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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 

 

 


