισμός	  
Αστρονομίας	  και	  Διαστημικής	  2011	  

Φάση	  3η:	  «ΙΠΠΑΡΧΟΣ»	  
	  

Θέματα	  του	  Λυκείου	  
Θέμα	  1ο	  (Γαλαξίας	  και	  γαλαξίες):	  
Α)	  Παρατηρήστε	  το	  παρακάτω	  σχήμα	  που	  απεικονίζει	  τον	  Γαλαξία	  μας,	  και	  βρείτε	  σε	  ποιους	  αριθμούς	  
αντιστοιχούν	  τα	  εξής	  μέρη	  του:	  
(α)	  Δίσκος,	  (β)	  Άλως,	  (γ)	  Βραχίονας	  σπείρας,	  (δ)	  Σφαιροειδής	  πυρήνας,	  (ε)	  Θέση	  του	  Ήλιου	  και	  της	  Γης,	  
(στ)	  Θέση	  σφαιρωτών	  σμηνών.	  

	  

Β)	  Ταιριάξτε	  τις	  δύο	  στήλες:	  

(α)	  Έχει	  την	  πιο	  μεγάλη	  μετατόπιση	  προς	  ερυθρό	  	   (1)	  Ελλειπτικός	  γαλαξίας	  

(β)	  Περιέχει	  πολύ	  λίγα	  νέφη	  αερίων	  και	  σκόνης	   (2)	  Γαλαξίες	  Seyfert	  
(γ)	   Παρατηρήσεις	   δείχνουν	   δύο	   περιοχές	   με	   έντονη	  
εκπομπή	   ηλεκτρομαγνητικής	   ακτινοβολίας	   με	   πολύ	  
μεγαλύτερο	   μήκος	   κύματος	   από	   τα	   οπτικά	   κύματα	  
στις	  αντίθετες	  πλευρές	  ενός	  ελλειπτικού	  γαλαξία,	  που	  
βρίσκεται	  ανάμεσά	  τους	  

(3)	  Κανονικός	  γαλαξίας	  

(δ)	  Έχει	  εξαιρετικά	  λαμπρό	  και	  μεταβλητό	  πυρήνα	  με	  
μεγάλο	  εύρος	  γραμμών	  εκπομπής	  στο	  φάσμα	  του	   (4)	  Κβάζαρ	  

(ε)	  Η	  οπτική	  φωτεινότητά	  του	  μπορεί	  να	  εξηγηθεί	  
σαν	  μια	  σύνθεση	  πολλών	  μεμονωμένων	  αστέρων	   (5)	  Ραδιογαλαξίας	  

	  
Θέμα	  2ο	  (Σωστού-‐Λάθους):	  
Απαντήστε	  με	  (Σ)	  όσες	  από	  τις	  παρακάτω	  προτάσεις	  θεωρείτε	  σωστές	  και	  με	  (Λ)	  όσες	  προτάσεις	  θεω-‐
ρείτε	  λάθος:	  	  

2.1	  Ο	  Άριελ	  είναι	  δορυφόρος	  του	  Ουρανού.	  
2.2	  Όλοι	  οι	  ελλειπτικοί	  γαλαξίες	  είναι,	  γενικά,	  μεγαλύτερης	  μάζας	  από	  τους	  σπειροειδείς.	  
2.3	  Ο	  Βέγας	  είναι	  γαλάζιος	  υπεργίγαντας	  φασματικού	  τύπου	  Ο.	  



 2	  

2.4	  Η	  κλίση	  της	  τροχιάς	  του	  Πλούτωνα,	  ως	  προς	  το	  επίπεδο	  της	  εκλειπτικής	  είναι	  35ο.	  
2.5	  Οι	  ενεργοί	  πυρήνες	  γαλαξιών	  εκπέμπουν	  συνήθως	  περισσότερη	  ενέργεια	  στα	  ραδιοκύματα,	  παρά	  
στο	  ορατό	  μέρος	  του	  φάσματος.	  
2.6	  Στην	  αναζήτηση	  πλανητικών	  συστημάτων	  οι	  ειδικοί	  εξετάζουν	  άστρα	  που	  έχουν	  μικρή	  στροφορμή.	  
2.7	  Το	  σωματίδιο	  Χιγκς	  (Higgs)	  είναι	  σωματίδιο	  που	  ανήκει	  στους	  πυρήνες	  των	  ατόμων	  των	  στοιχείων.	  
2.8	  Η	  θεωρία	  του	  πληθωριστικού	  Σύμπαντος	  διατυπώθηκε	  από	  το	  Γεώργιο	  Γκάμοφ	  (George	  Gamow).	  
2.9	  Η	  ηλεκτρομαγνητική	  δύναμη	  ήταν	  η	  πρώτη,	  που	  ελευθερώθηκε	  μετά	  τη	  Μεγάλη	  Έκρηξη	  (Big	  Bang).	  
2.10	   Στην	   εξίσωση	  Ντρέικ	   (Drake),	   ένας	  από	   τους	  παράγοντες	   είναι	   και	   ο	   ρυθμός	   δημιουργίας	   νέων	  
αστέρων.	  
	  
Θέμα	  3ο	  (Περιορισμένης	  ανάπτυξης):	  
Ανάμεσα	  στα	  άστρα	  του	  Γαλαξία	  βρίσκεται	  η	  μεσοαστρική	  ύλη.	  
Α)	  Τι	  είναι	  η	  μεσοαστρική	  ύλη	  και	  από	  τι	  αποτελείται;	  
Β)	  Όταν	  αυτή	  είναι	  πυκνή,	  τι	  δημιουργεί;	  
Γ)	  Ποιες	  είναι	  οι	  κατηγορίες	  των	  διαφόρων	  «δημιουργημάτων»	  της;	  
(Να	  απαντήσετε	  μέσα	  σε	  20	  σειρές)	  
	  
Θέμα	  4ο	  (Πρόβλημα	  Νο.1):	  
Να	  βρεθεί	  η	  απόσταση	  της	  Ιούς	  από	  το	  κέντρο	  του	  Δία,	  αν	  γνωρίζουμε	  ότι	  η	  μάζα	  του	  Δία	  είναι	  2  ×  1027  
kg	  και	  η	  περίοδος	  περιφοράς	  της	  γύρω	  από	  το	  Δία	  είναι	  Τ	  =	  153000	  sec	  (1,771	  ημέρες).	  Δίνεται	  η	  στα-‐
θερά	  της	  Παγκόσμιας	  Έλξης,	  G  =  6,67  ×  10-‐11  Nm2/kg2	  και	  υποθέτουμε	  ότι	  η	  τροχιά	  είναι	  κυκλική.	  
	  
Θέμα	  5ο	  (Πρόβλημα	  Νο.2):	  
Σε	  ποιο	  σημείο	  της	  ευθείας	  Γης	  –	  Σελήνης	  και	  ανάμεσα	  στα	  δύο	  σώματα,	  πρέπει	  να	  τοποθετηθεί	  ένας	  
διαστημικός	  σταθμός,	  ώστε	  να	  ισορροπεί;	  
Δίδονται:	  (α)	  η	  μάζα	  της	  Γης	  είναι	  ΜΓ  =  81ΜΣ	  (όπου	  ΜΣ	  είναι	  η	  μάζα	  της	  Σελήνης),	  	  (β)	  η	  απόσταση	  Γης-‐
Σελήνης:	  60RΓ,	  όπου	  η	  ακτίνα	  της	  Γης,	  RΓ	  =	  6400	  km	  και	  (γ)	  τα	  δύο	  ουράνια	  σώματα	  Γη	  και	  Σελήνη	  θε-‐
ωρούνται	  ακίνητα.	  
	  
	  

	  

	  

Καλή	  Επιτυχία!!	  
Ραντεβού	  στην	  4η	  φάση	  «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ»	  

	  
Η	  Επιτροπή	  του	  16ου	  Πανελλήνιου	  Μαθητικού	  Διαγωνισμού	  Αστρονομίας	  &	  Διαστημικής	  
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17ος	  Πανελλήνιος	  Μαθητικός	  Διαγωνισμός	  
Αστρονομίας	  και	  Διαστημικής	  2012	  

Φάση	  2η:	  «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ»	  
	  

Θέματα	  Γυμνασίου	  
Θέμα	  1ο	  
Αντιστοιχίστε	  τα	  χαρακτηριστικά	  της	  δεξιάς	  στήλης	  σε	  έναν	  ή	  περισσότερους,	  από	  τους	  πλανήτες	  της	  
αριστερής	  στήλης	  που	  ταιριάζουν:	  

1.	  Ερμής	   Α.	  Ισχυρό	  μαγνητικό	  πεδίο	  
2.	  Αφροδίτη	   Β.	  Συμπαγής	  πυρήνας	  
3.	  Γη	   Γ.	  Λεπτοί	  δακτύλιοι	  
4.	  Άρης	   Δ.	  Πυκνή	  ατμόσφαιρα	  
5.	  Δίας	   Ε.	  Επιφάνεια	  με	  πολλούς	  κρατήρες	  
6.	  Κρόνος	   Z.	  Ελάχιστο	  οξυγόνο	  
7.	  Ουρανός	   H.	  Πάνω	  από	  10	  δορυφόρους	  
8.	  Ποσειδώνας	   Θ.	  Λεπτή	  ατμόσφαιρα	  κυρίως	  από	  CO2	  
	   Ι.	  Ύπαρξη	  μεθανίου	  στην	  ατμόσφαιρα	  

Θέμα	  2ο	  
Η	  Αφροδίτη	  ονομάζεται	  «αδερφός»	  πλανήτης	  της	  Γης,	  γιατί	  έχει	  μέγεθος,	  μάζα	  και	  πυκνότητα	  περί-‐
που	   ίδια	  με	  τη	  Γη.	  Παρ’	  όλα	  αυτά,	  δεν	  θα	  μπορούσατε	  να	  ζήσετε	  εκεί.	  Δώστε	  τρεις	  συνοπτικές	  απα-‐
ντήσεις	  για	  το	  θέμα	  αυτό.	  

Θέμα	  3ο	  
Να	  απαντήσετε	  στις	  ακόλουθες	  ερωτήσεις	  επιλέγοντας	  τη	  σωστή	  από	  τις	  προτεινόμενες	  απαντήσεις.	  

3.1	  Ο	  άνθρωπος	  πάτησε	  το	  πόδι	  του	  στη	  Σελήνη	  για	  πρώτη	  φορά	  το:	  
(α)	  1961	  
(β)	  1969	  
(γ)	  1984	  	  
(δ)	  2000	  
(ε)	  2011	  

3.2	  Από	  τους	  παρακάτω	  επιστήμονες,	  αστρονόμος	  είναι	  μόνο	  ο:	  
(α)	  Φέρμι	  
(β)	  Χαμπλ	  
(γ)	  Χάιζενμπεργκ	  
(δ)	  Δαρβίνος	  
(ε)	  Ιούλιος	  Βερν	  

3.3	  Ο	  Σείριος	  είναι	  αστέρας,	  που	  ανήκει	  στον	  αστερισμό:	  
(α)	  Του	  Ωρίωνα	  
(β)	  Του	  Μεγάλου	  Κυνός	  
(γ)	  Της	  Κασσιόπης	  
(δ)	  Του	  Περσέα	  
(ε)	  Της	  Μεγάλης	  Άρκτου	  

3.4	  Από	  τα	  παρακάτω	  ονόματα	  ένα	  αντιστοιχεί	  σε	  αστερισμό:	  
(α)	  Ο	  Μπετελγκέζ	  
(β)	  Η	  Δήμητρα	  
(γ)	  Ο	  Ηρακλής	  
(δ)	  Η	  Πούλια	  
(ε)	  Η	  Αφροδίτη	  
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3.5	  Η	  Σελήνη	  κατά	  την	  περιφορά	  της	  γύρω	  από	  τη	  Γη	  παρουσιάζει	  τέσσερις	  βασικές	  φάσεις,	  από	  τις	  
οποίες	  η	  κάθε	  μία	  διαρκεί	  περίπου:	  

(α)	  5	  ημέρες	  
(β)	  24	  ημέρες	  
(γ)	  7	  ημέρες	  
(δ)	  10	  ημέρες	  
(ε)	  29	  ημέρες	  

3.6	  Ο	  Αυγερινός	  ή	  Έσπερος	  ή	  Αποσπερίτης	  είναι	  ονομασίες	  που	  αντιστοιχούν	  στον	  πλανήτη:	  
(α)	  Άρη	  
(β)	  Ποσειδώνα	  
(γ)	  Δία	  
(δ)	  Αφροδίτη	  
(ε)	  Κανέναν	  από	  τους	  παραπάνω	  

3.7	  Ο	  Πολικός	  Αστέρας	  ανήκει	  στον	  αστερισμό:	  
(α)	  Της	  Καμηλοπάρδαλης	  
(β)	  Του	  Ταύρου	  
(γ)	  Της	  Μικρής	  Άρκτου	  
(δ)	  Του	  Βοώτη	  
(ε)	  Του	  Λέοντα	  

3.8	  Ένα	  σώμα	  για	  να	  διαφύγει	  από	  την	  ελκτική	  δύναμη	  ενός	  πλανήτη	  πρέπει	  να	  κινηθεί	  με	  ταχύτητα	  
που	  εξαρτάται	  από	  τη	  μάζα	  του	  πλανήτη.	  Η	  ταχύτητα	  αυτή	  είναι	  μεγαλύτερη:	  

(α)	  Στη	  Γη	  
(β)	  Στην	  Αφροδίτη	  
(γ)	  Στον	  Ερμή	  
(δ)	  Στον	  Άρη	  
(ε)	  Στον	  Πλούτωνα	  

3.9	  Ένα	  ουράνιο	  σώμα	  του	  πλανητικού	  μας	  συστήματος	  ονομάσθηκε	  νάνος	  πλανήτης.	  Αυτός	  είναι	  ο:	  
(α)	  Ερμής	  
(β)	  Ποσειδώνας	  
(γ)	  Πλούτωνας	  
(δ)	  Ουρανός	  
(ε)	  Άρης	  	  

3.10	  Η	  Γη	  βρίσκεται	  στο	  κοντινότερο	  σημείο	  της	  τροχιάς	  της	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο:	  
(α)	  Τον	  Ιούλιο	  
(β)	  Τον	  Αύγουστο	  
(γ)	  Το	  Μάρτιο	  
(δ)	  Τον	  Ιανουάριο	  
(ε)	  Το	  Δεκέμβριο	  

Θέμα	  4ο	  
Χαρακτηρίστε	  τις	  παρακάτω	  προτάσεις	  στο	  γραπτό	  σας,	  αν	  είναι	  σωστή	  με	  (Σ),	  ενώ	  αν	  είναι	  λάθος	  με	  (Λ).	  

1. Οι	  νόμοι	  της	  κίνησης	  των	  πλανητών	  διατυπώθηκαν	  για	  πρώτη	  φορά	  από	  το	  Γαλιλαίο	  
2. Ο	  νόμος	  των	  Μπόντε	  –	  Τίτιους	  ισχύει	  για	  ολόκληρο	  το	  πλανητικό	  μας	  σύστημα	  
3. Η	  περιστροφή	  της	  Γης	  γύρω	  από	  τον	  άξονά	  της	  γίνεται	  αντίθετα	  από	  την	  περιστροφή	  της	  Α-‐

φροδίτης	  γύρω	  από	  τον	  άξονά	  της	  
4. Ο	  γαλαξίας	  της	  Ανδρομέδας	  ανήκει	  στην	  τοπική	  ομάδα	  των	  γαλαξιών	  
5. Ο	  νόμος	  της	  Παγκόσμιας	  έλξης	  του	  Νεύτωνα	  λέει	  ότι	  η	  δύναμη	  που	  έλκει	  δύο	  ουράνια	  σώματα	  

είναι	  ανάλογη	  του	  τετραγώνου	  της	  απόστασης	  των	  μαζών	  
6. Η	  Σελήνη	  δεν	  περιστρέφεται	  γύρω	  από	  τον	  άξονά	  της,	  γι’	  αυτό	  παρουσιάζει	  πάντοτε	  την	  ίδια	  

επιφάνεια	  προς	  τη	  Γη	  μας	  
7. Ο	  Πολικός	  Αστέρας	  είναι	  ο	  τελευταίος	  αστέρας	  στην	  ουρά	  της	  Μικρής	  Άρκτου	  
8. Το	  φως	  του	  Ήλιου	  για	  να	  φθάσει	  στη	  Γη	  χρειάζεται	  8	  δευτερόλεπτα	  
9. Η	  δομή	  του	  Γαλαξία	  μας	  είναι	  σπειροειδής	  
10. Οι	  δύο	  δορυφόροι	  του	  πλανήτη	  Άρη	  είναι	  ο	  Γανυμήδης	  και	  η	  Ευρώπη	  
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Θέμα	  5ο	  
Πόσα	  χρόνια	  χρειάζεται	  ένα	  διαστημόπλοιο	  για	  να	  φθάσει	  στον	  αστέρα	  α	  –	  Κενταύρου,	  σε	  απόσταση	  
4,3	  έ.φ.	  (έτη	  φωτός),	  αν	  κινείται	  με	  σταθερή	  ταχύτητα	  200	  χλμ/δ.;	  
(Δίδεται:	  1	  έ.φ.	  =	  9,46	  ×	  1012	  	  χλμ.)	  

	  

Η	  Επιτροπή	  του	  Διαγωνισμού	  
ΣΗΜ.	  1η: Να	  απαντήσετε	  σε	  όλα	  τα	  θέματα.	  Κάθε	  απάντηση	  επιστημονικά	  τεκμηριωμένη	  είναι	  δεκτή.	  

ΣΗΜ.	  2η: Δεν	  χρειάζεται	  να	  αντιγράψετε	  τα	  θέματα	  στην	  κόλλα	  σας.	  Αρχίστε	  αμέσως	  τις	  απαντήσεις.  

ΣΗΜ.	  3η: Η	  διάρκεια	  του	  διαγωνισμού	  είναι	  ακριβώς	  3	  ώρες. 
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17ος	  Πανελλήνιος	  Μαθητικός	  Διαγωνισμός	  
Αστρονομίας	  και	  Διαστημικής	  2012	  

Φάση	  2η:	  «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ»	  
Θέματα	  Λυκείου	  

Θέμα	  1ο	  
Να	  απαντήσετε	  στις	  ακόλουθες	  ερωτήσεις	  επιλέγοντας	  τη	  σωστή	  από	  τις	  προτεινόμενες	  απαντήσεις.	  
1.Α)	  Η	  γραμμή	  των	  21	  εκατοστών,	  που	  ευρύτατα	  χρησιμοποιείται	  από	  τους	  ραδιοαστρονόμους,	  αναφέ-‐
ρεται	  στο:	  

(α)	  Άζωτο	  
(β)	  Μεθάνιο	  
(γ)	  Υδρογόνο	  
(δ)	  Υδροξύλιο	  	  
(ε)	  Νερό	  

1.Β)	  Οι	  γαλαξίες	  στην	  ακολουθία	  Χαμπλ	  κατατάσσονται	  ανάλογα	  με:	  
(α)	  Τη	  φωτεινότητά	  τους	  	  
(β)	  Τη	  μάζα	  τους	  	  
(γ)	  Το	  σχήμα	  τους	  	  
(δ)	  Το	  μέγεθός	  τους	  	  
(ε)	  Το	  πλήθος	  των	  αστέρων	  τους	  

1.Γ)	  Η	  διαδικασία,	  με	  την	  οποία	  ένας	  μεγάλος	  γαλαξίας,	  υπό	  την	  επίδραση	  των	  βαρυτικών	  έλξεων,	  συγ-‐
χωνεύει	  έναν	  μικρότερο	  συνοδό	  γαλαξία	  λέγεται:	  

(α)	  Γαλαξιακή	  απορρόφηση	  
(β)	  Γαλαξιακός	  κανιβαλισμός	  	  
(γ)	  Γαλαξιακή	  αποσύνθεση	  	  
(δ)	  Γαλαξιακή	  αλληλεπίδραση	  	  
(ε)	  Γαλαξιακή	  υπέρθεση	  	  

1.Δ)	  Η	  φαινόμενη	  κίνηση	  ενός	  άστρου	  στον	  ουρανό,	  σχετικά	  με	  τα	  άλλα	  άστρα	  λέγεται:	  
(α)	  Απόκλιση	  
(β)	  Προκύπτουσα	  κίνηση	  
(γ)	  Ιδία	  κίνηση	  
(δ)	  Ακτινική	  κίνηση	  
(ε)	  Διαφορική	  κίνηση	  

1.Ε)	  Ο	  αστρονόμος	  Γκιουζέπε	  Πιάτζι	  (Giuseppe	  Piazzi)	  ανακάλυψε,	  το	  1801,	  για	  πρώτη	  φορά:	  
(α)	  Μετεωρίτη	  
(β)	  Μετεωροειδή	  
(γ)	  Μετέωρο	  
(δ)	  Αστεροειδή	  
(ε)	  Κομήτη	  

1.Ζ)	  Το	  χρώμα	  ενός	  άστρου	  φασματικού	  τύπου	  G	  είναι:	  
(α)	  Μπλε	  
(β)	  Ασπρογάλαζο	  
(γ)	  Πορτοκαλί	  
(δ)	  Κόκκινο	  
(ε)	  Κίτρινο	  

1.Η)	  Το	  διαστημικό	  σκάφος	  «Βόγιατζερ	  –	  1»	  (“Voyager	  –	  1”)	  εκτοξεύθηκε	  το:	  
(α)	  1965	  
(β)	  1969	  
(γ)	  1977	  
(δ)	  1985	  
(ε)	  2004	  
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1.Θ)	  Το	  «Σκάιλαμπ»	  (“Skylab”)	  ήταν:	  
(α)	  Διαπλανητικό	  σκάφος,	  που	  χαρτογράφησε	  τον	  Άρη	  
(β)	  Διαστημικό	  λεωφορείο	  
(γ)	  Διαστημικό	  σκάφος	  που	  καταστράφηκε	  στο	  Δία	  	  
(δ)	  Διαστημικός	  σταθμός	  
(ε)	  Όχημα,	  που	  καταστράφηκε	  στον	  Άρη	  

1.Ι)	  Το	  πρόγραμμα	  «Απόλλων»	  για	  την	  κατάκτηση	  της	  Σελήνης	  τελείωσε:	  
(α)	  Το	  1967,	  με	  το	  διαστημόπλοιο	  «Απόλλων	  –	  15»	  
(β)	  Το	  1969,	  με	  το	  διαστημόπλοιο	  «Απόλλων	  –	  16»	  
(γ)	  Το	  1972,	  με	  το	  διαστημόπλοιο	  «Απόλλων	  –	  17»	  
(δ)	  Το	  1981,	  με	  το	  διαστημόπλοιο	  «Απόλλων	  –	  18»	  
(ε)	  Το	  1986,	  με	  το	  διαστημόπλοιο	  «Απόλλων	  –	  17»	  

1.Κ)	  Μια	  στήριξη	  τηλεσκοπίου,	  που	  ο	  σωλήνας	  του	  περιστρέφεται	  γύρω	  από	  κατακόρυφο	  άξονα	  και	  πά-‐
νω	  κάτω	  στο	  κατακόρυφο	  επίπεδο,	  λέγεται:	  

(α)	  Αλταζιμουθιακή	  
(β)	  Συμβατική	  
(γ)	  Ντομπσόνιαν	  (Dobsonian)	  
(δ)	  Ισημερινή	  
(ε)	  Πολική	  

Θέμα	  2ο	  
Κατά	   το	  περασμένο	   έτος,	   2011,	   τα	   τρία	  από	   τα	   10	   μεγαλύτερα	   επιτεύγματα	   της	   επιστήμης	   ήταν	  α-‐

στρονομικά.	  Ένα	   από	   αυτά	   ήταν	   το	   τηλεκατευθυνόμενο	   ιαπωνικό	   διαστημικό	   σκάφος	   «Χαγιαμπούσα»	  
(Hayabusa	  =	  γεράκι).	  Τι	  γνωρίζετε	  για	  το	  εγχείρημα	  αυτό;	  
(ΠΡΟΣΟΧΗ:	  Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  ξεπερνάει	  τις	  150	  λέξεις).	  	  

Θέμα	  3ο	  
3.Α)	  Ποιος	  είναι	  ο	  ρόλος	  της	  βαρύτητας	  στη	  μελλοντική	  εξέλιξη	  του	  Σύμπαντος;	  	  
3.Β)	  Γιατί	  δεν	  μπορούμε	  να	  αποφανθούμε	  με	  βεβαιότητα	  αν	  το	  Σύμπαν	  είναι	  κλειστό	  ή	  ανοιχτό;	  	  

	  (ΠΡΟΣΟΧΗ:	  Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  ξεπερνάει	  τις	  200	  λέξεις	  συνολικά).	  	  

Θέμα	  4ο	  
Στην	  επιφάνεια	  ενός	  πλανήτη	  εμφανίζονται	  συνθήκες	  έλλειψης	  βαρύτητας.	  Η	  περίοδος	  περιστροφής	  

του	  πλανήτη	  γύρω	  από	  τον	  άξονά	  του	  είναι	  Τ.	  Να	  εκφράσετε	  την	  πυκνότητα	  d	  του	  πλανήτη	  συναρτήσει	  
της	  περιόδου	  του	  Τ	  και	  της	  παγκόσμιας	  έλξης	  G.	  

Θέμα	  5ο	  
Το	  φάσμα	  ενός	  γαλαξία	  τύπου	  Seyfert,	  μάζας	  Μ,	  δείχνει	  ότι	  η	  ταχύτητα	  περιστροφής	  του	  σε	  απόσταση	  

r	  =	  1,2	  pc	  από	  το	  κέντρο	  του,	  είναι	  1200	  km/s.	  Υποθέτοντας	  ότι	  η	  περιστροφή	  του	  γαλαξία	  είναι	  κυκλική	  
και	  ότι	  ισχύει	  ο	  3ος	  νόμος	  του	  Κέπλερ,	  να	  υπολογίσετε	  την	  αέρια	  μάζα	  Μ	  αυτού.	  
(Δίδονται:	  1	  pc	  =	  3,2	  ×	  1013	  km,	  G	  =	  6,67	  ×	  10-‐11	  N	  ×	  m2	  /kg2	  )	  

	  

Η	  Επιτροπή	  του	  Διαγωνισμού	  
ΣΗΜ.	  1η: Να	  απαντήσετε	  σε	  όλα	  τα	  θέματα.	  Κάθε	  απάντηση	  επιστημονικά	  τεκμη-‐
ριωμένη	  είναι	  δεκτή.	  

ΣΗΜ.	  2η: Δεν	  χρειάζεται	  να	  αντιγράψετε	  τα	  θέματα	  στην	  κόλλα	  σας.	  Αρχίστε	  αμέ-‐
σως	  τις	  απαντήσεις.  

ΣΗΜ.	  3η: Η	  διάρκεια	  του	  διαγωνισμού	  είναι	  ακριβώς	  3	  ώρες. 
 
	  



	  

	  
Θέμα	  1ο	  	  

Συμπληρώστε	  κατάλληλα	  τα	  παρακάτω	  κενά:	  

1.1	  Οι	  πλανήτες	  διαιρούνται	  σε	  δύο	  κατηγορίες:	  Στους	  ________	  σε	  σχέση	  με	  τη	  Γη	  πλανήτες,	  που	  είναι	  ο	  
Ερμής	  και	  η	  Αφροδίτη,	  και	  στους	  ________,	  που	  είναι	  οι	  πέραν	  της	  Γης	  πλανήτες.	  Ακόμη	  μπορούν	  να	  χωρι-‐
στούν	  ανάλογα	  με	  τη	  σύσταση	  και	  την	  πυκνότητά	  τους,	  στους	  ________	  πλανήτες,	  που	  είναι	  οι	  Ερμής,	  Αφρο-‐
δίτη,	  Γη	  και	  Άρης,	  και	  στους	  ________,	  που	  είναι	  οι	  υπόλοιποι	  πλανήτες.	  

1.2	  Οι	  αποστάσεις	  μέσα	  στο	  ηλιακό	  μας	  σύστημα	  είναι	  πολύ	  μεγάλες	  για	  να	  μετρώνται	  με	  μονάδα	  μέτρη-‐
σης	  το	  μέτρο	  και	  το	  χιλιόμετρο.	  Οι	  αστρονόμοι	  καθιέρωσαν	  ως	  μονάδα	  μέτρησης	  των	  αποστάσεων	  εντός	  του	  
ηλιακού	   συστήματος	   την	   ________,	   η	   οποία	   είναι	   ίση	   με	   τη	   μέση	   απόσταση	   Γης	   -‐	   Ηλίου	   και	   ισούται	   με	  
________	  περίπου.	  

1.3	   Οι	   ηλιακές	   κηλίδες	   είναι	   ένα	   φαινόμενο	   περιοδικό.	   Το	   πλήθος	   τους	   μεταβάλλεται	   με	   περίοδο	  
________,	  από	  έναν	  μέγιστο	  αριθμό	  μέχρι	  σχεδόν	  πλήρους	  εξαφάνισης	  τους	  από	  τον	  ηλιακό	  δίσκο.	  Το	  φαινό-‐
μενο	  αυτό	  ονομάζεται	  ________.	  

1.4	  Η	  Αστρονομία	  είναι	  ________	  όλων	  των	  επιστημών.	  Εμφανίστηκε	  την	  4η	  χιλιετηρίδα	  π.Χ.	  µε	  την	  ανά-‐
πτυξη	  των	  αρχαίων	  πολιτισμών	  στη	  ________,	  ________	  την	  Ινδία	  και	  την	  Κίνα.	  

1.5	  Πρέπει	  να	  σημειωθεί	  ότι	  οι	  πρώτες	  παρατηρήσεις	  του	  ουρανού	  ερμηνεύονταν	  ________.	  Η	  Αστρολογία	  
(λέξη	  που	  προέρχεται	  από	  το	  ________)	  βασίζεται	  πάνω	  στην	   ιδέα	  (πίστη)	  ότι	  τα	  διάφορα	  ουράνια	  σώματα	  
και	  φαινόμενα	  έχουν	  σημαντική	  ________,	  ακόμη	  και	  στη	  ________	  και	  το	  πεπρωμένο	  των	  ανθρώπων.	  

1.6	   Η	   ανάπτυξη,	   όμως,	   της	   Αστρονομίας	   ως	   επιστήμης,	   άρχισε	   στην	   αρχαία	   Ελλάδα	   από	   την	   εποχή	  
________,	  το	  600	  π.Χ.	  περίπου.	  

1.7	  Οι	  θεωρίες	  που	  διατυπώθηκαν	  από	  τους	  Αρχαίους	  Έλληνες	  για	  το	  μέχρι	  τότε	  γνωστό	  Σύμπαν	  ήταν	  δύο:	  
Η	   ________	   θεωρία	   του	   Αρίσταρχου,	   που	   θεωρούσε	   ότι	   ο	   Ήλιος	   είναι	   στο	   κέντρο	   του	   Σύμπαντος,	   και	   η	  
________	  θεωρία	  του	  Ίππαρχου	  και	  του	  Πτολεμαίου,	  που	  θεωρούσε	  ότι	  η	  Γη	  ήταν	  το	  κέντρο	  του	  Σύμπαντος	  
και	  ίσχυσε	  μέχρι	  το	  17ο	  αιώνα.	  

1.8	  Η	  μεγάλη	  επανάσταση	  στην	  Αστρονομία	  έγινε	  το	  16ο	  αιώνα	  στην	  Ευρώπη	  από	  τον	  Κοπέρνικο	  (1473	  –	  
1543).	   Στην	   εργασία	   του	  De	   Revolutionibus	  Orbius	   Coelestium	   (Περί	   της	   περιστροφής	   των	   ουρανίων	   σωμά-‐
των),	  που	  δημοσιεύθηκε	  το	  1543,	  επαναδιατύπωσε	  τη	  θεωρία	  ________	  Σύμφωνα	  µε	  αυτή,	  ο	  Ήλιος	  βρίσκεται	  
________,	  που	  αποτελούσε	  και	  το	  μέχρι	  τότε	  γνωστό	  Σύμπαν.	  

1.9	  Η	  ανακάλυψη	   του	   τηλεσκοπίου	   στην	  Ολλανδία	   στις	   αρχές	   του	   17ου	   αιώνα	   και	   η	   χρησιμοποίησή	   του	  
στην	  Ιταλία,	  το	  1609,	  είχε	  σημαντική	  επίδραση	  στην	  ανάπτυξη	  της	  Αστρονομίας.	  Ο	  ________	  ήταν	  εκείνος	  που	  
χρησιμοποίησε	   το	   πρώτο	   αστρονομικό	   τηλεσκόπιο	   µε	   το	   οποίο	   παρατήρησε	   αντικείμενα	   που	   δεν	   ήταν	  
________.	  

1.10	  Με	  τη	  βοήθεια	  δορυφόρων,	  εφοδιασμένων	  µε	  σύγχρονα	  τηλεσκόπια	  (όπως	  το	  διαστημικό	  τηλεσκό-‐
πιο	  Χαµπλ	  (Hubble))	  και	  ανιχνευτές,	  είναι	  δυνατόν	  να	  κάνουμε	  παρατηρήσεις	  σε	  όλες	  τις	  περιοχές	  ________,	  
από	  τα	  ραδιοκύµατα	  μέχρι	  τις	  ακτίνες	  ________.	  
	  
	  
Θέμα	  2ο	  	  

Σημειώσετε	  στο	  κενό	  μπροστά	  με	  Σ,	  εάν	  είναι	  σωστή	  και	  με	  Λ,	  εάν	  είναι	  λάθος	  η	  κάθε	  μια	  από	  τις	  εξής	  προ-‐
τάσεις:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.1	  Η	  εαρινή	  ισημερία	  είναι	  στις	  22	  Ιουνίου.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.2	  Ο	  Ήλιος	  απέχει	  από	  τη	  Γη	  8	  ώρες	  φωτός.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.3	  Έκλειψη	  της	  Σελήνης	  έχουμε	  όταν	  η	  Σελήνη	  μπει	  ανάμεσα	  στον	  Ήλιο	  και	  στη	  Γη.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.4	  Η	  μονάδα	  μέτρησης	  αποστάσεων	  στο	  ηλιακό	  μας	  σύστημα	  είναι	  το	  έτος	  φωτός.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.5	  Η	  φωτόσφαιρα	  είναι	  το	  εξωτερικό	  μέρος	  του	  Ήλιου	  που	  βλέπουμε.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.6	  Πανσέληνο	  έχουμε	  όταν	  η	  Σελήνη	  ανατέλλει	  και	  ο	  Ήλιος	  δύει.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.7	  Το	  βάρος	  ενός	  σώματος	  στη	  Γη	  είναι	  μικρότερο	  από	  το	  βάρος	  του	  στη	  Σελήνη.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.8	  Οι	  μετεωρίτες	  είναι	  τα	  πεφτάστερα	  που	  λέει	  ο	  λαός.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.9	  Ο	  Κρόνος	  είναι	  ο	  μόνος	  πλανήτης	  που	  έχει	  δακτυλίους.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.10	  Φωτογραφίες	  Δία	  &	  Κρόνου	  μας	  έστειλε	  το	  διαστημικό	  σκάφος	  «Βόγιατζερ».	  

	  
Θέμα	  3ο	  	  

Ο	  αστερισμός	  της	  Μεγάλης	  Άρκτου	  είναι	  ένας	  μεγάλος	  και	  πολύ	  γνωστός	  αστερισμός.	  	  

3.1	  Σχεδιάστε,	  όσο	  το	  δυνατόν	  καλύτερα,	  τον	  αστερισμό	  της	  Μεγάλης	  Άρκτου.	  
3.2	  Τι	  γνωρίζετε	  για	  το	  μεσαίο	  άστρο	  της	  ουράς	  της;	  (Η	  απάντησή	  σας	  να	  μην	  ξεπερνά	  τις	  30	  λέξεις)	  
3.3	  Πώς	  μπορούμε	  με	  τη	  βοήθεια	  της	  Μεγάλης	  Άρκτου	  να	  προσδιορίσουμε	  τον	  πολικό	  αστέρα;	  

	  
Θέμα	  4ο	  	  

Μια	   από	   τις	   τελευταίες	   διαστημικές	   αποστολές	   ήταν	   εκείνη	   του	   διπλού	   οχήματος	   «Κασίνι	   –	   Χόιχενς»	  
(Cassini	  –	  Huygens).	  	  

4.1	  Τι	  γνωρίζετε	  για	  την	  αποστολή	  αυτή	  και	  πώς	  πραγματοποιήθηκε;	  	  
4.2	  Ποια	  ήταν	  τα	  αποτελέσματά	  της;	  
4.3	  Τι	  γνωρίζετε	  για	  τη	  σημερινή	  κατάσταση	  των	  οχημάτων	  αυτών;	  	  
(Η	  απάντησή	  σας	  να	  μην	  ξεπερνά	  τις	  200	  λέξεις)	  	  

	  
Θέμα	  5ο	  	  

Πριν	  από	  αρκετά	  χρόνια	  στους	  Ολυμπιακούς	  αγώνες	  του	  1968,	  που	  έγιναν	  στην	  πόλη	  του	  Μεξικού	  (με	  υ-‐
ψόμετρο	  2000	  m)	  ο	  Μπομπ	  Μπίμον	  πραγματοποίησε	  στο	  μήκος	  το	  φοβερό	  άλμα	  των	  8,90	  m.	  Μερικοί	  αμφι-‐
σβήτησαν	  το	  άλμα	  αυτό	  λόγω	  του	  υψομέτρου	  της	  πόλεως	  του	  Μεξικού.	  Μπορείτε	  να	  πείτε	  πού	  στήριξαν	  τις	  
αμφιβολίες	  τους;	   	  
	  
Θέμα	  6ο	  	  

Ο	  Ήλιος	  μας	  έχει	  διάμετρο	  1,4×109	  m	  και	  το	  πλησιέστερο	  αστέρι,	  ο	  α	  –	  Κενταύρου,	  απέχει	  4×1016	  m	  (δηλ.	  
4,3	  έτη	  φωτός).	  Αν	  σχεδιάζαμε	  τον	  Ήλιο	  μας	  να	  έχει	  διάμετρο	  1	  m,	  σε	  ποια	  απόσταση	  θα	  βρισκόταν	  ο	  α	  –	  Κε-‐
νταύρου;	  
	  
Θέμα	  7ο	  	  

Να	  εξηγήσετε	  τη	  διαφορά	  που	  υπάρχει	  μεταξύ	  μετεώρου	  και	  μετεωρίτη.	  
(Η	  απάντησή	  σας	  να	  μην	  ξεπερνά	  τις	  50	  λέξεις)	  	  
	  
Θέμα	  8ο	  	  

Ένας	  αστέρας	  ανατέλλει	  στις	  21ώ.	  45λ.	  σε	  έναν	  τόπο	  και	  δύει	  στις	  4ώ.	  25λ.	  της	  επόμενης	  αστρικής	  ημέρας.	  
8.1	  Πόση	  ώρα	  κάνει	  από	   την	  Ανατολή	   του	  μέχρι	   τη	  Δύση	   του	   (δηλ.	  σε	  πόση	  ώρα	  διανύει	   το	  ημερήσιο	   τόξο	  
του);	  
8.2	  Ποια	  ώρα	  μεσουρανεί	  άνω;	  
8.3	  Σε	  πόση	  ώρα	  διανύει	  το	  νυκτερινό	  τόξο	  του	  (δηλ.	  το	  τόξο	  από	  τη	  Δύση	  του	  μέχρι	  την	  Ανατολή	  του);	  
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Θέμα	  1ο	  	  

Σημειώσετε	  στο	  κενό	  μπροστά	  με	  Σ,	  εάν	  είναι	  σωστή	  και	  με	  Λ,	  εάν	  είναι	  λάθος	  η	  κάθε	  μια	  από	  τις	  εξής	  
προτάσεις:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.1	  Με	  τη	  βοήθεια	  των	  διαγραμμάτων	  Hertzprung	  –	  Russel	  (H	  –	  R)	  έχουμε	  τη	  δυνατότητα	  να	  εξαγά-‐
γουμε	  συμπεράσματα	  σχετικά	  με	  την	  εξέλιξη	  των	  αστέρων.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.2	  Οι	  ερυθροί	  γίγαντες	  και	  υπεργίγαντες	  ακτινοβολούν	  περίπου	  το	  ίδιο	  ποσό	  ενέργειας	  ανά	  δευτε-‐
ρόλεπτο	  με	  τους	  αστέρες	  της	  Κύριας	  Ακολουθίας.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.3	  Οι	  λευκοί	  νάνοι,	  στο	  τελευταίο	  στάδιο	  της	  ζωής	  τους,	  έχουν	  θερμοκρασίες	  χαμηλότερες	  της	  θερ-‐
μοκρασίας	  της	  επιφάνειας	  του	  Ηλίου.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.4	  Όσο	  μεγαλύτερη	  είναι	  η	  αρχική	  μάζα	  ενός	  αστέρα,	  τόσο	  μεγαλύτερο	  χρονικό	  διάστημα	  παραμέ-‐
νει	  στη	  φάση	  της	  Κύριας	  Ακολουθίας.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.5	  Οι	  έννοιες	  του	  χώρου	  και	  του	  χρόνου	  στην	  περιοχή	  μιας	  μαύρης	  τρύπας,	  διαφέρουν	  από	  τις	  αντί-‐
στοιχες	  έννοιες,	  όπως	  τις	  χρησιμοποιούμε	  στην	  καθημερινή	  μας	  ζωή.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.6	  Ο	  αστερισμός	  του	  Τοξότη	  παριστάνει	  μυθολογικά	  τον	  Κένταυρο	  Χείρωνα.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.7	  Απαραίτητη	  προϋπόθεση	  για	  την	  ύπαρξη	  ζωής	  (όπως	  τη	  γνωρίζουμε	  στη	  Γη)	  σε	  έναν	  πλανήτη	  άλ-‐
λου	  ηλιακού	  συστήματος	  είναι	  το	  κεντρικό	  άστρο	  του	  να	  είναι	  μεγάλων	  διαστάσεων.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.8	  Το	  σμήνος	  των	  γαλαξιών	  του	  αστερισμού	  της	  Παρθένου	  ανήκει	  στο	  τοπικό	  σύστημα	  γαλαξιών.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.9	  Το	  εαρινό	  ισημερινό	  σημείο	  γ	  είναι	  η	  αρχή	  μετρήσεως	  της	  ωριαίας	  γωνίας.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.10	   Το	   δεύτερο	  άστρο	   στον	   ουρανό	   σε	   λαμπρότητα	   είναι	   το	   άστρο	   Κάνωπος	   του	  αστερισμού	   της	  
Αργούς.	  

	  
Θέμα	  2ο	  	  

Τις	  τελευταίες	  10ετίες	  πολλά	  διαστημικά	  σκάφη	  εκτοξεύθηκαν	  με	  επιτυχία	  για	  να	  εξερευνήσουν	  το	  πλα-‐
νητικό	  μας	  σύστημα.	  Ένα	  από	  τα	  σκάφη	  αυτά	  ήταν	  και	  ο	  «Γαλιλαίος».	  	  

2.1	  Τι	  γνωρίζετε	  για	  την	  επιχείρηση	  του	  διαστημοπλοίου	  «Γαλιλαίος»;	  
2.2	  Ποιος	  ήταν	  ο	  προορισμός	  του;	  
2.3	  Τελικά	  πέτυχε	  στον	  προορισμό	  του	  αυτό;	  
(Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  ξεπερνάει	  τις	  250	  λέξεις).	  	  

	  
Θέμα	  3ο	  

3.1	  Σε	  ποια	  σημεία	  του	  ορίζοντα	  ανατέλλει	  και	  δύει	  ο	  Ήλιος	  κατά	  την	  εαρινή	  ισημερία;	  
3.2	  Πώς	  μετακινούνται	  τα	  σημεία	  της	  ανατολής	  και	  της	  δύσης	  στο	  χρονικό	  διάστημα	  μεταξύ	  της	  εαρινής	  

ισημερίας	  και	  του	  θερινού	  ηλιοστασίου;	  
	  
Θέμα	  4ο	  

Ποια	  παρατηρησιακά	  δεδομένα	  ενισχύουν	  την	  υπόθεση	  της	  ομοιογένειας	  του	  Σύμπαντος	  και	  ποια	  της	  
ισοτροπίας	  του;	  

(Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  ξεπερνά	  τις	  150	  λέξεις).	  
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Θέμα	  5ο	  

Πώς	  ταξινομούνται	  οι	  γαλαξίες	  κατά	  Χάμπλ	  και	  ποια	  είναι	  τα	  κύρια	  χαρακτηριστικά	  τους	  ανά	  κατηγορία;	  
(Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  ξεπερνά	  τις	  200	  λέξεις).	  

	  
Θέμα	  6ο	  

Ένας	  αστέρας	  βρίσκεται	  σε	  απόσταση	  52,6	  ε.φ.	  και	  το	  φαινόμενο	  μέγεθός	  του	  είναι	  8,	  ποιο	  είναι	  το	  από-‐
λυτο	  μέγεθος	  του	  αστέρα;	  
	  
Θέμα	  7ο	  

Ποια	  είναι	  η	  ταχύτητα	  απομάκρυνσης	  ενός	  γαλαξία,	  που	  βρίσκεται	  σε	  απόσταση	  200	  Mpc,	  αν	  η	  σταθερά	  
του	  Χάμπλ	  θεωρηθεί	  ότι	  είναι	  ίση	  με	  75	  Km/s/Mpc;	  
	  
Θέμα	  8ο	  

Υποθέστε	  ότι	  η	  μέση	  μάζα	  καθενός	  από	  τους	  6.000	  αστεροειδείς	  μιας	  ομάδας	  αστεροειδών,	  είναι	  1000	  
tn.	  Να	  συγκρίνετε	  τη	  συνολική	  τους	  μάζα	  με	  τη	  μάζα	  της	  Γης.	  	  
Δίνονται:	  μέση	  ακτίνα	  Γης,	  RΓ	  =	  6.400	  km	  και	  μέση	  πυκνότητα	  Γης,	  d	  =	  5	  gr/cm³.	  Η	  Γη	  θεωρείται	  σφαιρική.	  
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17ος	  Πανελλήνιος	  Μαθητικός	  Διαγωνισμός	  
Αστρονομίας	  και	  Διαστημικής	  2012	  

Φάση	  3η:	  «ΙΠΠΑΡΧΟΣ»	  
	  

Θέματα	  του	  Γυμνασίου	  
Θέμα	  1ο	  (Αντιστοίχιση):	  
Αντιστοιχίστε	  τα	  χαρακτηριστικά	  που	  αναγράφονται	  στην	  αριστερή	  στήλη,	  με	  τη	  σωστή	  κατηγορία	  ου-‐
ρανίων	  σωμάτων	  της	  δεξιάς	  στήλης.	  
	  
Α.	  Οι	  γωνιακές	  τους	  αποστάσεις	  διατηρούνται	  σχεδόν	  αμετάβλητες	  στη	  δι-‐
άρκεια	  μιας	  ανθρώπινης	  ζωής.	  

	  
1.	  Πλανήτες	  
	  
	  
2.	  Απλανείς	  αστέρες	  

Β.	  Μοιάζουν	  στα	  θεμελιώδη	  τους	  χαρακτηριστικά	  µε	  τον	  Ήλιο.	  

Γ.	  Οι	  γωνιακές	  αποστάσεις	  τους	  ως	  προς	  της	  απλανείς	  αστέρες	  μεταβάλλο-‐
νται	  στη	  διάρκεια	  του	  έτους.	  
Δ.	  Ως	  προς	  έναν	  επίγειο	  παρατηρητή,	  διαγράφουν	  σε	  24	  ώρες	  κυκλικές	  τρο-‐
χιές	  γύρω	  από	  τον	  άξονα	  της	  Γης.	  

Ε.	  Περιφέρονται	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο	  
	  
Θέμα	  2ο	  (Ο	  Διαστημικός	  Σταθμός	  MIR):	  
Ένας	  από	  τους	  διαστημικούς	  σταθμούς	  που	  έστειλε	  ο	  άνθρωπος	  να	  περιφέρεται	  γύρω	  από	  τη	  Γη	  ήταν	  και	  
ο	  διαστημικός	  σταθμός	  «Μιρ»	  (“Mir”).	  
Α)	  Τι	  γνωρίζετε	  γι’	  αυτό	  τον	  διαστημικό	  σταθμό,	  γενικά;	  
Β)	  Πόσο	  μεγάλος	  ήταν	  και	  ποια	  περίοδο	  λειτούργησε;	  
Γ)	  Γνωρίζετε	  δυο	  –	  τρεις	  κοσμοναύτες	  και	  αστροναύτες	  που	  κατοίκησαν	  μέσα	  σ’	  αυτόν;	  

	  
Θέμα	  3ο	  (Σωστό	  ή	  λάθος):	  
Απαντήστε	  με	  (Σ)	  όσες	  από	  τις	  παρακάτω	  προτάσεις	  θεωρείτε	  σωστές	  και	  με	  (Λ)	  όσες	  προτάσεις	  θεω-‐
ρείτε	  λάθος:	  	  

3.1	  Ο	  Αντάρης	  είναι	  το	  λαμπρότερο	  άστρο	  του	  αστερισμού	  του	  Σκορπιού.	  
3.2	  Το	  Μεγάλο	  και	  το	  Μικρό	  Νέφος	  του	  Μαγγελάνου	  είναι	  δύο	  ανώμαλοι	  γαλαξίες.	  
3.3	  Ο	  Πλούτωνας	  είναι	  πλανήτης,	  που	  μάλιστα	  έχει	  και	  ένα	  δορυφόρο,	  το	  Χάροντα.	  
3.4	  Η	  μετάπτωση	  του	  άξονα	  της	  Γης	  ανακαλύφθηκε	  από	  το	  Γαλιλαίο.	  
3.5	  Ο	  άξονας	  περιστροφής	  του	  πλανήτη	  Ουρανού	  κείται	  σχεδόν	  στο	  επίπεδο	  της	  τροχιάς	  του.	  
3.6	  Αν	  τον	  πλανήτη	  Κρόνο	  τον	  ρίχναμε	  σε	  έναν	  τεράστιο	  ωκεανό	  δεν	  θα	  βούλιαζε.	  
3.7	   Το	  πλανητικό	  μας	  σύστημα	  βρίσκεται	  σε	  απόσταση	  30.000	   έτη	  φωτός	  από	   το	  κέντρο	   του	  Γαλαξία	  
μας.	  
3.8	  Οι	  κομήτες	  είναι	  ουράνια	  σώματα,	  που	  δεν	  ανήκουν	  στο	  πλανητικό	  μας	  σύστημα.	  
3.9	  Η	  διαστημική	  συσκευή	  «Ιχνηλάτης»	  (“Pathfinder”)	  προσεδαφίστηκε	  στο	  Γανυμήδη,	  το	  δορυφόρο	  του	  
Δία.	  
3.10	  Ο	  μηχανισμός	  των	  Αντικυθήρων	  ήταν	  ένα	  αρχαίο	  τηλεσκόπιο.	  
	  
Θέμα	  4ο	  (Πρόβλημα):	  
Έστω	  ότι	  διπλασιάζεται	  η	  γωνιακή	  ταχύτητα	  περιστροφής	  της	  Γης	  γύρω	  από	  τον	  άξονά	  της.	  Πόσο	  θα	  δι-‐
αρκούσε	  η	  νύχτα	  στο	  Βόλο	  κατά	  τις	  ισημερίες;	  Δικαιολογείστε	  την	  απάντησή	  σας.	  
	  
Θέμα	  5ο	  (Πολλαπλής	  επιλογής):	  
	   Να	  επιλέξετε	  τη	  σωστή	  απάντηση	  στην	  καθεμιά	  από	  τις	  παρακάτω	  προτάσεις:	  
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5.1 Η	  περίοδος	  περιστροφής	  ενός	  πλανήτη	  περί	  τον	  άξονά	  του	  είναι	  μεγαλύτερη	  από	  την	  περίοδο	  περι-‐
φοράς	  του	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο.	  Αυτός	  ο	  πλανήτης	  είναι:	  

	   Α)	  Ο	  Άρης	  
	   Β)	  Ο	  Κρόνος	  
	   Γ)	  Η	  Αφροδίτη	  	  
	   Δ)	  Ο	  Δίας	  	  
	   Ε)	  Ο	  Ποσειδώνας	  

5.2 Ένας	  αστέρας	  φαίνεται	  λαμπρότερος	  ενός	  άλλου	  όταν	  το	  φαινόμενο	  μέγεθός	  του	  είναι:	  	  
	   Α)	  Μεγαλύτερο	  
	   Β)	  Μικρότερο	  
	   Γ)	  Ίσο	  
	   Δ)	  Άλλοτε	  μικρότερο	  και	  άλλοτε	  μεγαλύτερο	  
	   Ε)	  Τίποτε	  από	  τα	  παραπάνω	  

5.3 Ποιος	  από	  τους	  παρακάτω	  τύπους	  εκφράζει	  το	  νόμο	  της	  Παγκόσμιας	  Έλξης,	  όπου	  Μ1,	  Μ2	  είναι	  οι	  μά-‐
ζες	  των	  δύο	  σωμάτων,	  R	  η	  μεταξύ	  τους	  απόσταση	  και	  G	  η	  σταθερά	  της	  παγκόσμιας	  έλξης.	  

Α)	   F =G ⋅M1 ⋅M2

R2 	  

Β)	   F =G ⋅M1
2

R2 	  

Γ)	   F =G ⋅M1 +M2

R2 	  

Δ)	  F =G ⋅M1 ⋅M2

R
	  

Ε)	  F =G ⋅M2
2

R2 	  

5.4 Ένα	  από	  τα	  δορυφορικά	  τηλεσκόπια	  έχει	  το	  όνομα	  ενός	  εκ	  των	  παρακάτω	  αστρονόμων.	  Αυτός	  ο	  α-‐
στρονόμος	  είναι:	  

	   Α)	  Ο	  Ευγένιος	  Αντωνιάδης	  
	   Β)	  Ο	  Πτολεμαίος	  
	   Γ)	  Ο	  Άρθουρ	  Έντινγκτον	  (Arthur	  Eddington)	  	  	  
	   Δ)	  Ο	  Γουίλιαμ	  Χέρσελ	  (William	  Hershel)	  	  
	   E)	  Ο	  Τύχωνας	  Μπράχε	  (Tycho	  Brahe)	  

5.5 Η	  απόσταση	  του	  Δία	  από	  τον	  Ήλιο	  σε	  αστρονομικές	  μονάδες	  είναι:	  
	   Α)	  0,4	  
	   Β)	  0,7	  
	   Γ)	  1	  
	   Δ)	  5,2	  
	   Ε)	  12,3	  	  

5.6 Σε	   έναν	  από	   τους	  παρακάτω	  πλανήτες	  η	   ταχύτητα	  διαφυγής	   είναι	   μεγαλύτερη	  από	  όλους	   τους	  άλ-‐
λους.	  Αυτός	  ο	  πλανήτης	  είναι:	  

	   Α)	  Ο	  Κρόνος	  
	   Β)	  Ο	  Ερμής	  
	   Γ)	  Ο	  Άρης	  
	   Δ)	  Ο	  Δίας	  
	   Ε)	  Η	  Γη	  

5.7 Ο	   λαμπρότερος	   αστέρας	   του	   ουρανού,	   ο	   Σείριος,	   ανήκει	   σε	   έναν	   από	   τους	  παρακάτω	  αστερισμούς.	  
Αυτός	  είναι:	  

	   Α)	  Ο	  Ωρίωνας	  
	   Β)	  Ο	  Μεγάλος	  Κύων	  	  
	   Γ)	  Ο	  Βοώτης	  
	   Δ)	  Ο	  Σκορπιός	  
	   Ε)	  Ο	  Κύκνος	  
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5.8 Οι	  περισσότερες	  τροχιές	  αστεροειδών	  είναι	  μεταξύ	  των	  τροχιών	  δύο	  πλανητών.	  Αυτοί	  είναι:	  
	   Α)	  Ο	  Ερμής	  και	  η	  Αφροδίτη	  
	   Β)	  Η	  Γη	  και	  ο	  Άρης	  
	   Γ)	  Ο	  Άρης	  και	  ο	  Δίας	  
	   Δ)	  Ο	  Δίας	  και	  ο	  Κρόνος	  
	   Ε)	  Ο	  Κρόνος	  και	  ο	  Ουρανός	  

5.9 Η	  Πανσέληνος	  επαναλαμβάνεται	  περίπου	  κάθε:	  
	   Α)	  7	  ημέρες	  
	   Β)	  15	  ημέρες	  
	   Γ)	  28	  ημέρες	  
	   Δ)	  30	  ημέρες	  
	   Ε)	  42	  ημέρες	  

5.10 	  Οι	  δύο	  πρώτοι	  αστροναύτες	  (Σοβιετικός	  και	  Αμερικανός)	  που	  πέταξαν	  στο	  Διάστημα	  και	  έκαναν	  τον	  
γύρο	  της	  Γης	  ήταν:	  

	   Α)	  Ο	  Νηλ	  Άρμστρονγκ	  (Neil	  Armstrong)	  και	  ο	  Γιούρι	  Γκαγκάριν	  (Yuri	  Gagarin)	  
	   Β)	  Ο	  Νηλ	  Άρμστρονγκ	  (Neil	  Armstrong)	  και	  ο	  Τζων	  Γκλεν	  (John	  Glen)	  
	   Γ)	  Ο	  Γιούρι	  Γκαγκάριν	  (Yuri	  Gagarin)	  και	  ο	  Τζων	  Γκλεν	  (John	  Glen)	  
	   Δ)	  Ο	  Έντουιν	  Ώλντριν	  (Edwin	  Aldrin)	  και	  ο	  Βλαδίμηρος	  Τιτόφ	  (Vladimir	  Titov)	  
	   Ε)	  Ο	  Βλαδίμηρος	  Τιτόφ	  (Vladimir	  Titov)	  και	  ο	  Μάικλ	  Κόλινς	  (Michael	  Collins)	  
	  
	  
	  
	  
	  

Καλή	  Επιτυχία!!!	  
Η	  Επιτροπή	  του	  17ου	  Πανελλήνιου	  Μαθητικού	  Διαγωνισμού	  Αστρονομίας	  &	  Διαστημικής	  
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17ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός 
Αστρονομίας και Διαστημικής 2012 

Φάση 3η: «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» 
 

Θέματα του Λυκείου 

 
Θέμα 1ο (Τροπικός του Καρκίνου): 

«Η Μεσοποταμιακή κατάταξη των αστερισμών έχει επιζήσει μέχρι σήμερα, διότι έγινε η βάση ενός 
αριθμητικού σχήματος αναφοράς - του εκλειπτικού ή ζωδιακού συστήματος. Αυτό συνέβη περί το 450 
π.Χ., όταν η εκλειπτική αναγνωρίσθηκε σαφώς και διαιρέθηκε σε 12 ίσα ζώδια» (Εγκυκλοπαίδεια Πά-
πυρος – Larrousse - Brittanica). 

Με τη λέξη «ίσα» εννοείται «τόξα ίσου πλάτους», δηλ. ακριβώς 30º το καθένα (κάτι που δεν αλη-
θεύει για τους αντίστοιχους αστερισμούς, αλλά άλλο οι αστερισμοί και άλλο τα ζώδια). 

Ως γνωστόν, ο Ήλιος, στο βορειότερο σημείο της φαινομενικής ετήσιας παλινδρόμησής του, με-
σουρανεί ακριβώς στο ζενίθ στον βορειότερο παράλληλο που αυτό είναι δυνατόν να συμβεί (δηλ. 
περίπου στον παράλληλο των 23,5ο βόρεια), την 21η Ιουνίου. Από την επόμενη ημέρα ο Ήλιος «τρέ-
πεται» προς νότο. Την εποχή που η Αστρονομία ανθούσε στη Μεσοποταμία, στις 21 Ιουνίου ο Ήλιος 
μόλις εισερχόταν στην περιοχή του ζωδίου του Καρκίνου. Έτσι, ο παράλληλος των 23,5º βόρεια ονο-
μάστηκε (πολύ αργότερα, βέβαια – το 1545) «Τροπικός του Καρκίνου». 

Γνωρίζουμε ότι η περίοδος της μετάπτωσης του άξονα της Γης είναι περίπου 25.800 χρόνια. Αν 
έπρεπε να δώσουμε σήμερα μια ονομασία στον παράλληλο των 23,5º βόρεια, πώς θα τον ονομάζαμε; 
	  
Θέμα 2ο (Περιορισμένης ανάπτυξης): 

Τα κατοπτρικά τηλεσκόπια, εκτός των άλλων, περιλαμβάνουν ένα αντικειμενικό ή πρωτεύον κά-
τοπτρο και ένα δευτερεύον κάτοπτρο.  

Α) Γιατί επιδιώκεται να κατασκευάζονται τα κατοπτρικά τηλεσκόπια, με όσο το δυνατό μεγαλύ-
τερο αντικειμενικό κάτοπτρο;  

Β) Γιατί στην ανακλαστική επιφάνεια του αντικειμενικού κάτοπτρου ενός τέτοιου τηλεσκοπίου, 
δίνεται παραβολοειδές σχήμα;  

Γ) Ποιος ο ρόλος του προσοφθάλμιου φακού;  
Δ) Για ποιο λόγο τοποθετούνται τηλεσκόπια σε τροχιά γύρω από τη Γη, παρά το μεγάλο τους κό-

στος; 
(Να απαντήσετε μέσα σε 20 σειρές) 
	  
Θέμα 3ο (Ουρανογραφία): 

Το Τρίγωνο του Καλοκαιριού είναι ένας ωραίος σχηματισμός άστρων κατά τη διάρκεια του Κα-
λοκαιριού.  

Α) Ποια είναι τα άστρα που το απαρτίζουν και σε ποιους αστερισμούς ανήκουν; 
Β) Ποια πλευρά του Τριγώνου, αν προεκταθεί, θα συναντήσει τελικά το κέντρο του Γαλαξία μας; 
Γ) Να σχεδιάσετε, όσο γίνεται καλύτερα, τους αστερισμούς αυτούς με τα λαμπρότερα άστρα τους.   
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Θέμα 4ο (Πρόβλημα Νο.1): 
Το απόλυτο μέγεθος του Ηλίου είναι 4,82. Υπάρχουν άστρα, από τη γειτονιά των οποίων ο Ήλιος 

θα είναι ορατός σαν αστέρι πρώτου μεγέθους; Αν ναι, ποια είναι τα άστρα αυτά, που φαίνονται στον 
ουρανό με γυμνό μάτι; (Δίδεται ότι 1pc = 3,26 έ.φ.).  
	  
Θέμα 5ο (Πρόβλημα Νο.2): 

Η Γη κινείται σε περίπου κυκλική τροχιά γύρω από τον Ήλιο, σε απόσταση r = 8 min φωτός και 
με περίοδο ΤΓ = 1 έτος. Παρόμοια, ο Ήλιος κινείται σε περίπου κυκλική τροχιά γύρω από το κέντρο 
του Γαλαξία μας και σε απόσταση R = 30.000 έτη φωτός με περίοδο ΤΗ = 240 εκατομμύρια έτη. 

Με αυτά τα δεδομένα, υπολογίστε τη μάζα ΜG του Γαλαξία μας συναρτήσει της μάζας ΜΗ του Ή-
λιου, θεωρώντας ότι το σύνολο σχεδόν της γαλαξιακής μάζας είναι συγκεντρωμένο εσωτερικά της 
τροχιάς του Ήλιου έτσι, ώστε η βαρυτική έλξη του Γαλαξία στον Ήλιο να μπορεί να προσεγγισθεί, 
θεωρώντας ότι όλη η μάζα ΜG του Γαλαξία είναι συγκεντρωμένη στο κέντρο του. 

Δίδεται: 1 έτος = 365 μέρες. 
	  

	  
	  

	  

Καλή Επιτυχία!! 
Ραντεβού στην 4η φάση «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» 

 
Η Επιτροπή του 17ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού 

Αστρονομίας & Διαστημικής 



18ος	  Πανελλήνιος	  Μαθητικός	  Διαγωνισμός	  –	  2η	  φάση	  «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ»	   1	  
 

18ος	  Πανελλήνιος	  Μαθητικός	  Διαγωνισμός	  
Αστρονομίας	  και	  Διαστημικής	  2013	  

Φάση	  2η:	  «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ»	  
	  

Θέματα	  Γυμνασίου	  

Θέμα	  1ο	  
Αντιστοιχίστε	  τις	  χαρακτηριστικές	  ημέρες	  του	  έτους	  της	  αριστερής	  στήλης	  με	  ένα	  ή	  περισσότερα	  φαινόμενα,	  που	  

καταγράφονται	  στη	  δεξιά	  στήλη:	  

1.	  Χειμερινό	  ηλιοστάσιο	   Α.	  Το	  μεσημεριανό	  ύψος	  του	  Ήλιου	  είναι	  	  μέγιστο	  στο	  βόρειο	  ημισφαίριο	  
2.	  Θερινό	  ηλιοστάσιο	   Β.	  Το	  μεσημεριανό	  ύψος	  του	  Ήλιου	  είναι	  ελάχιστο	  στο	  βόρειο	  ημισφαίριο	  
3.	  Εαρινή	  ισημερία	   Γ.	  Η	  ημέρα	  έχει	  ίση	  διάρκεια	  με	  τη	  νύχτα	  
4.	  Φθινοπωρινή	  ισημερία	   Δ.	  Η	  ημέρα	  έχει	  μέγιστη	  διάρκεια	  στο	  βόρειο	  ημισφαίριο	  
	   Ε.	  Συμβαίνει	  της	  22	  Δεκεμβρίου	  στο	  βόρειο	  ημισφαίριο	  
	   ΣΤ.	  Η	  φαινόμενη	  ημερήσια	  τροχιά	  του	  Ήλιου	  είναι	  ένας	  κύκλος	  που	  βρίσκεται	  

στο	  επίπεδο	  του	  ισημερινού	  της	  Γης	  
	   Ζ.	  Σε	  έναν	  τόπο	  του	  νοτίου	  ημισφαιρίου	  η	  ημέρα	  έχει	  μέγιστη	  διάρκεια	  

Θέμα	  2ο	  
Eίναι	  γνωστό	  ότι	  οι	  κομήτες	  είναι	  ουράνια	  σώματα	  του	  ηλιακού	  μας	  συστήματος.	  	  
(A)	  Ποια	  είναι	  τα	  διάφορα	  μέρη,	  από	  τα	  οποία	  αποτελείται	  ένας	  κομήτης;	  
(Β)	  Ποια	  μορφή	  έχουν	  οι	  κομήτες,	  όταν	  βρίσκονται	  μακριά	  από	  τον	  Ήλιο	  και	  τι	  συμβαίνει	  όταν	  εισέλθουν	  στο	  ε-‐
σωτερικό	  του	  ηλιακού	  συστήματος	  και	  αρχίζουν	  να	  πλησιάζουν	  τον	  Ήλιο;	  	  
(Γ)	  Τι	  γνωρίζετε	  για	  τον	  κομήτη	  του	  Χάλεϋ;	  	  
(Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  ξεπερνάει	  τις	  150	  λέξεις)	  

Θέμα	  3ο	  
(Α)	  Εάν	  το	  πλήθος	  των	  αστεριών	  του	  Γαλαξία	  μας	  είναι	  1011	  και	  τα	  νεφελώματα	  που	  ανήκουν	  σ’	  αυτόν	  καλύπτουν	  
το	  1/10	  αυτών	  των	  αστεριών,	  πόσα	  αστέρια	  θα	  μπορούσαν	  να	  παρατηρηθούν;	  	  
(Β)	  Αν	  θεωρήσουμε	  ότι	  το	  πλήθος	  των	  γαλαξιών	  του	  Σύμπαντος	  είναι	  1012	  και	  κάθε	  γαλαξίας	  περιλαμβάνει	  1011	  
αστέρια,	  ποιο	  είναι	  το	  πλήθος	  των	  αστεριών	  του	  Σύμπαντος;	  
(Γ)	  Ένας	  γαλαξίας	  απομακρύνεται	  από	  εμάς	  με	  ταχύτητα	  90.000	  km/s.	  Πόσα	  έτη	  φωτός	  βρίσκεται	  μακριά	  μας;	  	  
(Δίνεται	  η	  σταθερά	  του	  Hubble,	  H	  =	  75	  km/Mpc/s.	  Επίσης:	  1	  Μpc=	  106pc	  και	  1pc=	  3,26	  έτη	  φωτός).	  

Θέμα	  4ο	  
Χαρακτηρίστε	  τις	  παρακάτω	  προτάσεις	  στο	  γραπτό	  σας,	  αν	  είναι	  σωστή	  με	  (Σ),	  ενώ	  αν	  είναι	  λάθος	  με	  (Λ).	  

1. Η	  Μεγάλη	  Άρκτος	  και	  ο	  Δράκοντας,	  ανήκουν	  στους	  αειφανείς	  αστερισμούς	  του	  βορείου	  ημισφαιρίου	  για	  τη	  
χώρα	  μας.	  

2. Το	  1	  παρσέκ	  είναι	  μικρότερη	  απόσταση	  από	  το	  1	  έτος	  φωτός.	  
3. Οι	  καινοφανείς	  αστέρες	  ή	  αστέρες	  νόβα	  έχουν	  πολύ	  μεγάλη	  και	  σταθερή	  λαμπρότητα	  συνεχώς.	  
4. Ο	  Γαλαξίας	  μας	  συγκαταλέγεται	  στους	  λεγόμενους	  σπειροειδείς	  με	  ράβδο	  ή	  ραβδοειδείς	  γαλαξίες.	  
5. Ο	  Νικόλαος	  Κοπέρνικος	  ήταν	  ο	  πρώτος	  που	  διατύπωσε	  την	  ιδέα	  του	  ηλιοκεντρικού	  συστήματος.	  
6. Οι	  εσωτερικοί	  ή	  γήινοι	  πλανήτες	  είναι	  ο	  Ερμής	  και	  η	  Αφροδίτη.	  
7. Όλοι	  οι	  πλανήτες	  του	  ηλιακού	  μας	  συστήματος	  περιστρέφονται	  γύρω	  από	  τον	  άξονά	  τους	  με	  την	  ίδια	  φορά	  

που	  περιφέρονται	  και	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο.	  
8. Έκλειψη	  Σελήνης	  έχουμε	  όταν	  αυτή	  μπαίνει	  στη	  σκιά	  της	  Γης,	  κατά	  την	  Πανσέληνο.	  
9. Η	  περίοδος	  περιστροφής	  της	  Σελήνης	  γύρω	  από	  τον	  άξονά	  της	  είναι	  διπλάσια	  της	  περιόδου	  περιφοράς	  της	  

γύρω	  από	  τη	  Γη,	  γι’	  αυτό	  και	  βλέπουμε	  πάντα	  το	  ίδιο	  ημισφαίριό	  της.	  
10. Η	  χρωμόσφαιρα	  του	  Ήλιου	  είναι	  η	  αέρια	  στιβάδα	  που	  περιβάλλει	  τη	  φωτόσφαιρά	  του.	  
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Θέμα	  5ο	  
Ας	  υποθέσουμε	  ότι	  ένα	  εξερευνητικό	  διαστημικό	  σκάφος	  έφθασε	  σε	  έναν	  πλανήτη	  του	  ηλιακού	  μας	  συστήματος	  

στις	  20	  Αυγούστου	  2011	  και	  ότι	  τότε	  ο	  πλανήτης	  αυτός	  βρισκόταν	  σε	  αντίθεση.	  	  Από	  εκεί	  στέλνει	  ένα	  ηλεκτρομα-‐
γνητικό	  σήμα,	  το	  οποίο	  φθάνει	  στο	  κέντρο	  ελέγχου	  της	  Γης,	  μετά	  από	  3,9	  ώρες	  (στρογγυλά).	  	  
(Α)	  Ποιος	  μπορεί	  να	  είναι	  ο	  πλανήτης	  αυτός;	  Δικαιολογήστε	  την	  απάντησή	  σας.	  
(Β)	  Ποιος	  είναι	  ο	  μεγαλύτερος	  δορυφόρος	  του	  πλανήτη	  αυτού	  και	  τι	  γνωρίζετε	  για	  το	  δορυφόρο	  αυτό;	  	  	  

	  

Η	  Επιτροπή	  του	  Διαγωνισμού	  
ΣΗΜ.	  1η: Να	  απαντήσετε	  σε	  όλα	  τα	  θέματα.	  Κάθε	  απάντηση	  επιστημονικά	  τεκμηριωμένη	  είναι	  δεκτή.	  

ΣΗΜ.	  2η: Δεν	  χρειάζεται	  να	  αντιγράψετε	  τα	  θέματα	  στην	  κόλλα	  σας.	  Αρχίστε	  αμέσως	  τις	  απαντήσεις.  

ΣΗΜ.	  3η: Η	  διάρκεια	  του	  διαγωνισμού	  είναι	  ακριβώς	  3	  ώρες. 
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18ος	  Πανελλήνιος	  Μαθητικός	  Διαγωνισμός	  
Αστρονομίας	  και	  Διαστημικής	  2013	  

Φάση	  2η:	  «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ»	  
	  

Ενδεικτικές	  Λύσεις	  στα	  Θέματα	  του	  Γυμνασίου	  

Θέμα	  1ο	  
Αντιστοιχίστε	  τις	  χαρακτηριστικές	  ημέρες	  του	  έτους	  της	  αριστερής	  στήλης	  με	  ένα	  ή	  περισσότερα	  φαινόμενα,	  που	  

καταγράφονται	  στη	  δεξιά	  στήλη:	  

1.	  Χειμερινό	  ηλιοστάσιο	   Α.	  Το	  μεσημεριανό	  ύψος	  του	  Ήλιου	  είναι	  	  μέγιστο	  στο	  βόρειο	  ημισφαίριο	  
2.	  Θερινό	  ηλιοστάσιο	   Β.	  Το	  μεσημεριανό	  ύψος	  του	  Ήλιου	  είναι	  ελάχιστο	  στο	  βόρειο	  ημισφαίριο	  
3.	  Εαρινή	  ισημερία	   Γ.	  Η	  ημέρα	  έχει	  ίση	  διάρκεια	  με	  τη	  νύχτα	  
4.	  Φθινοπωρινή	  ισημερία	   Δ.	  Η	  ημέρα	  έχει	  μέγιστη	  διάρκεια	  στο	  βόρειο	  ημισφαίριο	  
	   Ε.	  Συμβαίνει	  της	  22	  Δεκεμβρίου	  στο	  βόρειο	  ημισφαίριο	  
	   ΣΤ.	  Η	  φαινόμενη	  ημερήσια	  τροχιά	  του	  Ήλιου	  είναι	  ένας	  κύκλος	  που	  βρίσκεται	  

στο	  επίπεδο	  του	  ισημερινού	  της	  Γης	  
	   Ζ.	  Σε	  έναν	  τόπο	  του	  νοτίου	  ημισφαιρίου	  η	  ημέρα	  έχει	  μέγιστη	  διάρκεια	  
 
Απαντήσεις:	  1	  →	  (Β	  &	  Ε	  &	  Ζ),	  2	  →	  (Α	  &	  Δ),	  3	  →	  (Γ	  &	  ΣΤ),	  4	  →	  (Γ	  &	  ΣΤ).	  

Θέμα	  2ο	  
Eίναι	  γνωστό	  ότι	  οι	  κομήτες	  είναι	  ουράνια	  σώματα	  του	  ηλιακού	  μας	  συστήματος.	  	  
(A)	  Ποια	  είναι	  τα	  διάφορα	  μέρη,	  από	  τα	  οποία	  αποτελείται	  ένας	  κομήτης;	  
(Β)	  Ποια	  μορφή	  έχουν	  οι	  κομήτες,	  όταν	  βρίσκονται	  μακριά	  από	  τον	  Ήλιο	  και	  τι	  συμβαίνει	  όταν	  εισέλθουν	  στο	  ε-‐
σωτερικό	  του	  ηλιακού	  συστήματος	  και	  αρχίζουν	  να	  πλησιάζουν	  τον	  Ήλιο;	  	  
(Γ)	  Τι	  γνωρίζετε	  για	  τον	  κομήτη	  του	  Χάλεϋ;	  	  
(Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  ξεπερνάει	  τις	  150	  λέξεις)	  

Απάντηση:	  
(Α)	  Τρία	  είναι	  τα	  μέρη,	  από	  τα	  οποία	  αποτελείται	  ένας	  κομήτης:	  1.	  Ο	  πυρήνας,	  ο	  οποίος	  έχει	  σταθερή	  σφαιρική	  μορφή	  
και	  μεγάλη	  φωτεινότητα.	  Η	  διάμετρός	  του	  ποικίλλει	  από	  1	  έως	  10	  χλμ.	  2.	  Η	  κόμη,	  η	  οποία	  περιβάλει	  τον	  πυρήνα	  και	  
έχει	  νεφελώδη	  λάμψη	  αρκετά	  αμυδρή,	  ώστε	  αστέρες	  πίσω	  από	  αυτή	  να	  φαίνονται	  καθαρά.	  Η	  διάμετρος	  της	  κόμης	  κυ-‐
μαίνεται	  από	  10.000	  χλμ.	  έως	  100.000	  χλμ.	  Ο	  πυρήνας	  και	  η	  κόμη	  μαζί	  αποτελούν	  την	  κεφαλή	  του	  κομήτη.	  3.	  Η	  ουρά,	  
που	  αποτελείται	  από	  αεριώδη	  μάζα	  και	  αναπτύσσεται	  πάντα	  αντίθετα	  προς	  τον	  Ήλιο,	  λόγω	  της	  πίεσης	  της	  ακτινοβο-‐
λίας	  του	  Ήλιου,	  που	  ασκείται	  στα	  σωματίδιά	  της.	  Οι	  διαστάσεις	  της	  ουράς	  ποικίλλουν.	  Άλλοι	  κομήτες	  έχουν	  ελάχιστη	  
ουρά,	  που	  μόλις	  διακρίνεται	  και	  άλλοι	  πάρα	  πολύ	  μεγάλη,	  που	  γίνεται	  εμφανέστατη.	  	  
(Β)	  Όσο	  ο	  κομήτης	  βρίσκεται	  μακριά	  από	  τον	  Ήλιο	  έχει	  μια	  νεφελώδη	  μορφή	  ανωμάλου	  σχήματος,	  που	  προσομοιάζε-‐
ται	  με	  το	  σφαιρικό.	  Όταν,	  όμως,	  πλησιάσει	  στον	  Ήλιο,	  αναπτύσσεται	  η	  ουρά.	  	  
(Γ)	  Ο	  κομήτης	  του	  Χάλεϋ	  έχει	  περίοδο	  περιφοράς	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο	  76	  χρόνια	  και	  έγινε	  πολλές	  φορές	  ορατός.	  Πέρασε	  
το	   1910,	   ήταν	  θεαματικός,	   αλλά	   δημιούργησε	  πανικό,	   επειδή	   οι	   άνθρωποι	  φοβήθηκαν	   το	   κυάνιο,	   το	   οποίο	  περιείχε.	  
Πέρασε	  ακόμη	  και	  το	  1986,	  αλλά	  μόλις	  που	  φαινόταν	  με	  τηλεσκόπιο.	  

Θέμα	  3ο	  
(Α)	  Εάν	  το	  πλήθος	  των	  αστεριών	  του	  Γαλαξία	  μας	  είναι	  1011	  και	  τα	  νεφελώματα	  που	  ανήκουν	  σ’	  αυτόν	  καλύπτουν	  
το	  1/10	  αυτών	  των	  αστεριών,	  πόσα	  αστέρια	  θα	  μπορούσαν	  να	  παρατηρηθούν;	  	  
(Β)	  Αν	  θεωρήσουμε	  ότι	  το	  πλήθος	  των	  γαλαξιών	  του	  Σύμπαντος	  είναι	  1012	  και	  κάθε	  γαλαξίας	  περιλαμβάνει	  1011	  
αστέρια,	  ποιο	  είναι	  το	  πλήθος	  των	  αστεριών	  του	  Σύμπαντος;	  
(Γ)	  Ένας	  γαλαξίας	  απομακρύνεται	  από	  εμάς	  με	  ταχύτητα	  90.000	  km/s.	  Πόσα	  έτη	  φωτός	  βρίσκεται	  μακριά	  μας;	  	  
(Δίνεται	  η	  σταθερά	  του	  Hubble,	  H	  =	  75	  km/Mpc/s.	  Επίσης:	  1	  Μpc=	  106pc	  και	  1pc=	  3,26	  έτη	  φωτός).	  
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Λύση:	  

(Α)	  Τα	  αστέρια	  που	  καλύπτονται	  από	  τα	  νεφελώματα	  είναι:	  
  
1

10
⋅1011 =1010 	  	  

Άρα	  τα	  αστέρια	  που	  μπορούμε	  να	  παρατηρήσουμε	  είναι:	    1011−1010 = 9×1010 	  	  

(Β)	  Ο	  αριθμός	  των	  αστεριών	  του	  Σύμπαντος	  είναι:	     N =1012 ⋅1011 =1023 	  	  
(Γ)	  Εφαρμόζουμε	  τον	  τύπο	  της	  απομάκρυνσης	  των	  γαλαξιών	  του	  Hubble	  και	  έχουμε	  διαδοχικά:	  

   
v = H ⋅d⇔ d =

v
H
⇒ d =

90.000km s
75km s Mpc

=1.200Mpc 	  

Άρα,	  μετατρέποντας	  τα	  μεγαπαρσέκ	  σε	  έτη	  φωτός	  έχουμε:	  

   d =1.200×106 ⋅3,26 = 39,12×108 	  έτη	  φωτός.	  

Θέμα	  4ο	  
Χαρακτηρίστε	  τις	  παρακάτω	  προτάσεις	  στο	  γραπτό	  σας,	  αν	  είναι	  σωστή	  με	  (Σ),	  ενώ	  αν	  είναι	  λάθος	  με	  (Λ).	  

1. Η	  Μεγάλη	  Άρκτος	  και	  ο	  Δράκοντας,	  ανήκουν	  στους	  αειφανείς	  αστερισμούς	  του	  βορείου	  ημισφαιρίου	  για	  τη	  
χώρα	  μας.	  (Σ)	  

2. Το	  1	  παρσέκ	  είναι	  μικρότερη	  απόσταση	  από	  το	  1	  έτος	  φωτός.	  (Λ)	  
3. Οι	  καινοφανείς	  αστέρες	  ή	  αστέρες	  νόβα	  έχουν	  πολύ	  μεγάλη	  και	  σταθερή	  λαμπρότητα	  συνεχώς.	  (Λ)	  
4. Ο	  Γαλαξίας	  μας	  συγκαταλέγεται	  στους	  λεγόμενους	  σπειροειδείς	  με	  ράβδο	  ή	  ραβδοειδείς	  γαλαξίες.	  (Σ)	  
5. Ο	  Νικόλαος	  Κοπέρνικος	  ήταν	  ο	  πρώτος	  που	  διατύπωσε	  την	  ιδέα	  του	  ηλιοκεντρικού	  συστήματος.	  (Λ)	  
6. Οι	  εσωτερικοί	  ή	  γήινοι	  πλανήτες	  είναι	  ο	  Ερμής	  και	  η	  Αφροδίτη.	  (Σ)	  
7. Όλοι	  οι	  πλανήτες	  του	  ηλιακού	  μας	  συστήματος	  περιστρέφονται	  γύρω	  από	  τον	  άξονά	  τους	  με	  την	  ίδια	  φορά	  

που	  περιφέρονται	  και	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο.	  (Λ)	  
8. Έκλειψη	  Σελήνης	  έχουμε	  όταν	  αυτή	  μπαίνει	  στη	  σκιά	  της	  Γης,	  κατά	  την	  Πανσέληνο.	  (Σ)	  
9. Η	  περίοδος	  περιστροφής	  της	  Σελήνης	  γύρω	  από	  τον	  άξονά	  της	  είναι	  διπλάσια	  της	  περιόδου	  περιφοράς	  της	  

γύρω	  από	  τη	  Γη,	  γι’	  αυτό	  και	  βλέπουμε	  πάντα	  το	  ίδιο	  ημισφαίριό	  της.	  (Λ)	  
10. Η	  χρωμόσφαιρα	  του	  Ήλιου	  είναι	  η	  αέρια	  στιβάδα	  που	  περιβάλλει	  τη	  φωτόσφαιρά	  του.	  (Σ)	  

Θέμα	  5ο	  
Ας	  υποθέσουμε	  ότι	  ένα	  εξερευνητικό	  διαστημικό	  σκάφος	  έφθασε	  σε	  έναν	  πλανήτη	  του	  ηλιακού	  μας	  συστήματος	  

στις	  20	  Αυγούστου	  2011	  και	  ότι	  τότε	  ο	  πλανήτης	  αυτός	  βρισκόταν	  σε	  αντίθεση.	  	  Από	  εκεί	  στέλνει	  ένα	  ηλεκτρομα-‐
γνητικό	  σήμα,	  το	  οποίο	  φθάνει	  στο	  κέντρο	  ελέγχου	  της	  Γης,	  μετά	  από	  3,9	  ώρες	  (στρογγυλά).	  	  
(Α)	  Ποιος	  μπορεί	  να	  είναι	  ο	  πλανήτης	  αυτός;	  Δικαιολογήστε	  την	  απάντησή	  σας.	  
(Β)	  Ποιος	  είναι	  ο	  μεγαλύτερος	  δορυφόρος	  του	  πλανήτη	  αυτού	  και	  τι	  γνωρίζετε	  για	  το	  δορυφόρο	  αυτό;	  	  	  

	  
Λύση:	  
(Α)	  Μετατρέπουμε	  τις	  3,9	  ώρες	  σε	  δευτερόλεπτα	  και	  έχουμε:	    3,9 ⋅3.600 =14.040sec 	  	  
Επομένως	  η	  απόσταση	  του	  πλανήτη	  είναι:	     14.040 ⋅300.000 = 4.212.000.000km 	  	  
Μετατρέπουμε	  την	  απόσταση	  αυτή	  σε	  αστρονομικές	  μονάδες	  (1	  αστρονομική	  μονάδα,	  AU	  ισούται	  με	  150.000.000	  km)	  
και	  έχουμε:	     4.212.000.000 / 150.000.000 = 28,08AU 	  	  

Επειδή	  δε	  ο	  πλανήτης	  είναι	  σε	  αντίθεση,	  η	  απόστασή	  του	  από	  τον	  Ήλιο	  θα	  είναι:	     28,08+1= 29,08AU 	  	  
Ο	  πλανήτης,	  που	  είναι	  στην	  απόσταση	  αυτή	  είναι	  ο	  Ποσειδώνας.	  	  
(Β)	  Ο	  μεγαλύτερος	  δορυφόρος	  του	  Ποσειδώνα	  είναι	  ο	  Τρίτωνας.	  Βρίσκεται	  σε	  απόσταση	  από	  τον	  Ποσειδώνα	   ίση	  με	  
354.000	  χλμ.,	  έχει	  διάμετρο	  2.700	  χλμ.	  και	  περίοδο	  περιφοράς	  σχεδόν	  6	  ημέρες.	  
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18ος	  Πανελλήνιος	  Μαθητικός	  Διαγωνισμός	  
Αστρονομίας	  και	  Διαστημικής	  2013	  

Φάση	  2η:	  «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ»	  
	  

Θέματα	  Λυκείου	  

Θέμα	  1ο	  
Να	  επιλέξετε	  τη	  μία	  ή	  τις	  περισσότερες	  σωστές	  απαντήσεις,	  σε	  κάθε	  μία	  από	  τις	  τέσσερις	  ομάδες	  προτάσεων,	  

που	  ακολουθούν:	  
1.	  Το	  φαινόμενο	  μέγεθος	  ενός	  αστέρα	  είναι	  ένα	  φυσικό	  μέγεθος,	  που	  προσδιορίζει	  τη	  φαινόμενη	  λαμπρότητα	  του	  
αστέρα	  στο	  οπτικό	  φάσμα,	  όταν	  η	  παρατήρησή	  του	  γίνεται	  από	  τη	  Γη.	  

(α)	  Όσο	  λαμπρότερος	  φαίνεται	  ο	  αστέρας,	  τόσο	  μικρότερο	  φαινόμενο	  μέγεθος	  έχει.	  
(β)	  Δύο	  αστέρες	  από	  τους	  οποίους	  λαμβάνουμε	  το	  ίδιο	  ποσό	  φωτεινής	  ενέργειας,	  έχουν	  πάντοτε	  το	  ίδιο	  φαινό-‐
μενο	  μέγεθος.	  
(γ)	  Ο	  Σείριος	  έχει	  μικρότερο	  φαινόμενο	  μέγεθος	  από	  τον	  Μπετελγκέζ	  γιατί	  το	  φάσμα	  της	  ακτινοβολίας	  του	  είναι	  
μετατοπισμένο	  προς	  το	  κυανό,	  ενώ	  του	  Μπετελγκέζ,	  προς	  το	  ερυθρό.	  
(δ)	  Η	  Πανσέληνος	  έχει	  μικρότερο	  φαινόμενο	  μέγεθος	  από	  την	  Αφροδίτη	  

2.	  Στα	  παρατηρησιακά	  διαγράμματα	  Χέρτσπρουνγκ	  –	  Ράσσελ	  (Hertzsprung	  –	  Russel,	  H–R),	  οι	  αστέρες	  τοποθετού-‐
νται	  σύμφωνα	  με	  τη	  φωτεινότητα	  (απόλυτο	  μέγεθος)	  και	  την	  επιφανειακή	  τους	  θερμοκρασία,	  που	  υπολογίζονται	  
με	  βάση	  τα	  δεδομένα	  των	  αστρονομικών	  παρατηρήσεων.	  Επιλέγεται	  σύστημα	  ορθογωνίων	  αξόνων	  φωτεινότητας	  –	  
θερμοκρασίας	  και	  η	  θέση	  κάθε	  αστέρα	  προσδιορίζεται	  από	  τις	  συντεταγμένες,	  που	  αντιστοιχούν	  στις	  τιμές	  της	  φω-‐
τεινότητας	  και	  της	  θερμοκρασίας	  του.	  

(α)	  Εννέα	  στους	  δέκα	  αστέρες	  που	  βλέπουμε	  με	  γυμνό	  μάτι	  στον	  ουρανό,	  βρίσκονται	  σε	  μια	  διαγώνια	  ζώνη	  του	  
διαγράμματος	  H–R,	  που	  ονομάζεται	  Κύρια	  Ακολουθία.	  
(β)	  Οι	  ερυθροί	  υπεργίγαντες	  του	  διαγράμματος	  εκπέμπουν	  τεράστια	  ποσά	  ενέργειας,	  αλλά	  έχουν	  χαμηλή	  θερμο-‐
κρασία.	  
(γ)	  Ο	  Ήλιος	  ανήκει	  στην	  ομάδα	  των	  λευκών	  νάνων	  του	  διαγράμματος	  H–R.	  
(δ)	  Οι	  αστέρες	  που	  ανήκουν	  στην	  Κύρια	  Ακολουθία	  εξελίσσονται	  κατά	  μήκος	  αυτής.	  

3.	  Όταν	  εξαντληθεί	  το	  υδρογόνο	  στον	  πυρήνα	  του	  Ήλιου,	  η	  ισορροπία	  του	  θα	  διαταραχθεί	  και	  θα	  εγκαταλείψει	  τη	  
φάση	  της	  Κύριας	  Ακολουθίας.	  Θα	  διέλθει	  διαδοχικά	  από	  τα	  ακόλουθα	  στάδια:	  

(α)	  Πυρηνική	  καύση	  ηλίου	  →	  Ερυθρός	  γίγαντας	  →	  Πλανητικό	  νεφέλωμα	  →	  Λευκός	  νάνος.	  
(β)	  Πυρηνική	  καύση	  ηλίου	  →	  Ερυθρός	  γίγαντας	  →	  Συστολή	  →	  Πυρηνική	  καύση	  άνθρακα	  →	  Ερυθρός	  υπεργίγα-‐

ντας	  →	  Υπερκαινοφανής	  αστέρας	  →	  Αστέρας	  νετρονίων.	  
(γ)	  Πυρηνική	  καύση	  άνθρακα	  →	  Καινοφανής	  αστέρας	  →	  Λευκός	  νάνος.	  
(δ)	  Πυρηνική	  καύση	  ηλίου	  →	  Ερυθρός	  γίγαντας	  →	  Συστολή	  →	  Πυρηνική	  καύση	  άνθρακα	  →	  Καινοφανής	  αστέρας	  

→	  Λευκός	  νάνος.	  
(ε)	  Πυρηνική	  καύση	  ηλίου	  →	  Ερυθρός	  γίγαντας	  →	  Πλανητικό	  νεφέλωμα	  →	  Μελανή	  οπή.	  

4.	  Η	  έκρηξη	  υπερκαινοφανούς	  αστέρα	  (supernova)	  συμβαίνει	  στο	  τελικό	  στάδιο	  της	  ζωής	  ορισμένων	  αστέρων.	  
(α)	  Η	  παρατηρούμενη	  λαμπρότητα	  του	  αστέρα	  κατ’	  αυτήν,	  αυξάνεται	  απότομα	  τουλάχιστον	  κατά	  μερικές	  δεκά-‐

δες	  ή	  εκατοντάδες	  εκατομμύρια	  φορές.	  
(β)	  Για	  να	  συμβεί,	  πρέπει	  ο	  αστέρας,	  όταν	  διανύει	  τη	  φάση	  της	  Κύριας	  Ακολουθίας,	  να	  έχει	  τουλάχιστον	  μάζα	  

5πλάσια	  από	  τη	  μάζα	  του	  Ήλιου.	  
(γ)	  Κατά	  την	  έκρηξη	  διασκορπίζονται	  στο	  Διάστημα	  βαρέα	  χημικά	  στοιχεία,	  που	  είχαν	  σχηματιστεί	  στον	  πυρήνα	  

του	  αστέρα	  ως	  προϊόντα	  πυρηνικών	  αντιδράσεων.	  
(δ)	  Μετά	  την	  έκρηξη	  υπερκαινοφανούς	  αστέρα,	  ο	  πυρήνας	  του	  καταλήγει	  πάντοτε	  σε	  έναν	  αστέρα	  νετρονίων	  ή	  

μία	  μελανή	  οπή.	  

Θέμα	  2ο	  
Ένα	  μεγάλο	  ποσοστό	  των	  γαλαξιών	  του	  Σύμπαντος	  είναι	  ενεργοί	  γαλαξίες.	  	  
(A)	  Ποιοι	  ονομάζονται	  ενεργοί	  γαλαξίες	  και	  ποια	  είναι	  τα	  ιδιαίτερα	  χαρακτηριστικά	  αυτών;	  
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(Β)	  Ποια	  είναι	  τα	  είδη	  των	  ενεργών	  γαλαξιών;	  	  
(Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  ξεπερνάει	  τις	  200	  λέξεις)	  

Θέμα	  3ο	  
Οι	  αστέρες	  νετρονίων	  είναι	  αστρικά	  σώματα	  των	  οποίων	  η	  πυκνότητα	  είναι	  περίπου	  ίδια	  με	  την	  πυκνότητα	  των	  

ατομικών	  πυρήνων,	  δηλαδή	  4,6×1017	  kg/m3.	  Ας	  υποθέσουμε	  ότι	  ένας	  αστέρας	  αρχίζει	  να	  συστέλλεται	  συνεχώς.	  Ό-‐
ταν	  η	  πυκνότητά	  του	  γίνει	  ίση	  με	  την	  πυρηνική	  πυκνότητα,	  πόση	  θα	  έχει	  γίνει	  η	  ακτίνα	  του	  αστέρα;	  
Δίδεται	  ότι	  η	  μάζα	  του	  αστέρα	  είναι	  ίση	  με	  1031	  kg.	  Να	  θεωρηθεί	  ο	  αστέρας,	  καθ’	  όλη	  τη	  διαδικασία	  της	  συστολής,	  

ότι	  είναι	  σφαιρικός	  με	  μεταβαλλόμενη	  ακτίνα.	  

Θέμα	  4ο	  
Χαρακτηρίστε	  τις	  παρακάτω	  προτάσεις	  στο	  γραπτό	  σας,	  αν	  είναι	  σωστή	  με	  (Σ),	  ενώ	  αν	  είναι	  λάθος	  με	  (Λ).	  
1. Η	  γωνία,	  που	  σχηματίζεται	  από	  τη	  γραμμή	  των	  ηλιοστασίων	  και	  τον	  άξονα	  της	  τροχιάς	  της	  Γης,	  είναι	  23ο	  27΄	  
2. Η	  μετατόπιση	  του	  περιηλίου	  του	  Ερμή	  ερμηνεύεται	  από	  τη	  Θεωρία	  της	  Σχετικότητας	  του	  Αϊνστάιν.	  
3. Ο	  Αρκτούρος	  είναι	  άστρο	  της	  Μεγάλης	  Άρκτου.	  
4. Η	  εξίσωση	  Ντρέικ	  δίνει	  τον	  αριθμό	  των	  πολιτισμών	  στο	  Γαλαξία	  μας	  με	  τους	  οποίους	  θα	  μπορούσαμε	  να	  ε-‐

πικοινωνήσουμε.	  
5. Ο	  αστερισμός	  του	  Τοξότη	  παριστάνει	  τον	  μυθικό	  Κένταυρο	  Χείρωνα.	  
6. Απαραίτητη	  προϋπόθεση	  για	  την	  ύπαρξη	  ζωής	  σε	  έναν	  πλανήτη	  είναι	  το	  κεντρικό	  άστρο	  του	  πλανητικού	  

συστήματος	  να	  είναι	  μεγάλων	  διαστάσεων.	  
7. Το	  σμήνος	  των	  γαλαξιών	  του	  αστερισμού	  της	  Παρθένου	  ανήκει	  στο	  Τοπικό	  Σύστημα	  γαλαξιών.	  
8. Το	  εαρινό	  ισημερινό	  σημείο	  γ	  είναι	  η	  αρχή	  της	  μετρήσεως	  της	  ωριαίας	  γωνίας.	  
9. Το	  κέντρο	  του	  Γαλαξία	  μας	  βρίσκεται	  προς	  τη	  διεύθυνση	  του	  αστερισμού	  του	  Τοξότη	  και	  απέχει	  30.000	  έτη	  

φωτός	  από	  τη	  Γη	  μας.	  
10. Το	  δεύτερο	  άστρο	  του	  ουρανού	  σε	  λαμπρότητα	  είναι	  ο	  Κάνωπος.	  

Θέμα	  5ο	  
Η	  ακτίνα	  του	  ισημερινού	  ενός	  πλανήτη	  είναι	  R	  =	  40.000	  km	  και	  η	  επιτάχυνση	  βαρύτητας	  στον	  ισημερινό	  του	  είναι	  

10	  m/s2.	  Ο	  πλανήτης	  περιστρέφεται	  τόσο	  γρήγορα,	  που	  ένα	  ελάχιστο	  άλμα	  κάποιου	  ανθρώπου	  εκεί,	  θα	  τον	  οδηγού-‐
σε	  μακριά	  από	  το	  βαρυτικό	  πεδίο	  του	  πλανήτη.	  Να	  ευρεθεί	  η	  διάρκεια	  περιστροφής	  του	  πλανήτη	  γύρω	  από	  τον	  άξο-‐
νά	  του.	  	  	  

	  

Η	  Επιτροπή	  του	  Διαγωνισμού	  
ΣΗΜ.	  1η: Να	  απαντήσετε	  σε	  όλα	  τα	  θέματα.	  Κάθε	  απάντηση	  επιστημονικά	  τεκμηριωμένη	  είναι	  δεκτή.	  

ΣΗΜ.	  2η: Δεν	  χρειάζεται	  να	  αντιγράψετε	  τα	  θέματα	  στην	  κόλλα	  σας.	  Αρχίστε	  αμέσως	  τις	  απαντήσεις.  

ΣΗΜ.	  3η: Η	  διάρκεια	  του	  διαγωνισμού	  είναι	  ακριβώς	  3	  ώρες. 
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18ος	  Πανελλήνιος	  Μαθητικός	  Διαγωνισμός	  
Αστρονομίας	  και	  Διαστημικής	  2013	  

Φάση	  2η:	  «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ»	  
	  

Ενδεικτικές	  Λύσεις	  για	  τα	  Θέματα	  του	  Λυκείου	  

	  

Θέμα	  1ο	  
Να	  επιλέξετε	  τη	  μία	  ή	  τις	  περισσότερες	  σωστές	  απαντήσεις,	  σε	  κάθε	  μία	  από	  τις	  τέσσερις	  ομάδες	  προτάσεων,	  

που	  ακολουθούν:	  
1.	  Το	  φαινόμενο	  μέγεθος	  ενός	  αστέρα	  είναι	  ένα	  φυσικό	  μέγεθος,	  που	  προσδιορίζει	  τη	  φαινόμενη	  λαμπρότητα	  του	  
αστέρα	  στο	  οπτικό	  φάσμα,	  όταν	  η	  παρατήρησή	  του	  γίνεται	  από	  τη	  Γη.	  

(α)	  Όσο	  λαμπρότερος	  φαίνεται	  ο	  αστέρας,	  τόσο	  μικρότερο	  φαινόμενο	  μέγεθος	  έχει.	  
 	  (β)	  Δύο	  αστέρες	  από	  τους	  οποίους	  λαμβάνουμε	  το	  ίδιο	  ποσό	  φωτεινής	  ενέργειας,	  έχουν	  πάντοτε	  το	  ίδιο	  φαι-‐
νόμενο	  μέγεθος.	  
(γ)	  Ο	  Σείριος	  έχει	  μικρότερο	  φαινόμενο	  μέγεθος	  από	  τον	  Μπετελγκέζ	  γιατί	  το	  φάσμα	  της	  ακτινοβολίας	  του	  είναι	  
μετατοπισμένο	  προς	  το	  κυανό,	  ενώ	  του	  Μπετελγκέζ,	  προς	  το	  ερυθρό.	  
 	  (δ)	  Η	  Πανσέληνος	  έχει	  μικρότερο	  φαινόμενο	  μέγεθος	  από	  την	  Αφροδίτη	  

2.	  Στα	  παρατηρησιακά	  διαγράμματα	  Χέρτσπρουνγκ	  –	  Ράσσελ	  (Hertzsprung	  –	  Russel,	  H–R),	  οι	  αστέρες	  τοποθετού-‐
νται	  σύμφωνα	  με	  τη	  φωτεινότητα	  (απόλυτο	  μέγεθος)	  και	  την	  επιφανειακή	  τους	  θερμοκρασία,	  που	  υπολογίζονται	  
με	  βάση	  τα	  δεδομένα	  των	  αστρονομικών	  παρατηρήσεων.	  Επιλέγεται	  σύστημα	  ορθογωνίων	  αξόνων	  φωτεινότητας	  –	  
θερμοκρασίας	  και	  η	  θέση	  κάθε	  αστέρα	  προσδιορίζεται	  από	  τις	  συντεταγμένες,	  που	  αντιστοιχούν	  στις	  τιμές	  της	  φω-‐
τεινότητας	  και	  της	  θερμοκρασίας	  του.	  

(α)	  Εννέα	  στους	  δέκα	  αστέρες	  που	  βλέπουμε	  με	  γυμνό	  μάτι	  στον	  ουρανό,	  βρίσκονται	  σε	  μια	  διαγώνια	  ζώνη	  του	  
διαγράμματος	  H–R,	  που	  ονομάζεται	  Κύρια	  Ακολουθία.	  
 	   (β)	   Οι	   ερυθροί	   υπεργίγαντες	   του	   διαγράμματος	   εκπέμπουν	   τεράστια	   ποσά	   ενέργειας,	   αλλά	   έχουν	   χαμηλή	  
θερμοκρασία.	  
(γ)	  Ο	  Ήλιος	  ανήκει	  στην	  ομάδα	  των	  λευκών	  νάνων	  του	  διαγράμματος	  H–R.	  
(δ)	  Οι	  αστέρες	  που	  ανήκουν	  στην	  Κύρια	  Ακολουθία	  εξελίσσονται	  κατά	  μήκος	  αυτής.	  

3.	  Όταν	  εξαντληθεί	  το	  υδρογόνο	  στον	  πυρήνα	  του	  Ήλιου,	  η	  ισορροπία	  του	  θα	  διαταραχθεί	  και	  θα	  εγκαταλείψει	  τη	  
φάση	  της	  Κύριας	  Ακολουθίας.	  Θα	  διέλθει	  διαδοχικά	  από	  τα	  ακόλουθα	  στάδια:	  

 	  (α)	  Πυρηνική	  καύση	  ηλίου	  →	  Ερυθρός	  γίγαντας	  →	  Πλανητικό	  νεφέλωμα	  →	  Λευκός	  νάνος.	  
(β)	  Πυρηνική	  καύση	  ηλίου	  →	  Ερυθρός	  γίγαντας	  →	  Συστολή	  →	  Πυρηνική	  καύση	  άνθρακα	  →	  Ερυθρός	  υ-‐
περγίγαντας	  →	  Υπερκαινοφανής	  αστέρας	  →	  Αστέρας	  νετρονίων.	  
(γ)	  Πυρηνική	  καύση	  άνθρακα	  →	  Καινοφανής	  αστέρας	  →	  Λευκός	  νάνος.	  
(δ)	  Πυρηνική	  καύση	  ηλίου	  →	  Ερυθρός	  γίγαντας	  →	  Συστολή	  →	  Πυρηνική	  καύση	  άνθρακα	  →	  Καινοφανής	  
αστέρας	  →	  Λευκός	  νάνος.	  
(ε)	  Πυρηνική	  καύση	  ηλίου	  →	  Ερυθρός	  γίγαντας	  →	  Πλανητικό	  νεφέλωμα	  →	  Μελανή	  οπή.	  

4.	  Η	  έκρηξη	  υπερκαινοφανούς	  αστέρα	  (supernova)	  συμβαίνει	  στο	  τελικό	  στάδιο	  της	  ζωής	  ορισμένων	  αστέρων.	  
 	  (α)	  Η	  παρατηρούμενη	  λαμπρότητα	  του	  αστέρα	  κατ’	  αυτήν,	  αυξάνεται	  απότομα	  τουλάχιστον	  κατά	  μερικές	  δε-‐

κάδες	  ή	  εκατοντάδες	  εκατομμύρια	  φορές.	  
 	  (β)	  Για	  να	  συμβεί,	  πρέπει	  ο	  αστέρας,	  όταν	  διανύει	  τη	  φάση	  της	  Κύριας	  Ακολουθίας,	  να	  έχει	  τουλάχιστον	  μάζα	  

5πλάσια	  από	  τη	  μάζα	  του	  Ήλιου.	  
 	  (γ)	  Κατά	  την	  έκρηξη	  διασκορπίζονται	  στο	  Διάστημα	  βαρέα	  χημικά	  στοιχεία,	  που	  είχαν	  σχηματιστεί	  στον	  πυ-‐

ρήνα	  του	  αστέρα	  ως	  προϊόντα	  πυρηνικών	  αντιδράσεων.	  
(δ)	  Μετά	  την	  έκρηξη	  υπερκαινοφανούς	  αστέρα,	  ο	  πυρήνας	  του	  καταλήγει	  πάντοτε	  σε	  έναν	  αστέρα	  νετρονίων	  ή	  

μία	  μελανή	  οπή.	  

	  

ΠΡΟΣΟΧΗ:	  
Νέα	  σωστή	  
αντί	  της	  (γ)	  
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Θέμα	  2ο	  
Ένα	  μεγάλο	  ποσοστό	  των	  γαλαξιών	  του	  Σύμπαντος	  είναι	  ενεργοί	  γαλαξίες.	  	  
(A)	  Ποιοι	  ονομάζονται	  ενεργοί	  γαλαξίες	  και	  ποια	  είναι	  τα	  ιδιαίτερα	  χαρακτηριστικά	  αυτών;	  
(Β)	  Ποια	  είναι	  τα	  είδη	  των	  ενεργών	  γαλαξιών;	  	  
(Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  ξεπερνάει	  τις	  200	  λέξεις)	  

Απάντηση:	  
(Α)	  Ενεργοί	  γαλαξίες	  ονομάζονται	  εκείνοι	  που	  έχουν	  ενεργό	  γαλαξιακό	  πυρήνα	  και	  εκπέμπουν	  τεράστια	  ποσά	  ε-‐

νέργειας,	  που	  δεν	  προέρχονται	  εξ	  ολοκλήρου	  από	  τους	  αστέρες	  τους.	  Το	  σημαντικότερο	  μέρος	  προέρχεται	  από	  την	  
έντονη	  δραστηριότητα,	  που	  παρατηρείται	  στους	  πυρήνες	  τους.	  
Χαρακτηρίζονται	  από	  τις	  εξής	  ιδιότητες:	  1.	  Έχουν	  τεράστια	  φωτεινότητα	  μεγαλύτερη	  από	  1037	  W,	  που	  είναι	  η	  πο-‐

σότητα	  της	  ακτινοβολίας	  ενός	  φωτεινού	  τυπικού	  γαλαξία.	  2.	  Η	  ενέργεια	  εκπομπής	  τους	  δεν	  προέρχεται	  από	  τους	  
αστέρες	  τους,	  ακόμα	  και	  αν	  υποτεθεί	  ότι	  αποτελούνται	  από	  τρισεκατομμύρια	  αστέρες.	  3.	  Η	  ενέργεια	  που	  εκπέμπε-‐
ται	  δεν	  είναι	  σταθερή,	  αλλά	  μεταβάλλεται	  με	  μεγάλες	  διακυμάνσεις.	  Η	  ενέργεια	  αυτή	  προέρχεται	  από	  έναν	  πυρήνα	  
αρκετά	  μικρό,	  που	  δεν	  ξεπερνά	  σε	  μέγεθος	  το	  1	  παρσέκ.	  4.	  Παρατηρούνται	  συχνά	  ενδείξεις	  εκρηκτικής	  δραστηριό-‐
τητας	  στον	  πυρήνα	  τους	   (εμφανίσεις	  πιδάκων	  αερίων).	  5.	  Παρατηρούνται	  συνήθως	  σε	  πολύ	  μεγάλες	  αποστάσεις	  
από	  τη	  Γη.	  
(Β)	  Οι	  ενεργοί	  γαλαξίες	  είναι	  τριών	  ειδών:	  1.	  Οι	  ραδιογαλαξίες,	  που	  είναι	  έντονες	  ραδιοπηγές,	  με	  ισχύ	  πάνω	  από	  

1040	  έργια/δευτ.	  Είναι	  η	  πολυπληθέστερη	  ομάδα	  και	  προέρχεται,	  συνήθως,	  από	  ιδιάζοντες	  γαλαξίες.	  2.	  Οι	  γαλαξίες	  
Σέυφερτ,	  που	  έχουν	  πολύ	  λαμπρό	  πυρήνα	  μικρών	  διαστάσεων	  και	  χαρακτηρίζονται	  από	  φάσμα	  με	  πολύ	  έντονες	  και	  
πλατιές	  γραμμές	  εκπομπής.	  Τέτοιους	  γαλαξίες	  παρατήρησε	  πρώτος	  ο	  Καρλ	  Σέυφερτ,	  το	  1943,	  περιγράφοντας	  τον	  
φωτεινό,	  όμοιο	  με	  αστέρα,	  πυρήνα	  τους,	  τους	  θαμπούς	  σπειροειδείς	  βραχίονές	  τους	  και	  τη	  χαρακτηριστική	  φασμα-‐
τική	  γραμμή	  εκπομπής	  του	  πυρήνα	  τους.	  3.	  Οι	  ημιαστέρες	  ή	  αστέρες	  κβάζαρ,	  που	  είναι	  ουράνια	  αντικείμενα,	  τα	  ο-‐
ποία	  μοιάζουν	  με	  αστέρες.	  Έχουν	  μεγάλη	  φωτεινότητα	  και	  το	  φάσμα	  τους	  παρουσιάζει	  μεγάλη	  μετατόπιση	  προς	  το	  
ερυθρό.	  Πρόκειται	  για	  ενεργό	  πυρήνα	  ενός	  γαλαξία,	  ο	  οποίος	  πιθανότατα	  τροφοδοτείται	  από	  την	  ύλη	  που	  καταπίνει	  
μια	  μαύρη	  τρύπα	  εκατοντάδων	  εκατομμυρίων	  ηλιακών	  μαζών.	  

Θέμα	  3ο	  
Οι	  αστέρες	  νετρονίων	  είναι	  αστρικά	  σώματα	  των	  οποίων	  η	  πυκνότητα	  είναι	  περίπου	  ίδια	  με	  την	  πυκνότητα	  των	  

ατομικών	  πυρήνων,	  δηλαδή	  dN = 4,6×1017 kg/m3.	  Ας	  υποθέσουμε	  ότι	  ένας	  αστέρας	  αρχίζει	  να	  συστέλλεται	  συνε-‐
χώς.	  Όταν	  η	  πυκνότητά	  του	  γίνει	  ίση	  με	  την	  πυρηνική	  πυκνότητα,	  πόση	  θα	  έχει	  γίνει	  η	  ακτίνα	  του	  αστέρα;	  
Δίδεται	  ότι	  η	  μάζα	  του	  αστέρα	  είναι	  ίση	  με	  m = 1031 kg.	  Να	  θεωρηθεί	  ο	  αστέρας,	  καθ’	  όλη	  τη	  διαδικασία	  της	  συ-‐

στολής,	  ότι	  είναι	  σφαιρικός	  με	  μεταβαλλόμενη	  ακτίνα.	  

Λύση:	  
Η	  πυκνότητα	  d	  ενός	  σώματος	  μάζας	  m	  και	  όγκου	  V,	  δίνεται	  από	  τη	  σχέση:	  d=	  m/V.	  

Αλλά:	  
    
V =

4
3
πR3 	  	  

Άρα	  για	  τον	  αστέρα,	  όταν	  η	  πυκνότητά	  του	  θα	  γίνει	  ίση	  με	  την	  πυρηνική	  πυκνότητα,	  θα	  ισχύει	  η	  σχέση:	  

  dN = m VN 	  	  (1)	  

όπου:	  
    
VN =

4
3
πRN

3 	  	  (2)	  	  	  και	  RΝ	  =	  ελάχιστη	  ακτίνα	  του	  αστέρα,	  όταν	  γίνει	  αστέρας	  νετρονίων.	  

Συνεπώς	  η	  (1),	  λόγω	  της	  (2)	  γίνεται:	  

    

dN =
m

4
3
πRN

3
=

3m
4πRN

⇔ RN
3 =

3m
4πdN

⇔ RN =
3m

4πdN

3 	   (3)	  

Και	  με	  την	  αντικατάσταση	  των	  τιμών	  στην	  (3),	  προκύπτει	  ότι:	  	  

   
RN =

3×1031

4 ⋅3,14159 ⋅4,6×1017
3 =

3×1014

57,8053
3 ≈ 5,1898×10123 ≈1,7313×104 m =17.313km 	  
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Θέμα	  4ο	  
Χαρακτηρίστε	  τις	  παρακάτω	  προτάσεις	  στο	  γραπτό	  σας,	  αν	  είναι	  σωστή	  με	  (Σ),	  ενώ	  αν	  είναι	  λάθος	  με	  (Λ).	  
1. Η	  γωνία,	  που	  σχηματίζεται	  από	  τη	  γραμμή	  των	  ηλιοστασίων	  και	  τον	  άξονα	  της	  τροχιάς	  της	  Γης,	  είναι	  23ο	  27΄.	  (Λ)	  
2. Η	  μετατόπιση	  του	  περιηλίου	  του	  Ερμή	  ερμηνεύεται	  από	  τη	  Θεωρία	  της	  Σχετικότητας	  του	  Αϊνστάιν.	  (Σ)	  
3. Ο	  Αρκτούρος	  είναι	  άστρο	  της	  Μεγάλης	  Άρκτου.	  (Λ)	  
4. Η	  εξίσωση	  Ντρέικ	  δίνει	  τον	  αριθμό	  των	  πολιτισμών	  στο	  Γαλαξία	  μας	  με	  τους	  οποίους	  θα	  μπορούσαμε	  να	  ε-‐

πικοινωνήσουμε.	  (Σ)	  
5. Ο	  αστερισμός	  του	  Τοξότη	  παριστάνει	  τον	  μυθικό	  Κένταυρο	  Χείρωνα.	  (Σ)	  
6. Απαραίτητη	  προϋπόθεση	  για	  την	  ύπαρξη	  ζωής	  σε	  έναν	  πλανήτη	  είναι	  το	  κεντρικό	  άστρο	  του	  πλανητικού	  

συστήματος	  να	  είναι	  μεγάλων	  διαστάσεων.	  (Λ)	  
7. Το	  σμήνος	  των	  γαλαξιών	  του	  αστερισμού	  της	  Παρθένου	  ανήκει	  στο	  Τοπικό	  Σύστημα	  γαλαξιών.	  (Λ)	  
8. Το	  εαρινό	  ισημερινό	  σημείο	  γ	  είναι	  η	  αρχή	  της	  μετρήσεως	  της	  ωριαίας	  γωνίας.	  (Λ)	  
9. Το	  κέντρο	  του	  Γαλαξία	  μας	  βρίσκεται	  προς	  τη	  διεύθυνση	  του	  αστερισμού	  του	  Τοξότη	  και	  απέχει	  30.000	  έτη	  

φωτός	  από	  τη	  Γη	  μας.	  (Σ)	  
10. Το	  δεύτερο	  άστρο	  του	  ουρανού	  σε	  λαμπρότητα	  είναι	  ο	  Κάνωπος.	  (Σ)	  

Θέμα	  5ο	  
Η	  ακτίνα	  του	  ισημερινού	  ενός	  πλανήτη	  είναι	  R = 40.000 km	  και	  η	  επιτάχυνση	  βαρύτητας	  στον	  ισημερινό	  του	  εί-‐

ναι	  g = 10 m/s2.	  Ο	  πλανήτης	  περιστρέφεται	  τόσο	  γρήγορα,	  που	  ένα	  ελάχιστο	  άλμα	  κάποιου	  ανθρώπου	  εκεί,	  θα	  τον	  
οδηγούσε	  μακριά	  από	  το	  βαρυτικό	  πεδίο	  του	  πλανήτη.	  Να	  ευρεθεί	  η	  διάρκεια	  περιστροφής	  του	  πλανήτη	  γύρω	  από	  
τον	  άξονά	  του.	  	  

Λύση:	  
	  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ	  ΤΗΣ	  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	  
ΤΟΥ	  18ΟΥ	  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ	  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ	  &	  ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ	  

2013	  
	  

Ύστερα	   από	   παρατηρήσεις	   μαθητών	   που	   έλαβαν	   μέρος	   στην	   2η	   φάση	   «ΑΡΙ-‐
ΣΤΑΡΧΟΣ»,	  αλλά	  και	  συναδέλφων-‐καθηγητών,	  η	  Επιτροπή	  του	  Διαγωνισμού	  ανα-‐
γνωρίζοντας	  ότι	  στην	   εκφώνηση	  της	  άσκησης	  του	  5ου	  Θέματος,	  υπάρχει	  η	  παρά-‐
λειψη	   ότι	   «ο	   άνθρωπος	   στην	   περιοχή	   του	   Ισημερινού,	   πριν	   απελευθερωθεί,	  
συγκρατείτο	  από	  τον	  πλανήτη	  με	  κάποιο	  μηχανικό	  μέσο»,	  αποφάσισε	  να	  δε-‐
χθεί	   ως	   «ορθές»	   όλες	   τις	   λύσεις	   που	   οδηγούν	   στις	   δύο	   δυνατές	   απαντήσεις	  Τ = 
2,47h,	  είτε	  T = 3,49h,	  εφόσον	  είναι	  τεκμηριωμένες	  με	  βάση	  τις	  γνώσεις	  που	  οι	  μα-‐
θητές	  έχουν	  αποκτήσει,	  είτε	  από	  την	  Φυσική	  του	  Λυκείου,	  είτε	  από	  άλλα	  συγγράμ-‐
ματα.	  
	  
	  



	  

	  

	  
Θέμα	  1ο	  

Η	  ύπαρξη	  της	  ατμόσφαιρας	  στη	  Γη	  έχει	  διάφορα	  αποτελέσματα	  αστρονομικής	  φύσης.	  Ποια	  είναι	  τα	  αποτελέ-‐
σματα	  αυτά	  από	  την	  έλλειψη	  της	  ατμόσφαιρας	  στη	  Σελήνη;	  

(Η	  απάντησή	  σας	  να	  μην	  ξεπερνά	  τις	  100	  λέξεις)	  	  

Απάντηση:	  
1. Το	  φως	  της	  ημέρας	  διαδέχεται	  απότομα	  το	  σκοτάδι	  της	  νύχτας,	  επειδή	  δεν	  συμβαίνει	  το	  φαινόμενο	  της	  

διάχυσης	  του	  φωτός.	  Έτσι	  στη	  Σελήνη	  δεν	  παρατηρείται	  το	  λυκαυγές	  και	  το	  λυκόφως,	  που	  παρατηρείται	  
στη	  Γη.	  	  

2. Οι	  αστέρες	  του	  ουρανού,	  που	  πλησιάζουν	  το	  χείλος	  του	  σεληνιακού	  δίσκου	  και	  παρατηρούνται	  από	  τη	  
Γη,	  χάνονται	  απότομα	  πίσω	  απ’	  αυτόν,	  χωρίς	  να	  μεσολαβήσει	  η	  βαθμιαία	  μείωση	  της	  λαμπρότητάς	  τους,	  
όπως	  θα	  συνέβαινε	  εάν	  είχε	  ατμόσφαιρα.	  	  

3. Η	  διαφορά	  της	  θερμοκρασίας	  σε	  ένα	  τόπο	  της	  Σελήνης	  μεταξύ	  ημέρας	  και	  νύχτας	  είναι	  πολύ	  μεγάλη	  (μέ-‐
χρι	  300	  οC).	  Και	  αυτό	  γιατί	  οι	  ακτίνες	  του	  Ηλίου	  δεν	  απορροφώνται	  από	  την	  ατμόσφαιρα,	  αλλά	  φτάνουν	  
μέχρι	  την	  επιφάνειά	  της	  και	  την	  υπερθερμαίνουν	  την	  ημέρα.	  Για	  τον	  ίδιο	  λόγο	  η	  θερμοκρασία	  ακτινοβο-‐
λείται	  ανεμπόδιστα	  στο	  Διάστημα	  κατά	  τη	  νύχτα	  και	  καθιστούν	  έτσι	  ψυχρή	  την	  επιφάνεια	  της	  Σελήνης.	  	  

	  
Θέμα	  2ο	  

Να	  περιγράψετε	  το	  νόμο	  των	  Μπόντε	  –	  Τίτιους	  (Bode	  –	  Titius)	  και	  να	  βρείτε	  με	  βάση	  αυτόν	  της	  αποστάσεις	  
των	  πλανητών	  από	  τον	  Ήλιο	  σε	  αστρονομικές	  μονάδες.	  	  

Απάντηση:	  
Υπάρχει	  μια	  πρακτική	  μέθοδος	  για	  την	  εύρεση	  της	  απόστασης	  των	  πλανητών	  από	  τον	  Ήλιο.	  Είναι	  η	  μέθοδος	  

που	  επινόησαν	  οι	  αστρονόμοι	  Γιόχαν	  Μπόντε	  (Johann	  Bode,	  1747	  –	  1826)	  και	  Γιόχαν	  Τίτιους,	  (Johan	  Titius,	  1729	  –	  
1796),	  που	  γι’	  αυτό	  το	  λόγο	  ονομάστηκε	  νόμος	  των	  Μπόντε	  –	  Τίτιους.	  

Σύμφωνα	  με	  το	  νόμο	  αυτό,	  στη	  σειρά	  των	  αριθμών:	  
	   	   0	   3	   6	   12	   24	   48	   96	   192	  	  	  	  

Προσθέτουμε	  τον	  αριθμό	  4,	  οπότε	  έχουμε:	  	  
	   	   4	   7	   10	   16	   28	   52	   100	   196	  

Διαιρούμε	  τους	  αριθμούς	  αυτούς	  διά	  10,	  οπότε	  έχουμε	  τις	  αποστάσεις	  των	  πλανητών	  από	  τον	  Ήλιο	  σε	  αστρο-‐
νομικές	  μονάδες:	  
	   	   0,4	   0,7	   	   1	   1,6	   	  	  	  	  2,8	   	   5,2	   10	   19,6	  
	   	  	  	  	  	  	  	  Ερμής	   Αφροδίτη	   Γη	   Άρης	   Αστεροειδείς	   Δίας	   Κρόνος	  Ουρανός	  

Για	  τον	  Ποσειδώνα	  η	  μέθοδος	  αυτή	  δεν	  δίνει	  σωστό	  αποτέλεσμα,	  γιατί	  ο	  πλανήτης	  αυτός	  απέχει	  από	  τον	  Ήλιο	  
30,26	  αστρονομικές	  μονάδες.	  Ας	  σημειωθεί	  ότι	  μια	  αστρονομική	  μονάδα	  είναι	  η	  απόσταση	  Ήλιου	  –	  Γης	  και	  ισού-‐
ται	  με	  150	  εκατομμύρια	  χιλιόμετρα	  περίπου.	  
	  
Θέμα	  3ο	  

Αντιστοιχείστε	  τα	  γράμματα	  στα	  θέματα	  της	  αριστερής	  στήλης	  (Α)	  με	  τους	  αριθμούς	  στα	  θέματα	  της	  δεξιάς	  
στήλης	  (Β).	  

	   Α	   	   	   Β	  
α.	  	   Θαλής	   	   1.	   Ένδεκα	  φορές	  μεγαλύτερη	  διάμετρος	  της	  Γης	  
β.	  	   Κέπλερ	   	   2.	   Ανάπτυξη	  Αστρονομίας	  ως	  επιστήμης.	  
γ.	  	   Γαλιλαίος	   	   3.	   Ηλιοκεντρική	  θεωρία	  
δ.	  	   Πλανήτης	  Δίας	   	   4.	   Γεωκεντρική	  θεωρία.	  
ε.	   Αρίσταρχος	   	   5.	   Νόμοι	  της	  κίνησης	  των	  πλανητών	  
ζ.	   Τιτάνας	   	   6.	   Κασσίνι	  	  



	  

	  

η.	   Πτολεμαίος	   	   7.	   Πρώτη	  παρατήρηση	  ουρανού	  με	  τηλεσκόπιο	  
θ.	   Κρόνος	   	   8.	   Δορυφόρος	  Κρόνου	  
ι.	   Φόβος	   	   9.	   Ποσειδώνας	  	  
κ.	   Λεβεριέ	   	   10.	   Δορυφόρος	  Άρη	  
	  
Απαντήσεις:	  α	  –	  2,	  β	  –	  5,	  γ	  –	  7,	  δ	  –	  1,	  ε	  –	  3,	  ζ	  –	  8,	  η	  –	  4,	  θ	  –	  6,	  ι	  –	  10,	  κ	  –	  9.	  	  
	  
Θέμα	  4ο	  

Από	  τους	  πλανήτες	  του	  Ηλιακού	  μας	  Συστήματος	  άλλοι	  έχουν	  δορυφόρους	  και	  άλλοι	  δεν	  έχουν.	  Ο	  πλανήτης	  
Άρης	  έχει	  δορυφόρους.	  Τι	  γνωρίζετε	  για	  τους	  δορυφόρους	  αυτούς;	  

(Η	  απάντησή	  σας	  να	  μην	  ξεπερνά	  τις	  100	  λέξεις)	  	  

Απάντηση:	  
Ο	  Άρης	  έχει	  δύο	  δορυφόρους	  το	  Φόβο	  και	  το	  Δείμο.	  
Ο	  Φόβος	  έχει	  περίοδο	  περιφοράς	  7	  ώ.	  και	  40	  λ.,	  δηλ.	  μικρότερη	  από	  την	  περίοδο	  περιστροφής	  του	  Άρη.	  Έτσι	  

ανατέλλει	  δυτικά	  και	  δύει	  ανατολικά	  τρεις	  φορές	  την	  ημέρα,	  όπως	  ακριβώς	  συμβαίνει	  με	  πολλούς	  τεχνητούς	  δο-‐
ρυφόρους	  της	  Γης.	  Έχει	  σχήμα	  ελλειψοειδές,	  με	  μεγάλη	  διάμετρο	  25	  χλμ.	  και	  μικρή	  διάμετρο	  21	  χλμ.	  Η	  επιφάνειά	  
του	  είναι	  κατάστικτη	  από	  κρατήρες,	  ο	  μεγαλύτερος	  των	  οποίων	  έχει	  διάμετρο	  7	  χλμ.	  Το	  Φόβο	  τον	  ανακάλυψε	  ο	  
Χαλ	  (Hall)	  το	  1877.	  

Η	  επιφάνεια	  του	  Δείμου	  είναι	  γεμάτη	  κρατήρες.	  Έχει	  διάμετρο	  μικρότερη	  των	  3	  χλμ.	  Είναι,	  όμως,	  ομαλότερη	  
από	  εκείνη	  του	  Φόβου	  και	  το	  μεγαλύτερο	  μέρος	  της	  αποτελείται	  από	  υλικό	  με	  λεπτούς	  κόκκους.	  
	  
Θέμα	  5ο	  

Να	  επιλέξετε	  την	  κατάλληλη	  απάντηση	  στις	  ακόλουθες	  προτάσεις:	  

5.1	  Σε	  ποιον	  από	  τους	  πλανήτες	  ανήκει	  ο	  δορυφόρος	  Δείμος;	  
(α)	  Στον	  Κρόνο	  
(β)	  Στον	  Άρη	   ◄	  
(γ)	  Στον	  Ποσειδώνα	  
(δ)	  Στον	  Ερμή	  
(ε)	  Στον	  Δία	  

5.2	  Η	  μεγαλύτερη	  νύχτα	  του	  χρόνου	  συμβαίνει	  κατά:	  
(α)	  Το	  θερινό	  ηλιοστάσιο	  
(β)	  Την	  εαρινή	  ισημερία	  
(γ)	  Τη	  φθινοπωρινή	  ισημερία	  
(δ)	  Το	  χειμερινό	  ηλιοστάσιο	   ◄	  
(ε)	  Την	  31η	  Δεκεμβρίου	  

5.3	  Ύστερα	  από	  14	  ημέρες,	  μετά	  τη	  Νέα	  Σελήνη	  η	  φάση	  της	  Σελήνης	  είναι:	  
(α)	  Το	  Πρώτο	  Τέταρτο	  
(β)	  Το	  Τελευταίο	  Τέταρτο	  
(γ)	  Η	  Πανσέληνος	  	   ◄	  
(δ)	  Νέα	  Σελήνη	  
(ε)	  Τίποτε	  από	  τα	  παραπάνω	  	  

5.4	  Ο	  χρόνος	  που	  μεσολαβεί	  μεταξύ	  δύο	  μεγίστων	  σε	  αριθμό	  κηλίδων	  του	  Ηλίου	  είναι:	  
(α)	  22	  χρόνια	  
(β)	  11	  χρόνια	   ◄	  
(γ)	  50	  χρόνια	  
(δ)	  5	  χρόνια	  	  
(ε)	  15	  χρόνια	  

5.5	  Οι	  μακράς	  περιόδου	  κομήτες	  του	  ηλιακού	  μας	  συστήματος	  προέρχονται	  από:	  
(α)	  Τη	  ζώνη	  Κόιπερ	  (Kuiper)	  
(β)	  Τη	  ζώνη	  των	  αστεροειδών	  
(γ)	  Το	  νέφος	  του	  Όρτ	  (Oort)	   ◄	  
(δ)	  Το	  κέντρο	  του	  Γαλαξία	  μας	  



	  

	  

(ε)	  Τον	  ηλιακό	  άνεμο.	  	  
5.6	  Μια	  από	  τις	  πολλές	  κινήσεις	  του	  Ήλιου	  γίνεται	  και	  προς:	  

(α)	  Το	  κέντρο	  του	  Γαλαξία	  μας.	  	  
(β)	  Τον	  αστερισμό	  της	  Παρθένου	  
(γ)	  Τον	  Κόρυμβο	  ή	  άπηγα	  	   ◄	  
(δ)	  Το	  ζενίθ	  ενός	  τόπου	  	  
(ε)	  Το	  Βορρά	  ενός	  τόπου	  	  

5.7	  Ο	  χρόνος	  που	  χρειάζεται	  να	  μεταβεί	  ο	  Ήλιος	  από	  την	  Ανατολή	  του	  έως	  τη	  Δύση	  του	  την	  21η	  Μαρτίου	  είναι:	  
(α)	  24	  ώρες	  
(β)	  18	  ώρες	  
(γ)	  12	  ώρες	  	   ◄	  
(δ)	  10	  ώρες	  
(ε)	  9	  ώρες	  

5.8	  Ο	  Πολικός	  Αστέρας	  είναι	  αστέρας	  του	  αστερισμού:	  
(α)	  Του	  Τοξότη	  
(β)	  Της	  Μεγάλης	  Άρκτου	  
(γ)	  Της	  Μικρής	  Άρκτου	  	   ◄	  
(δ)	  Του	  Κενταύρου	  
(ε)	  Του	  Ωρίωνα	  	  

5.9	  Ο	  συνοδικός	  μήνας	  της	  Σελήνης	  είναι	  περίπου:	  
(α)	  27	  ημερών	  
(β)	  29	  ημερών	   ◄	  
(γ)	  31	  ημερών	  	  
(δ)	  12	  ημερών	  	  
(ε)	  20	  ημερών	  	  

5.10	  Μια	  αστρονομική	  μονάδα	  είναι	  η	  απόσταση	  Γης	  –	  Ήλιου	  και	  αντιστοιχεί	  σε:	  
(α)	  10	  έτη	  φωτός	  
(β)	  1	  παρσέκ	  (parsec)	  
(γ)	  8	  λεπτά	  φωτός	  	   ◄	  
(δ)	  15	  λεπτά	  φωτός	  	  
(ε)	  3	  ώρες	  φωτός.	  	  

	  
Θέμα	  6ο	  

Σημειώσετε	  στο	  κενό	  μπροστά	  με	  Σ,	  εάν	  είναι	  σωστή	  και	  με	  Λ,	  εάν	  είναι	  λάθος	  η	  κάθε	  μια	  από	  τις	  εξής	  προ-‐
τάσεις:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.1	  Ο	  πρώτος	  ιαπωνικός	  δορυφόρος	  εκτοξεύθηκε	  το	  1970.	  	   (Σ)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.2	  Ο	  δορυφόρος	  Ευρώπη	  του	  Δία	  εκτελεί	  μια	  περιστροφή	  γύρω	  από	  το	  Δία	  κάθε	  6	  μέρες.	  (Λ)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.3	  Ο	  κοσμοναύτης	  Αλεξέι	  Λεόνοφ	  (Alexey	  Leonov)	  έκανε	  την	  πρώτη	  έξοδο	  με	  σκάφανδρο	  στο	  Διάστημα.(Σ)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.4	  Ο	  πρώτος	  κινεζικός	  δορυφόρος	  εκτοξεύθηκε	  το	  1989.	   (Λ)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.5	  Ο	  Κινέζος	  Γιανκ	  Λιουέι	  (Yang	  Liwei)	  ήταν	  ο	  πρώτος	  ταϊκοναύτης	  στο	  Διάστημα.	  (Σ)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.6	  Το	  «Νεφέλωμα	  του	  Καρκίνου»	  βρίσκεται	  στον	  αστερισμό	  του	  Καρκίνου.	   (Λ)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.7	  Ο	  Βλαδίμηρος	  Κομάροφ	  (Vladimir	  Komarov)	  ήταν	  ο	  πρώτος	  νεκρός	  αστροναύτης.	   (Λ)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.8	  Ένας	  από	  τους	  Γαλιλαιϊκούς	  δορυφόρους	  του	  Δία	  είναι	  και	  η	  Καλλιστώ.	   (Σ)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.9	  Η	  Σελήνη	  δεν	  περιστρέφεται	  γύρω	  από	  τον	  άξονά	  της.	   (Λ)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.10	   Ο	   πρώτος	   Ευρωπαίος	   αστροναύτης	   στο	   Διεθνή	   Διαστημικό	   Σταθμό	   ήταν	   ο	   Ουμπέρτο	   Γκουιντόνι	  
(Umberto	  Guidoni).	   (Σ)	  	  
	  
Θέμα	  7ο	  

Τι	  είναι	  ο	  ηλιακός	  άνεμος,	  που	  οφείλεται	  και	  ποια	  τα	  αποτελέσματά	  του	  στη	  γήινη	  ατμόσφαιρα;	  
(Η	  απάντησή	  σας	  να	  μην	  ξεπερνά	  τις	  100	  λέξεις)	  	  

Απάντηση:	  
Ο	  ηλιακός	  άνεμος	  είναι	  ρεύμα	  σωματιδίων,	  κυρίως	  πρωτονίων	  και	  ηλεκτρονίων	  καθώς	  και	  πυρήνων	  βαρύτε-‐

ρων	  χημικών	  στοιχείων,	  αλλά	  με	  μικρότερο	  αριθμό,	  τα	  οποία	  επιταχύνονται	  εξαιτίας	  των	  υψηλών	  θερμοκρασιών	  



	  

	  

του	  ηλιακού	  στέμματος	  και	  της	  εξωτερικής	  περιοχής	  του	  Ηλίου.	  Αποκτούν	  ταχύτητες	  αρκετά	  μεγάλες,	  που	  τους	  
επιτρέπουν	  να	  διαφύγουν	  από	  το	  πεδίο	  βαρύτητας	  του	  Ηλίου.	  Έχει	  μέση	  αρχική	  ταχύτητα	  500	  χλμ./δευτ.,	  φθάνει	  
στη	  Γη	  με	  ταχύτητα	  350	  χλμ./ώρα.	  Παρά	  την	  μεγάλη	  απώλεια	  μάζας	  ο	  Ήλιος	  θα	  συνεχίσει	  να	  ζει	  για	  δισεκατομ-‐
μύρια	  έτη	  ακόμη,	  αφού	  έχει	  μάζα	  300.000	  φορές	  περισσότερη	  από	  τη	  μάζα	  της	  Γης.	  Στον	  ηλιακό	  άνεμο	  οφείλεται	  
η	  εκτροπή	  τόσο	  της	  ουράς	  της	  γήινης	  μαγνητόσφαιρας,	  όσο	  και	  της	  ουράς	  των	  κομητών	  προς	  αντίθετες	  κατευ-‐
θύνσεις	  σε	  σχέση	  με	  τον	  Ήλιο.	  	  
	  
Θέμα	  8ο	  

Τι	  ονομάζουμε	  μεσοπλανητική	  ύλη	  και	  από	  τι	  αποτελείται;	  
(Η	  απάντησή	  σας	  να	  μην	  ξεπερνά	  τις	  150	  λέξεις)	  	  
	  
Απάντηση:	  

Μεσοπλανητική	  ύλη	  είναι	  μια	  διάχυτη	  ύλη,	  η	  οποία	  κατακλύζει	  ολόκληρο	  το	  πλανητικό	  μας	  σύστημα	  και	  απο-‐
τελείται	  από:	  	  

1. Σώματα	  μικρών	  διαστάσεων,	  πετρώδη	  και	  μεταλλικά,	  που	  περιφέρονται	  γύρω	  από	  τον	  Ήλιο	  και	  λέγονται	  
μετεωροειδή.	  Όταν	  αυτά	  βρεθούν	  στο	  ελκτικό	  πεδίο	  της	  Γης	  (καθώς	  και	  των	  άλλων	  πλανητών)	  εμφανίζο-‐
νται	  ως	  διάττοντες	  αστέρες,	  βολίδες	  και	  μετεωρίτες.	  Δηλ.	  τα	  ουράνια	  αυτά	  σώματα	  είναι	  τα	  γνωστά	  μας	  
μετέωρα.	  	  

2. Κόκκους	  σκόνης,	  με	  διαστάσεις	  10-‐3	   έως	  10-‐4	   εκατοστόμετρα	  και	  αποτελούν	   του	  μικρομετεωρίτες.	  Η	  ύ-‐
παρξή	  τους	  διαπιστώθηκε	  με	  τη	  βοήθεια	  πυραύλων	  και	  διαστημικών	  σκαφών.	  	  

3. Μεσοπλανητική	  σκόνη,	  που	  διαπιστώθηκε	  πάλι	  με	  τη	  βοήθεια	  τεχνητών	  δορυφόρων	  της	  Γης.	  Στη	  σκόνη	  
αυτή	  οφείλεται	  και	  το	  ζωδιακό	  φως,	  που	  παρατηρείται	  πάνω	  από	  τον	  ορίζοντα	  κατά	  την	  Άνοιξη,	  στα	  βό-‐
ρεια	  πλάτη,	  μόλις	  τελειώνει	  το	  λυκόφως	  ή	  κατά	  το	  Φθινόπωρο,	  πριν	  αρχίσει	  το	  λυκαυγές.	  	  

4. Φορτισμένα	  σωμάτια	  (κυρίως	  ηλεκτρόνια	  και	  πρωτόνια),	  που	  οφείλονται	  στον	  ηλιακό	  άνεμο,	  για	  τον	  ο-‐
ποίο	  θα	  μιλήσουμε	  όταν	  θα	  εξετάσουμε	  τον	  Ήλιο	  και	  γενικότερα	  στις	  ακτινοβολίες.	  	  

	  



 

 

	  

Θέμα	  1ο	  	  

Σημειώσετε	  με	  Σ,	  εάν	  είναι	  σωστή	  και	  με	  Λ,	  εάν	  είναι	  λάθος	  η	  κάθε	  μια	  από	  τις	  εξής	  προτάσεις:	  

1.1	  Η	  μορφή	  του	  αστερισμού	  της	  Μεγάλης	  Άρκτου	  πριν	  από	  200.000	  έτη,	  ήταν	  ακριβώς	  ίδια	  µε	  τη	  σημερινή.	  (Λ)	  	  
1.2	  Εάν	  γνωρίζουμε	  το	  φαινόμενο	  και	  το	  απόλυτο	  μέγεθος	  ενός	  αστέρα,	  μπορούμε	  να	  υπολογίσουμε	  την	  από-‐
στασή	  του	  από	  τη	  Γη.	  (Σ)	  
1.3	  Οι	  διαφοροποιήσεις	  των	  χρωμάτων	  των	  αστέρων,	  που	  παρατηρούμε	  στον	  ουρανό,	  οφείλονται	  στις	  διαφο-‐
ρές	  των	  θερμοκρασιών	  τους.	  (Σ)	  
1.4	  Ο	  γαλανόλευκος	  Σείριος	  έχει	  υψηλότερη	  επιφανειακή	  θερμοκρασία	  από	  τον	  ερυθρό	  Μπετελγκέζ.	  (Σ)	  
1.5	  Από	  την	  ανάλυση	  του	  φάσματος	  της	  ακτινοβολίας,	  που	  εκπέμπει	  ένας	  αστέρας	  μπορούμε	  να	  υπολογίσουμε	  
τη	  θερμοκρασία	  της	  επιφάνειάς	  του.	  (Σ)	  
1.6	  Ο	  φασματικός	  τύπος	  και	  η	  θερμοκρασία	  ενός	  αστέρα,	  είναι	  μεγέθη	  εντελώς	  ανεξάρτητα	  μεταξύ	  τους.	  (Λ)	  
1.7	  Με	  τη	  βοήθεια	  των	  διαγραμμάτων	  Hertzsprung	  -‐	  Russel	   (H	  -‐	  R)	  έχουμε	  τη	  δυνατότητα	  να	  εξαγάγουμε	  συ-‐
μπεράσματα	  σχετικά	  µε	  την	  εξέλιξη	  των	  αστέρων.	  (Σ)	  
1.8	  Οι	  ερυθροί	  γίγαντες	  και	  υπεργίγαντες	  ακτινοβολούν	  περίπου	  το	  ίδιο	  ποσό	  ενέργειας	  ανά	  δευτερόλεπτο,	  µε	  
τους	  αστέρες	  της	  κύριας	  ακολουθίας.	  (Λ)	  
1.9	  Οι	  λευκοί	  νάνοι	  έχουν	  θερμοκρασίες	  χαμηλότερες	  της	  θερμοκρασίας	  της	  επιφάνειας	  του	  Ήλιου.	  (Λ)	  
1.10	  Οι	  πρωτοαστέρες	  σχηματίζονται	  από	  τη	  βαρυτική	  συστολή	  και	  περιστροφή	  µεσοαστρικών	  νεφών,	  που	  α-‐
ποτελούνται	  κυρίως	  από	  υδρογόνο.	  (Σ)	  

Θέμα	  2ο	  	  

Πριν	  από	  40	  χρόνια	  ακριβώς,	  στις	  7	  Δεκεμβρίου	  1972,	  δηλ.	  μια	  μέρα	  σαν	  αυτή	  του	  διαγωνισμού	  «Εύδοξος»,	  
το	  διαστημόπλοιο	  «Απόλλων	  –	  17»	  εκτοξεύθηκε	  προς	  τη	  Σελήνη.	  Τι	  γνωρίζετε	  για	  την	  αποστολή	  αυτή	  και	  ποια	  
τα	  αποτελέσματά	  της;	  

(Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  ξεπερνάει	  τις	  200	  λέξεις).	  

Απάντηση:	  	  
Στις	  7	  Δεκεμβρίου	  1972	  εκτοξεύεται	  το	  διαστημόπλοιο	  «Απόλλων	  –	  17»	  για	  την	  6η	  και	  τελευταία	  προσεδάφιση	  στη	  Σε-‐

λήνη.	  Η	  αποστολή	  αυτή	  ξεκίνησε	  με	  πλήρωμα	  τους	  Σέρναν,	  Σμιτ	  και	  Έβανς.	  Ο	  Σμιτ,	  που	  ήταν	  γεωλόγος,	  ασχολήθηκε	  με	  τη	  
συλλογή	  πετρωμάτων	  από	  την	  ενδιαφέρουσα	  γεωλογική	  αυτή	  περιοχή,	  ενώ	  το	  αυτοκίνητο	  «Ρόβερ»	  που	  τους	  εξυπηρέτησε	  
διέτρεξε	  36	  χιλιόμετρα	  στην	  επιφάνεια	  της	  Σελήνης	  και	  ανέπτυξε	  ταχύτητα	  18	  χλμ/ώ.	  Στη	  διάρκεια	  των	  τριών	  εξορμήσεών	  
τους	  οι	  αστροναύτες	  συνέλεξαν	  116	  κιλά	  σεληνιακών	  πετρωμάτων,	  καταρρίπτοντας	  κάθε	  προηγούμενο	  ρεκόρ.	  Η	  αποστολή	  
διήρκεσε	  11ημ.	  13ώ.	  51λ.	  και	  έσπασε	  όλα	  τα	  προηγούμενα	  ρεκόρ	  χρόνου	  εξερεύνησης	  της	  Σελήνης.	  

Οι	  δυο	  αστροναύτες	  άφησαν	  πάνω	  στη	  Σελήνη	  μια	  πλακέτα	  που	  έγραφε:	  Εδώ	  ολοκληρώνονται	  οι	  πρώτες	  εξερευνήσεις	  
της	  Σελήνης	  από	  τον	  άνθρωπο.	  Δεκέμβριος	  1972	  μ.Χ.	  Είθε	  το	  πνεύμα	  της	  ειρήνης,	  με	  το	  οποίο	  ήρθαμε	  να	  εμπνεύσει	  όλη	  
την	  ανθρωπότητα.	  Ο	  τελευταίος	  αστροναύτης	  εγκαταλείποντας	  τη	  σεληνιακή	  επιφάνεια,	  στις	  14.12.1972	  δήλωνε:	  Αναχω-‐
ρούμε	  έτσι	  όπως	  ήρθαμε	  και	  με	  την	  ευχή	  του	  Θεού	  θα	  επιστρέψουμε	  με	  ειρήνη	  και	  ελπίδα	  για	  ολόκληρη	  την	  ανθρωπότητα	  

Στις	  19	  Δεκεμβρίου	  1972,	  το	  πρόγραμμα	  «Απόλλων»	  έλαβε	  τέλος,	  με	  την	  προσθαλάσσωση	  των	  τριών	  αστροναυτών,	  οι	  
οποίοι	  εκτινάχτηκαν	  από	  το	  σκάφος	  και	  αμέσως	  χρησιμοποίησαν	  τα	  αλεξίπτωτά	  τους.	  Η	  προσθαλάσσωση	  έγινε	  στον	  Ειρη-‐
νικό	  Ωκεανό	  την	  Τρίτη,	  19.12.1972,	  λίγα	  μόλις	  χιλιόμετρα	  από	  το	  αεροπλανοφόρο	  Ticonderoga.	  

Θέμα	  3ο	  

Ένας	  αστέρας	  έχει	  ουρανογραφικές	  συντεταγμένες:	  Ορθή	  αναφορά:	  α	  =	  15ώ.	  32λ.	  και	  απόκλιση:	  δ	  =	  28ο	  47΄.	  
Ανατέλλει	  σε	  έναν	  τόπο	  στις	  7ώ.	  24λ.	  

3.1	  Ποια	  ώρα	  μεσουρανεί	  άνω;	  
3.2	  	  Σε	  πόσο	  χρόνο	  διανύει	  το	  ημερήσιο	  και	  σε	  πόσο	  το	  νυχτερινό	  του	  τόξο;	  
3.3	  	  Ποια	  ώρα	  δύει;	  

Απάντηση:	  
3.1	  Κατά	  την	  άνω	  μεσουράνηση	  η	  ωριαία	  γωνία	  του	  άστρου	  είναι	  μηδέν,	  δηλαδή:	     H = 0 	  



 

 

Επομένως	  από	  το	  σχετικό	  τύπο	  έχουμε:	      X =α+ H⇒ X =α⇒ X =15h 32min 	  
Άρα	  το	  άστρο	  μεσουρανεί	  στις	  15ώ.	  32λ.	  
3.2	  Ο	  χρόνος	  από	  την	  ανατολή	  μέχρι	  την	  άνω	  μεσουράνηση	  είναι:	     15h 32min−7h 24min = 8h 8min 	  

Επομένως	  ο	  χρόνος	  από	  την	  ανατολή	  μέχρι	  τη	  Δύση	  του	  είναι:	     8h 8min×2 =16h 16min 	  	  
Δηλ.	  το	  ημερήσιο	  τόξο	  του	  είναι	  16ώ.	  16λ.	  	  
Το	  νυχτερινό	  τόξο	  του	  θα	  είναι	  επομένως:	     24h−16h 16min = 23h 60min−16h 16min = 7h 44min 	  

3.3	  	  Ο	  αστέρας	  δύει	  την:	     7h 24min+16h 16min = 23h 40min 	  

Θέμα	  4ο	  

Το	  διαστημικό	  σκάφος	  «Αγγελιοφόρος»	  (“MESSENGER”	  =	  Mercury	  Surface,	  Space	  Environment,	  Geochemis-‐
try	  and	  Ranging	  mission)	  έφθασε	  το	  Μάρτιο	  του	  2011	  στον	  πλανήτη	  Ερμή.	  

4.1	  Τι	  γνωρίζετε	  για	  το	  σκάφος	  αυτό;	  	  
4.2	  Τι	  γνωρίζετε	  για	  το	  ταξίδι	  του	  προς	  τον	  Ερμή;	  
4.3	  Ποια	  είναι	  τα	  νέα	  ευρήματά	  του	  πλανήτη	  αυτού;	  	  
(Η	  απάντησή	  σας	  δεν	  πρέπει	  να	  ξεπερνάει	  τις	  200	  λέξεις).	  

Απάντηση:	  
4.1	  Ο	  «Αγγελιοφόρος»	   είναι	   ένα	   επιστημονικό	  σκάφος	   της	  NASA,	  που	   έχει	   μέγεθος	   ενός	  μικρού	  αυτοκινήτου	   και	   βάρος	  
ενός	   τόνου	  περίπου.	  Διαθέτει	   διάφορα	   επιστημονικά	  όργανα	   για	   τη	  μελέτη	   της	   επιφάνειας	   του	   Ερμή.	  Ανάμεσα	  σ’	   αυτά	  
είναι:	  Φωτογραφικές	  ψηφιακές	  κάμερες,	  υψομετρικό	  λέιζερ,	  φασματόμετρα	  ακόμη	  δε	  ραντάρ	  και	  μαγνητόμετρο.	  	  
4.2	  Εκτοξεύθηκε	  τον	  Αύγουστο	  του	  2004.	  Έφθασε	  το	  Μάρτιο	  του	  2011.	  Το	  2007	  πέρασε	  από	  το	  πεδίο	  έλξης	  της	  Αφροδίτης,	  
οπότε	  μειώθηκε	  σημαντικά	  η	  ταχύτητά	  του.	  Αφού	  απέκτησε	  την	  κανονική	  τροχιά	  γύρω	  από	  τον	  Ερμή,	  άρχισε	  να	  στέλνει	  τις	  
πρώτες	  εικόνες	  της	  επιφάνειάς	  του.	  Την	  τροφοδοσία	  του	  εξασφαλίζουν	  οι	  δύο	  ηλιακοί	  συλλέκτες	  που	  διαθέτει,	  σε	  συνδυ-‐
ασμό	  με	  μία	  επαναφορτιζόμενη	  μπαταρία.	  Είναι	  εφοδιασμένος	  με	  περιβλήματα,	  που	  αντέχουν	  στις	  πολύ	  μεγάλες	  μεταβο-‐
λές	  θερμοκρασίας	  του	  πλανήτη.	  
4.3	  Οι	  ψηφιακές	  κάμερες	  φωτογράφισαν	  και	  αποτύπωσαν	  το	  υπόλοιπο	  55%	  του	  πλανήτη,	  δηλ.	  από	  εκεί	  που	  σταμάτησε	  το	  
«Μάρινερ	  –	  10»,	  το	  1974,	  ώστε	  να	  συμπληρωθεί	  ο	  χάρτης.	  Με	  ένα	  μαγνητόμετρο	  μέτρησε	  το	  ισχυρό	  μαγνητικό	  πεδίο.	  Η	  
χαμηλή	  διέλευση	  από	  το	  βόρειο	  ημισφαίριο	  επέτρεψε	  τη	  λεπτομερή	  γεωλογική	  ανάλυση	  του	  μεγαλύτερου	  κρατήρα	  του	  
Ερμή,	  του	  “Caloris”.	  Οι	  πρώτες	  εικόνες	  του	  “Messenger”	  δείχνουν	  μια	  επιφάνεια	  τελείως	  διαφορετική	  από	  την	  επιφάνεια	  
της	  Σελήνης.	  Στην	  επιφάνεια	  του	  Ερμή,	  που	  είναι	  προς	  τον	  Ήλιο	  «βράζει	  ο	  τόπος»,	  αφού	  η	  θερμοκρασία	  φθάνει	  του	  470	  οC.	  
Σε	  αντίθεση	  με	  την	  επιφάνεια	  της	  Σελήνης	  η	  επιφάνεια	  του	  Ερμή	  δεν	  έχει	  μεγάλους	  βράχους	  και	  η	  επιφάνειά	  του	  είναι	  αρ-‐
κετά	  ομαλή.	  	   	  

Θέμα	  5ο	  

Ένας	  αεροπόρος	  με	  σκάφανδρο,	  καταρρίπτοντας	  το	  παγκόσμιο	  ρεκόρ	  ελεύθερης	  πτώσης,	  πέφτει	  από	  ύψος	  
31 km	  κατακόρυφα	  προς	  τη	  Γη.	  Aρχικά	  κινείται	  με	  επιτάχυνση	  a1 = 9 m/s2	  μέχρι	  το	  ύψος	  11 km,	  οπότε	  (λόγω	  
τριβών	  από	  την	  ατμόσφαιρα)	  επιβραδύνεται	  ομαλά,	  μέχρι	  η	  ταχύτητά	  του	  να	  γίνει	  v2 = 100 m/s,	  σε	  ύψος	  h3 =  
2 km.	  Στο	  ύψος	  αυτό	  ανοίγει	  το	  αλεξίπτωτό	  του	  και	  φθάνει	  στη	  Γη	  με	  σταθερή	  ταχύτητα	  v3 = 5 m/s.	  Να	  βρείτε	  
τη	  συνολική	  χρονική	  διάρκεια	  της	  πτώσης	  του.	  	  

Λύση:	  
Το	  διάστημα	  που	  διήνυσε	  ο	  αεροπόρος	  με	  επιτάχυνση	  a1 = 9 m/s2	  είναι:	  31 – 11 = 20 km.	  	  
Επομένως	  έχουμε	  διαδοχικά:	  

  
S = 1

2
a1t

2 ⇒ 20000 = 1
2

9t2 ⇒ t = 40000
9

= 66,6s 	  

Τότε	  η	  ταχύτητά	  του	  θα	  είναι:	     v1 = a1 ⋅t = 9 ⋅66,6 = 588,4≈ 600m s. 	  
Η	  επιβράδυνση	  από	  τα	  600 m/s	  στα	  100 m/s	  γίνεται	  σε	  μήκος:	  11.000 – 2.000 = 9.000 m.	  

Άρα:	      vτελ = v1−a2 ⋅t2⇔100 = 600−a2 ⋅t2⇔ a2 ⋅t2 = 500 	  
Εξάλλου	  είναι:	  

   
Δx2 = v1t2−

1
2

a2t2
2⇒ 9000 = 600t2 =

1
2

(a2t2 )t2⇒ 9000 = 600t2−
1
2

500t2 	  

Άρα:	     9000 = 600t2−250t2 = 350t2⇒ t2 = 25,7s 	  
Τα	  τελευταία	  2000 m	  τα	  διανύει	  με	  ομαλή	  ταχύτητα	  λόγω	  του	  αλεξιπτώτου	  και	  επομένως	  είναι:	  



 

 

   t3 = 2000 / 5= 400s 	  
Επομένως	  ο	  ολικός	  χρόνος	  θα	  είναι:	      tολ = t1 + t2 + t3 = 66,6+ 25,7 + 400 = 492,3s = 8,2min 	  	  

	  
Θέμα	  6ο	  

Αντιστοιχείστε	  τα	  θέματα	  των	  γραμμάτων	  της	  αριστερής	  στήλης	  με	  τα	  θέματα	  των	  αριθμών	  της	  δεξιάς	  στή-‐
λης.	  

	   Α	   	   	   Β	  
α	   Μπετελγκέζ	   	   1	   Προσεδάφιση	  στη	  Σελήνη,	  το	  1966	  

β	   Λούνικ	  (ή	  Λούνα)	  -‐	  3	   	   2	  
Μεταβλητός	  αστέρας	  που	  περιβάλλεται	  από	  νεφέ-‐
λωμα	  	  

γ	   Διαστημικό	  τηλεσκόπιο	  Κέπλερ	   	   3	   24	  Δεκεμβρίου	  1979	  

δ	   Λούνα	  -‐	  9	   	   4	   Απόσταση	  από	  τη	  Γη:	  68	  έτη	  φωτός	  	  

ε	   Πρώτη	  εκτόξευση	  του	  ευρωπαϊκού	  πυραύλου	  
«Αριάν	  –	  1»	  

	   5	   Εκτοξεύθηκε	  το	  2006	  και	  αναζητά	  νέους	  πλανήτες	  

ζ	   Άστρο	  η	  –	  Καρίνας	   	   6	  
Ομαλή	  προσεδάφιση	  στον	  Ωκεανό	  των	  Καταιγίδων	  το	  
1967	  

η	   Αστέρας	  δ	  –	  Λέοντα	  (Ζώσμα)	   	   7	  
Κόκκινος	  υπεργίγαντας	  με	  λαμπρότητα	  13.000	  μεγα-‐
λύτερη	  του	  Ήλιου	  	  

θ	   Σερβέγιορ	  –	  3	  (Surveyor	  –	  3)	  	   	   8	   Φωτογράφιση	  αόρατης	  πλευράς	  της	  Σελήνης	  	  

ι	   Διαστημικό	  τηλεσκόπιο	  COROT	  (γαλλικό)	   	   9	  
α	  –	  Παρθένου	  με	  λαμπρότητα	  440	  φορές	  μεγαλύτερη	  
του	  Ήλιου	  

κ	   Στάχυς	   	   10	  
Εκτοξεύθηκε	  το	  2008	  και	  έχει	  κάτοπτρο	  95	  εκατο-‐
στών.	  Έχει	  ερευνήσει	  πάνω	  από	  150.000	  άστρα	  για	  
πλανητικά	  συστήματα.	  	  

	  
Απαντήσεις:	  α	  –	  7,	  β	  –	  8,	  γ	  –	  10,	  δ	  –	  1,	  ε	  –	  3,	  ζ	  –	  2,	  η	  –	  4,	  θ	  –	  6,	  ι	  –	  5,	  κ	  –	  9.	  	  

Θέμα	  7ο	  

Κάποια	  άστρα,	  περίπου	  σαν	  τον	  Ήλιο	  μας,	  απέχουν	  κάποιες	  χιλιάδες	  έτη	  φωτός.	  Τέτοια	  άστρα	  θα	  ήταν	  πιθα-‐
νό	  να	  φιλοξενούν	  ζωή.	  Ορισμένοι	  ισχυρίζονται	  ότι	  ακόμη	  και	  να	  υπήρχε	  εκεί	  νοήμων	  ζωή,	  δεν	  θα	  μπορούσαμε	  
ποτέ	  να	  ερχόμασταν	  από	  κοντά	  σε	  επαφή	  μαζί	  τους,	  αφού	  ακόμα	  και	  με	  την	  ταχύτητα	  του	  φωτός	  να	  ταξιδεύα-‐
με,	  θα	  χρειαζόμασταν	  χιλιάδες	  χρόνια	  για	  να	  φτάσουμε.	  Η	  μόνη	  λύση	  λένε	  θα	  ήταν	  με	  διαστημόπλοια	  –	  κιβω-‐
τούς,	  τα	  οποία	  θα	  ταξίδευαν	  για	  χιλιάδες	  ή	  εκατομμύρια	  χρόνια,	  και	  θα	  συντηρούσαν	  αλληλοδιαδεχόμενες	  αν-‐
θρώπινες	  γενεές.	  Συμφωνείτε	  με	  την	  παραπάνω	  άποψη;	  Πιστεύετε	  ότι	  αποτελεί	  τη	  μόνη	  λύση;	  

(Αποκλείστε	   την	   περίπτωση	   χρήσης	   σκουληκότρυπας,	   κοσμικής	   χορδής,	   μαύρης	   τρύπας	   κ.λπ.	   Η	   απάντησή	  
σας	  να	  μην	  ξεπερνά	  τις	  100	  λέξεις.)	  

Απάντηση:	  
	   Δεν	  συμφωνώ	  ότι	  αποτελεί	  τη	  μόνη	  λύση.	  Εάν	  καταφέρναμε,	  με	  την	  πρόοδο	  της	  τεχνολογίας,	  να	  έχουμε	  διαστη-‐
μόπλοια	  που	  πλησιάζουν	  πολύ	  κοντά	  στην	  ταχύτητα	  του	  φωτός,	  τότε	  ο	  χρόνος	  για	  τους	  επιβάτες	  τους	  θα	  κυλούσε	  πάρα	  
πολύ	  αργά,	  και	  έτσι	  μέσα	  σε	  λίγα	  χρόνια,	  θα	  μπορούσαμε	  να	  φτάσουμε	  όχι	  μόνο	  σ’	  αυτά	  τα	  άστρα,	  αλλά	  και	  σε	  άλλους	  
γαλαξίες,	  όπως	  ο	  γαλαξίας	  της	  Ανδρομέδας,	  που	  απέχει	  2,5	  εκατομμύρια	  έτη	  φωτός,	  και	  βέβαια	  και	  μακρύτερα.	  Έτσι	  δε	  θα	  
χρειαζόμασταν	  τα	  διαστημόπλοια	  –	  κιβωτούς.	  
	  
Θέμα	  8ο	  

Ένας	  αστέρας	  βρίσκεται	  στο	  ζενίθ	  στις	  9:00	  μ.μ.	  την	  1η	  Σεπτεμβρίου.	  
8.1	  Τι	  ώρα	  θα	  μεσουρανεί	  την	  1η	  Μαρτίου;	  
8.2	  Θα	  είναι	  δυνατόν	  να	  τον	  δείτε	  την	  1η	  Μαρτίου;	  
Εξηγείστε	  την	  απάντησή	  σας	  (η	  οποία	  να	  μην	  υπερβαίνει	  τις	  100	  λέξεις).	  

Απάντηση:	  
(α)	  Γύρω	  στις	  9	  π.μ.	  (οι	  αστέρες	  ανατέλλουν	  περί	  τις	  2	  ώρες	  νωρίτερα	  κάθε	  μήνα).	  
(β)	  Όχι,	  γιατί	  θα	  έχει	  ανατείλει	  ήδη	  ο	  Ήλιος.	  
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