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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με τα τελευταία βιβλία αξιολόγησης των μαθητών, που πρόκειται να δημο-
σιευθούν στις αρχές του 2000, ολοκληρώνεται μια σημαντική προσπάθεια του
Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, στόχος της οποίας ήταν η εκπόνηση και διά-
δοση νέων μεθόδων αξιολόγησης των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. Στο πλαί-
σιό της εκπονήθηκαν τα τρία τελευταία χρόνια δεκάδες βιβλίων που καλύπτουν
το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων, τα οποία διδάσκονται στο Λύκειο. Τα βιβλία
αυτά περιέχουν οδηγίες μεθοδολογίας σχετικές με την αξιολόγηση των μαθη-
τών, παραδείγματα ερωτήσεων διαφόρων τύπων, υποδείγματα εξεταστικών δο-
κιμασιών, θέματα συνθετικών - δημιουργικών εργασιών και άλλα χρήσιμα
στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς.

Το έντυπο αυτό υλικό συνοδεύτηκε από την παραγωγή ανάλογου ηλεκτρο-
νικού υλικού, από τη δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων και από πολυάριθμες επι-
μορφωτικές δραστηριότητες σχετικές με την αξιολόγηση των μαθητών.

Η παραπάνω προσπάθεια δεν είχε σκοπό να επιβάλει ένα συγκεκριμένο
τρόπο αξιολόγησης ούτε να αυξήσει το φόρτο εργασίας διδασκόντων και
διδασκομένων, όπως ισχυρίστηκαν ορισμένοι. Επιδίωξε να ενημερώσει τους
καθηγητές για τις σύγχρονες εξεταστικές μεθόδους, να τους δώσει πρακτικά
παραδείγματα εφαρμογής τους, να τους προβληματίσει γύρω από τα θέματα
αυτά και να τους παράσχει ερεθίσματα για αυτομόρφωση. Πιστεύουμε ότι με το
έργο μας συμβάλαμε στη διεύρυνση της δυνατότητας των διδασκόντων να
επιλέγουν οι ίδιοι τη μέθοδο που θεωρούν πιο κατάλληλη για την αξιολόγηση
των μαθητών τους και βοηθήσαμε στην αύξηση της παιδαγωγικής τους
αυτονομίας.

Πεποίθησή μας είναι πως όλα αυτά άλλαξαν το τοπίο στον τομέα της
αξιολόγησης των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου, έφεραν νέο πνεύμα και
άρχισαν να τροποποιούν σταδιακά ξεπερασμένες αντιλήψεις και τακτικές που
κυριάρχησαν επί πολλά χρόνια στο Ελληνικό σχολείο. Τα θετικά σχόλια που
εκφράστηκαν από το σύνολο σχεδόν των επιστημονικών και εκπαιδευτικών
φορέων για τα θέματα των εξετάσεων του περασμένου Ιουνίου, τα οποία
διαμορφώθηκαν με βάση το πνεύμα και τη μεθοδολογία της αντίστοιχης
εργασίας του Κ.Ε.Ε., επιβεβαιώνουν όσα προαναφέρθηκαν.
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Η κριτική που είχε αρχικά ασκηθεί για το έργο μας περιορίζεται συνεχώς,
ενώ αυξάνει καθημερινά η αποδοχή του από την εκπαιδευτική κοινότητα και η
αναγνώρισή του. Σ’ αυτό συνέβαλε ασφαλώς και η βελτίωση του
υποστηρικτικού υλικού που παράγεται από το Κ.Ε.Ε., η οποία οφείλεται,
μεταξύ άλλων, και στις παρατηρήσεις και υποδείξεις των διδασκόντων στα
Ενιαία Λύκεια. Η συνειδητοποίηση, τέλος, του τρόπου με τον οποίο πρέπει να
χρησιμοποιείται το υλικό αυτό στη διδακτική πράξη και ο περιορισμός των
σφαλμάτων που διαπράχθηκαν στην αρχή (μηχανική αναπαραγωγή πλήθους
ερωτήσεων, υπέρμετρη αύξηση της εργασίας των μαθητών, απουσία
εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης κτλ.) οδήγησαν σε πολύ θετικά
αποτελέσματα, τα οποία όσο περνά ο καιρός θα γίνονται εμφανέστερα.

Η διαπίστωση αυτή μας ενισχύει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και να
την επεκτείνουμε, εκπονώντας ανάλογο υλικό και για άλλες εκπαιδευτικές
βαθμίδες, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες οικονομικές και λοιπές
προϋποθέσεις.

Τελειώνοντας, επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στο
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, οι οποίοι εργάστηκαν αφιλοκερδώς, με
αφοσίωση και σπάνιο ζήλο και επιτέλεσαν κάτω από δύσκολες συνθήκες
σημαντικό έργο. Ευχαριστώ ακόμη όλους τους εκπαιδευτικούς που με ποικίλους
τρόπους στήριξαν την προσπάθειά μας και βοήθησαν στην επιτυχία της. Ξέχωρες
ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στις δακτυλογράφους του Κ.Ε.Ε, στο τεχνικό
προσωπικό του, στον Προϊστάμενο της Γραμματείας του κ. Γεώργιο
Κορκόντζηλα και στους εκδότες που συνεργάστηκαν μαζί μας από το 1997 μέχρι
σήμερα.

Αθήνα, Ιούνιος 2000

Καθηγητής Μιχάλης Κασσωτάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.



9

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το τεύχος αυτό γράφτηκε με αντικειμενικό στόχο να αποτελέσει αναγκαίο
διδακτικό υλικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος Επιλογής
«Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής». Είναι φανερό, ότι δεν μπορεί, και παι-
δαγωγικά δεν είναι επιτρεπτό, να αντικαταστήσει το αντίστοιχο σχολικό βιβλίο.
Ανάλογη μεταχείρισή του δεν θα απέδιδε τους προσδοκώμενους καρπούς. Απε-
ναντίας, η χρήση του από τους εκπαιδευτικούς ως ενημερωτικό, βοηθητικό,
συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και διερευνητικό εργαλείο θα έχει πολλαπλά ο-
φέλη.

Για κάθε κεφάλαιο υπάρχουν ερωτήσεις διαφόρων τύπων, τις οποίες ο διδά-
σκων δεν υποχρεούται να τις διδάξει όλες, ούτε να τις δίδει στους μαθητές αυτού-
σιες, ούτε να περιοριστεί σε αυτές και να παραβλέψει εκείνες του σχολικού βιβλί-
ου. Ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών του και τις ιδιαί-
τερες συνθήκες της τάξης του, θα χρησιμοποιεί από το βιβλίο αυτό ενδεικτικές ε-
ρωτήσεις, που εκείνος κρίνει αναγκαίες.

Εκτός από τις παραπάνω ερωτήσεις, το παρόν περιλαμβάνει ενδεικτικά Σχέ-
δια Κριτηρίων Αξιολόγησης του Μαθητή. Ειδικά τα κριτήρια της ωριαίας αξιο-
λόγησης (διάρκειας μιας διδακτικής ώρας) έχουν δύο θέματα. Το πρώτο θέμα
αποτελείται από δύο ή τρεις ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και το δεύτερο
θέμα από δύο ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης. Τα δύο θέματα (και πολύ περισ-
σότερο οι ερωτήσεις) δεν είναι αναγκαίο να είναι βαθμολογικά ισοδύναμες. Σε
κάθε περίπτωση όμως θα δίνονται στους μαθητές οι μονάδες που θα αντιστοι-
χούν σε κάθε ερώτηση. Θεωρείται αυτονόητο ότι θα έχουν άθροισμα το 20 και
ότι ο αριθμός των ερωτήσεων καθώς και η δυσκολία τους θα είναι τέτοια, που
θα μπορούν να απαντηθούν στη διάρκεια της μιας διδακτικής ώρας.

Εκτός από τους κλασικούς τρόπους αξιολόγησης του μαθητή (προφορικές ή
γραπτές εξετάσεις), αυτή μπορεί να επιτευχθεί επικουρικά (δηλαδή μόνο θετι-
κά) και μέσω συνθετικών δημιουργικών εργασιών, οι οποίες ανατίθενται από
τον καθηγητή είτε ατομικά είτε σε ομάδες μαθητών. Σε περίπτωση συλλογικής
εργασίας, η αξιολόγηση είναι ισότιμη για όλους τους μαθητές. Για την υποβοή-
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θηση των διδασκόντων συμπεριλαμβάνονται και τίτλοι ενδεικτικών συνθετικών
δημιουργικών εργασιών, στις οποίες αναφέρονται ο στόχος, η μεθοδολογία, ο
τρόπος παρουσίασης κ.λπ.

Έχει καταστεί ολοφάνερο, ότι με το νέο βιβλίο των «Στοιχείων Αστρονομίας
και Διαστημικής», Α΄ έκδοση 1999, που υλοποιεί το αντίστοιχο Αναλυτικό Πρό-
γραμμα του 1998, γίνεται μια νέα προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της Α-
στρονομίας. Το παρόν βιβλίο βοηθά το νέο αυτό πνεύμα, που αποσκοπεί να κάνει
προσιτό το μάθημα και ευχάριστη την ενασχόληση με την Αστρονομία.

Η πραγματοποίηση της νέας αυτής προσέγγισης, όπως και η γενικότερη α-
ναβάθμιση του Λυκείου και της εκπαίδευσής μας, επαφίεται στην αγάπη των

εκπαιδευτικών μας για την ελληνική νεολαία και την Παιδεία της.*

Αθήνα, Ιούνιος 2000

Η Ομάδα Σύνταξης

                                               
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Για την αρτιότερη μελλοντική επανέκδοση του βιβλίου, παρακαλούμε να στείλετε

τις όποιες παρατηρήσεις σας –που είναι άλλωστε ευπρόσδεκτες- στην
ταχυδρομική διεύθυνση:
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (για την Ομάδα της Αστρονομίας)
Αδριανού 91, 10556, Αθήνα – Τηλ.: 3315495-8 - Fax: 3315493 – e-mail: Phys@kee.gr



11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις
σωστές από τις προτεινόμενες απαντήσεις.

1. Η γέννηση της Αστρονομίας οφείλεται στην έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου:
α) να ερμηνεύσει όλα τα φαινόμενα της φύσης που παρατηρούσε γύρω του.
β) να κατανοήσει το Σύμπαν.
γ) να ερμηνεύσει την συμπεριφορά του και την ψυχική του διάθεση.
δ) να εξηγήσει το φαινόμενο της ζωής πάνω στη Γη.
ε) να ικανοποιήσει την περιέργειά του.

2. Οι μεγάλοι σταθμοί της εξέλιξης της επιστήμης της Αστρονομίας, με
χρονολογική σειρά, είναι:
α) Οι ιδέες και οι αστρονομικοί νόμοι των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων

(Θαλή, Πλάτωνα, Αριστοτέλη κτλ), η Μεγάλη Μαθηματική Σύνταξη του
Πτολεμαίου, οι παρατηρήσεις των Αράβων και η διατύπωση των νόμων
της Μηχανικής από τον Νεύτωνα.

β) Οι ιδέες και οι αστρονομικοί νόμοι των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων
(Θαλή, Πλάτωνα, Αριστοτέλη κτλ), η διατύπωση της ηλιοκεντρικής θεω-
ρίας από τον Κοπέρνικο, η θεωρία της Σχετικότητας από τον Αϊνστάιν.

γ) Οι ιδέες και οι αστρονομικοί νόμοι των Αρχαίων Ελλήνων Αστρονόμων
(Αρίσταρχου, Ερατοσθένη, Πτολεμαίου), η διατύπωση της θεωρίας του
Κοπέρνικου, η διατύπωση των νόμων του Κέπλερ, η ανακάλυψη του τη-
λεσκοπίου, η διατύπωση των νόμων του Νεύτωνα, η ανακάλυψη του ρα-
διοτηλεσκόπιου και η τοποθέτηση δορυφόρων έξω από την ατμόσφαιρα
της Γης, εφοδιασμένων με σύγχρονα τηλεσκόπια.
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δ) Οι ιδέες του Αριστοτέλη, οι θεωρία του Πτολεμαίου, οι εργασίες του
Τύχο Μπραχέ και η διατύπωση της θεωρίας του Νεύτωνα για τη φύση
του φωτός.

ε) Οι πυραμίδες της Αιγύπτου, το Στόνχετζ της Αγγλίας, η θεωρία του Αρί-
σταρχου, οι θεωρία της παγκόσμιας έλξης, του Νεύτωνα και η ανακά-
λυψη του τηλεσκοπίου από τους Ολλανδούς.

3. Ο Αστρονόμος όταν μελετά τα ουράνια αντικείμενα:
α) Έρχεται σε άμεση επαφή μαζί τους και τα μελετά.
β) Τα παρατηρεί από μακριά ή τα επισκέπτεται.
γ) Μελετά στο εργαστήριό του τις πληροφορίες που συλλέγει γι’ αυτά.
δ) Μελετά στο εργαστήριό του τις πληροφορίες που συλλέγει αποκλειστικά

από τις ακτινοβολίες που εκπέμπουν τα ουράνια αντικείμενα και φτάνουν
στη Γη.

ε) Μελετά στο εργαστήριό του τις πληροφορίες που συλλέγει για τα ουράνια
αντικείμενα και προσπαθεί να τις ερμηνεύσει στο πλαίσιο ενός μοντέλου.

4. Η σύγχρονη Αστρονομία εκτός από τους δυο βασικούς κλάδους της, την Παρα-
τηρησιακή και την Θεωρητική Αστρονομία χωρίζεται και στους εξής κλάδους:
α) Στην καθαρή Αστρονομία και στην Αστρολογία.
β) Στην Αστροφυσική και στην Μαθηματική Αστρονομία.
γ) Στη Ραδιοαστρονομία, Αστρονομία του Υπέρυθρου, Αστρονομία του

Υπεριώδους, Αστρονομία των ακτίνων Χ και γ.
δ) Στη Ραδιοαστρονομία, Αστρονομία του Υπέρυθρου, Αστρονομία του Υ-

περιώδους, Αστρονομία των ακτίνων Χ και γ και την Κοσμολογία.
ε) Αστρονομία των πλανητικών συστημάτων, Αστρονομία των αστέρων,

Αστρονομία των γαλαξιών και την Κοσμολογία.

5. Η Μαθηματική Αστρονομία περιλαμβάνει:
α) Την αξιοποίηση των θεωριών των Μαθηματικών στη μελέτη των ουρά-

νιων σωμάτων.
β) Τη μελέτη των ουράνιων σωμάτων αποκλειστικά στα πλαίσια των μαθη-

ματικών θεωριών, αγνοώντας τα παρατηρησιακά δεδομένα.
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γ) Τη μελέτη της θέσης, της κίνησης και της κατανομής των ουράνιων αντι-
κειμένων στο Σύμπαν.

δ) Τη μελέτη της δομής των ουράνιων συστημάτων.
ε) Την ορθή εφαρμογή των διαφόρων τύπων και σχέσεων των Μαθηματικών,

της Φυσικής και των άλλων επιστημών στα πλαίσια της Αστρονομίας.

6. Μερικά από τα πιο σημαντικά, σύγχρονα αστρονομικά προβλήματα είναι τα
εξής:
α) Η δημιουργία και εξέλιξη του Σύμπαντος.
β) Ο σχηματισμός των πλανητικών συστημάτων.
γ) Ο σχηματισμός και η εξέλιξη των αστέρων.
δ) Η κατασκευή νέων διαστημικών τηλεσκοπίων.
ε) Η ανίχνευση ζωής σε άλλα μέρη του Σύμπαντος.

Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, συμπλήρωσε τα κενά που
υπάρχουν στο κείμενο με τις σωστές λέξεις.

1. Η Αστρονομία είναι ……………………………… όλων των επιστημών.
Εμφανίστηκε την 4η χιλιετηρίδα π.Χ. με την ανάπτυξη των αρχαίων
πολιτισμών στη …………… ,  ……………… την Ινδία και την Κίνα.

2. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πρώτες παρατηρήσεις του ουρανού ερμη-
νεύονταν …………………… . Η Αστρολογία (από το ………………)
βασίζεται πάνω στην ιδέα (πίστη) ότι τα διάφορα ουράνια σώματα και
φαινόμενα έχουν σημαντική ……………………………… , ακόμη και στη -
………………… και το πεπρωμένο των ανθρώπων.

3. Η ανάπτυξη όμως της Αστρονομίας ως επιστήμη, άρχισε στην αρχαία
Ελλάδα από την εποχή ……………………………… , το 600 π.Χ. περίπου.
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4. Οι θεωρίες που διατυπώθηκαν από τους Αρχαίους Έλληνες για το μέχρι τότε
γνωστό Σύμπαν ήταν δύο: Η ……………………………… θεωρία του Αρί-
σταρχου, 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.

5. Η μεγάλη επανάσταση στην Αστρονομία έγινε το 16ο αιώνα στην Ευρώπη
από τον Κοπέρνικο (1473-1543). Στην εργασία του De Revolutionibus Or-
bius Coelestium (Περί της περιστροφής των ουρανίων σωμάτων), που δημο-
σιεύτηκε το 1543, επαναδιατύπωσε τη θεωρία …………………………… .
Σύμφωνα με αυτή, ο Ήλιος βρίσκεται ……………………………… , που
αποτελούσε και το μέχρι τότε γνωστό Σύμπαν.

6. 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 ……………………………… .

7. Με τη βοήθεια δορυφόρων, εφοδιασμένων με σύγχρονα τηλεσκόπια (όπως
το διαστημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ (Hubble)) και ανιχνευτές, είναι δυνατόν
να κάνουμε παρατηρήσεις σε όλες τις περιοχές …………………………… ,
από τα ραδιοκύματα μέχρι τις ακτίνες ……………………………… .

8. Η Αστρονομία, αν λάβουμε υπόψη τον τρόπο μελέτης που εφαρμόζει,
μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικούς κλάδους: Την ……………………… ,
που έχει ως αντικείμενο την παρατήρηση των ουρανίων σωμάτων και
χρησιμοποιεί ως βασικά όργανα τα κάθε είδους τηλεσκόπια και τις
αντίστοιχες βοηθητικές συσκευές. Την ……………………………… , που
ασχολείται με τη θεωρητική ερμηνεία των αστροφυσικών φαινομένων
κατασκευάζοντας αντίστοιχα ……………………………… και
χρησιμοποιώντας μόνο ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
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9. Ανάλογα με τη φασματική περιοχή όπου γίνονται οι παρατηρήσεις, των
ουρανίων σωμάτων και φαινομένων, αναπτύχθηκαν διάφοροι κλάδοι της
Αστρονομίας όπως …………………………… …………………………… .
Τέλος, ένας ιδιαίτερος κλάδος της Αστρονομίας που ασχολείται με τη μελέτη
της δομής και εξέλιξης του Σύμπαντος είναι η …………………………… .

10. Μερικά κεντρικά και θεμελιώδη ερωτήματα που απασχολούν σήμερα την
Αστρονομία-Αστροφυσική είναι και τα ακόλουθα:
•  …………………………………………………………………………
•  …………………………………………………………………………
•  …………………………………………………………………………
•  …………………………………………………………………………

Γ. Ερωτήσεις αντιστοίχησης

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, κάνε τις σωστές αντιστοι-
χήσεις μεταξύ των λέξεων ή / και των προτάσεων που παρατίθενται στις δύο
στήλες.

1. Αντιστοίχησε καθένα από τα πρόσωπα ή ονόματα της αριστερής στήλης με
το θέμα της δεξιάς στήλης που το συνδέει.

α.  Θαλής

β.  Κέπλερ

γ.  Γαλιλαίος

δ.  Στόνχετζ

ε.  Αρίσταρχος

ζ.  Πτολεμαίος

Α. Το παλαιότερο μνημείο αστρο-
νομικού ενδιαφέροντος.

Β. Αρχή της ανάπτυξης της Α-
στρονομίας ως επιστήμης.

Γ. Η ηλιοκεντρική θεωρία.

Δ. Γεωκεντρική θεωρία.

Ε. Οι νόμοι της κίνησης των πλα-
νητών.

Ζ. Η πρώτη παρατήρηση ουρανίων
σωμάτων με τηλεσκόπιο.
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2. Αντιστοίχισε τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στη δεξιά στήλη στο
σωστό κλάδο της επιστήμης της Αστρονομίας, που αναγράφεται στην
αριστερή στήλη.

α. Παρατηρησιακή Αστρονομία

β. Θεωρητική Αστρονομία

γ. Αστροφυσική

δ. Μαθηματική Αστρονομία

ε. Κοσμολογία

Α. Μελετά τη θέση, την κίνηση
και την κατανομή των αστέρων
και αστρικών συστημάτων.

Β. Παρατηρεί τα ουράνια αντικεί-
μενα και φαινόμενα και χρησι-
μοποιεί ως βασικά όργανα κάθε
είδους τηλεσκόπια και βοηθητι-
κές συσκευές.

Γ. Ασχολείται με τη θεωρητική ερ-
μηνεία των αστροφυσικών φαι-
νομένων κατασκευάζοντας θεω-
ρητικά μοντέλα.

Δ. Μελετά τη φυσική και χημική
δομή των ουρανίων σωμάτων.

Ε. Μελετά τη δομή και την εξέλι-
ξη του Σύμπαντος.

Δ. Ερωτήσεις ανάπτυξης

1. Ανάπτυξε με δέκα έως δεκαπέντε γραμμές το σκοπό και το περιεχόμενο της
Αστρονομίας.

2. Να καταγράψεις τις βασικές διαφορές μεταξύ της Αστρονομίας και της
Αστρολογίας.

3. Ποιοι είναι οι κυριότεροι σταθμοί στην ιστορία της εξέλιξης της
Αστρονομίας;

4. Σε ποιους βασικούς κλάδους χωρίζεται η σύγχρονη Αστρονομία και τι
διαπραγματεύεται ο καθένας;

5. Να αναφέρεις μερικά από τα σύγχρονα αστρονομικά προβλήματα. Ποιες
προοπτικές υπάρχουν για την επίλυσή τους;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ  ΟΡΓΑΝΑ

Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις
σωστές από τις προτεινόμενες απαντήσεις.

1. Η προσπάθεια για την κατανόηση και την ερμηνεία των φυσικών φαινομέ-
νων ξεκίνησε όταν οι άνθρωποι διαπίστωσαν ότι:
Τα φυσικά γεγονότα
α) συμβαίνουν εντελώς τυχαία και απρόβλεπτα.
β) είναι αποτελέσματα της δράσης θεϊκών δυνάμεων, που δεν μπορεί να κα-

τανοήσει ο άνθρωπος.
γ) μπορούν να περιγραφούν με ένα ενιαίο σύνολο εννοιών.
δ) μπορούμε να τα επαναλάβουμε, εφ’ όσον εξασφαλίσουμε συγκεκριμένες

(τις ίδιες πάντοτε) συνθήκες και προϋποθέσεις.
ε) δεν μπορεί να διαμορφωθεί μια έγκυρη ερμηνεία των φυσικών φαινομέ-

νων, κοινά αποδεκτή στα πλαίσια της επιστημονικής κοινότητας μιας κοι-
νωνίας ανθρώπων.

2. Η ατμόσφαιρα της Γης είναι αδιαφανής για τις περισσότερες περιοχές του
Η/Μ φάσματος. Μέχρι το έδαφος φτάνουν:
α) Ένα μέρος των ραδιοκυμάτων.
β) Όλες οι υπέρυθρες ακτινοβολίες.
γ) Οι ακτινοβολίες που διεγείρουν τον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού.
δ) Όλες οι ακτινοβολίες που εκπέμπει ο Ήλιος.
ε) Οι ακτινοβολίες που εκπέμπονται από τους πυρήνες των ατόμων.
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3. Όταν παρατηρούμε τον έναστρο νυχτερινό ουρανό, μας δημιουργείται η
εντύπωση ότι οι αστέρες και τα άλλα ουράνια αντικείμενα βρίσκονται στην
επιφάνεια μιας σφαίρας, που την ονομάζουμε ουράνια «σφαίρα». Η ουράνια
«σφαίρα»:
α) Έχει κέντρο τη Γη και πολύ μεγάλη αλλά συγκεκριμένου μήκους ακτίνα.
β) Είναι μια πραγματική σφαίρα με κέντρο τη Γη και πάνω στην εσωτερική

της επιφάνεια βρίσκονται οι απλανείς αστέρες.
γ) Δεν πρόκειται για πραγματική σφαίρα. Λόγω των εξαιρετικά μεγάλων

αποστάσεων των αστέρων από τη Γη, μας δημιουργείται η ψευδαίσθηση
ότι βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια μιας σφαίρας.

δ) Η φαινόμενη περιστροφή της ουράνιας «σφαίρας» οφείλεται στην περι-
στροφή της Γης γύρω από τον άξονά της.

ε) Ο άξονας γύρω από τον οποίο φαίνεται ότι περιστρέφεται η ουράνια
«σφαίρα», ταυτίζεται με τον άξονα περιστροφής της Γης και διέρχεται
από τον Πολικό Αστέρα.

4. Οι αρχαίοι αστρονόμοι ισχυρίζονταν ότι οι σχετικές θέσεις των αστέρων και,
κατά συνέπεια, τα σχήματα των αστερισμών δεν μεταβάλλονται με το χρόνο.
Ωστόσο, σήμερα οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι αστέρες κινούνται. Και
μάλιστα με πολύ μεγάλες σχετικές ταχύτητες, συγκριτικά με τα καθημερινά
μετρα ενός επίγειου παρατηρητή. Ποια ή ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις
εξηγούν τη διάσταση της αρχαίας με τη σύγχρονη άποψη;
α) Οι αρχαίοι δεν διέθεταν όργανα ακριβείας που θα τους έδιναν τη δυνατο-

τητα να παρατηρήσουν τις σχετικές κινήσεις των αστέρων.
β) Οι απόψεις των σύγχρονων αστρονόμων στηρίζονται σε αναπόδεικτες ει-

κασίες.
γ) Οι αστέρες φαίνονται ότι βρίσκονται σε σχετική ακινησία γιατί οι απο-

στάσεις τους από τη Γη είναι τεράστιες. Έτσι, η γωνιακή μετατόπιση
κάθε αστέρα ως προς έναν επίγειο παρατηρητή είναι ελάχιστη (μη παρα-
τηρήσιμη με γυμνό μάτι) στη διάρκεια μιας ανθρώπινης ζωής.

δ) Οι αστέρες κινούνται με τέτοιο τρόπο ως προς τη Γη, ώστε να διαγρά-
φουν ίσα τόξα της ουράνιας σφαίρας, και προς την ίδια κατεύθυνση, στο
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ίδιο χρονικό διάστημα. Έτσι, οι μεταξύ τους γωνιακές αποστάσεις διατη-
ρούνται αναλλοίωτες.

ε) Οι αστέρες που ανήκουν σ’ έναν αστερισμό, αλληλεπιδρούν ισχυρά μετα-
ξύ τους, όπως τα ιόντα ενός κρυσταλλικού πλέγματος σ’ ένα στερεό σώ-
μα. Έτσι, το σχήμα του αστερισμού διατηρείται σταθερό.

5. Οι γωνιακές αποστάσεις μεταξύ των αστέρων που διακρίνει ένας επίγειος
παρατηρητής διατηρούνται σχεδόν αμετάβλητες στη διάρκεια ενός έτους. Ο
Ήλιος είναι ένας αστέρας. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι στη διάρκεια ενός
έτους κινείται σε σχέση με τους άλλους αστέρες και διαγράφει στην ουράνια
σφαίρα μια κυκλική τροχιά που ονομάζεται «εκλειπτική». Ποια ή ποιες από
τις ακόλουθες προτάσεις εξηγούν τη φαινόμενη κίνηση του Ήλιου ως προς
τους απλανείς αστέρες;
α) Οι αστέρες περιφέρονται σε κυκλικές τροχιές που έχουν κέντρο τον Ήλιο.
β) Ο Ήλιος μαζί με το υπόλοιπο ηλιακό σύστημα κινείται στο διάστημα και

σε ένα έτος διαγράφει μια κυκλική τροχιά. Κατά την κίνησή του αυτή
πλησιάζει και απομακρύνεται, διαδοχικά, από τους αστερισμούς του ζω-
διακού κύκλου.

γ) Η φαινόμενη κίνηση του Ήλιου ως προς τους απλανείς αστέρες οφείλεται
στην περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο. Κατά την περιφορά της Γης
γύρω απ’ αυτόν, η ευθεία παρατήρησης που διέρχεται από το μάτι ενός
επίγειου παρατηρητή και τον Ήλιο περιστρέφεται και η προέκτασή της
διέρχεται από διαφορετικούς αστέρες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

δ) Ο Ήλιος κινείται γύρω από τη Γη διαγράφοντας έναν κύκλο της ουράνιας
σφαίρας κατά τη διάρκεια ενός έτους. Αντίθετα, στο ίδιο χρονικό διάστη-
μα οι θέσεις των απλανών αστέρων παραμένουν αμετάβλητες.

ε) Η εκλειπτική είναι η απεικόνιση της τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο
στην ουράνια «σφαίρα». Η εικόνα κάθε σημείου της τροχιάς της Γης στην
ουράνια «σφαίρα», βρίσκεται στην προέκταση της ευθείας που συνδέει το
σημείο με τον Ήλιο.
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6. Η εικόνα ενός αστέρα που σχηματίζεται στο μάτι μας, όταν τον παρατηρού-
με μέσα από ένα τηλεσκόπιο, είναι λαμπρότερη και διαυγέστερη απ’ αυτήν
που σχηματίζεται όταν κάνουμε την παρατήρηση με γυμνό μάτι. Αυτό συμ-
βαίνει διότι:
α) Το τηλεσκόπιο συλλέγει τον ίδιο αριθμό φωτονίων με το μάτι μας, αλλά

τα εστιάζει με μεγάλη ακρίβεια στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του μα-
τιού.

β) Το τηλεσκόπιο μεγεθύνει την εικόνα του αστέρα που παρατηρούμε.
γ) Το τηλεσκόπιο λειτουργεί σαν «ενισχυτής ακτινοβολίας». Έτσι, αυξάνει

τη συνολική ενέργεια και την ένταση της ακτινοβολίας που συλλέγει και
που φτάνει τελικά στο μάτι μας.

δ) Η διάμετρος του αντικειμενικού φακού ή του κατόπτρου του τηλεσκο-
πίου είναι πολύ μεγαλύτερη από τη διάμετρο της κόρης του ματιού μας.
Γι’ αυτό συλλέγει πολύ περισσότερα φωτόνια της ακτινοβολίας που εκπέ-
μπει το παρατηρούμενο σώμα απ’ ότι η κόρη του ματιού. Τα φωτόνια αυ-
τά, με ένα σύστημα κατόπτρων και φακών, συγκεντρώνονται και εστιάζο-
νται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού.

ε) Η επίδραση των διαταραχών που προκαλεί η ατμόσφαιρα στο σχηματί-
σμό της εικόνας ενός αστέρα είναι μεγαλύτερη όταν η παρατήρηση γίνε-
ται με γυμνό μάτι και μικρότερη όταν γίνεται με τηλεσκόπιο.

Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, συμπλήρωσε τα κενά που
υπάρχουν στο κείμενο με τις σωστές λέξεις.

1. Οι προβλέψεις ενός θεωρητικού μοντέλου επικυρώνονται ή ………………
από …… ………………… και …… ………………… . Στη δεύτερη
περίπτωση προσπαθούμε να αλλάξουμε τις βασικές του ………………… ,
έτσι ώστε το μοντέλο που θα προκύψει να ενσωματώνει όλα τα παλαιότερα
και νεότερα δεδομένα.
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2. Η δομή ενός θεωρητικού μοντέλου που αφορά την ερμηνεία αστρονομικών
φαινομένων, πρέπει να είναι συμβατή με τους …………… της ………… . Ο
έλεγχος των μοντέλων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της Αστρονομίας
γίνεται μόνο μέσω των …………………… …………………… .

3. Μια ορατή ακτινοβολία όταν διέλθει μέσα από ένα γυάλινο πρίσμα
………… σε ένα σύνολο έγχρωμων απλών ακτινοβολιών, που ονομάζεται
……… . Κάθε απλή ακτινοβολία αποτελείται από πανομοιότυπα …………
και χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη …………… και …………… . Όλα
τα φωτόνια μιας απλής ακτινοβολίας μεταφέρουν το ίδιο ποσό …………… .

4. Από τη μορφή του φάσματος μιας ακτινοβολίας, δηλαδή από το πλήθος και
τη θέση των απλών ακτινοβολιών που περιέχει, τη …………… και την
έντασή τους, προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ………
της ακτινοβολίας.

5. Η ακτινοβολία γ αποτελείται από φωτόνια που έχουν πολύ ……………
συχνότητα και …………… μήκος κύματος από τα φωτόνια της ορατής
ακτινοβολίας. Τα φωτόνια της ακτινοβολίας γ μεταφέρουν πολύ
…………… ενέργεια από τα φωτόνια της ορατής ακτινοβολίας.

6. Οι φαινόμενες …………… τροχιές των αστέρων που παρατηρεί ένας επί-
γειος παρατηρητής είναι κυκλικές. Τα επίπεδα των κύκλων είναι …………
στον άξονα περιστροφής της ουράνιας «σφαίρας» και έχουν τα ……………
τους πάνω σ’ αυτόν.

7. Η ακτίνα της φαινόμενης ημερήσιας τροχιάς του Πολικού Αστέρα είναι
σχεδόν …………… , γιατί ο αστέρας αυτός βρίσκεται στην προέκταση του
…………… …………… της Γης. Έτσι, από έναν επίγειο παρατηρητή που
βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο, ο Πολικός Αστέρας φαίνεται ……………
στον ουρανό. Όταν στραφούμε με το βλέμμα μας προς αυτόν, μπροστά μας
προσδιορίζεται το σημείο του …………… , πάνω στον ορίζοντα.
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8. Ένας κάτοικος του βορείου ημισφαιρίου παρατηρεί ότι στις 22 Ιουνίου το
…………… …………… του Ήλιου είναι μεγαλύτερο από κάθε άλλη ημέρα
του έτους και η διάρκεια της ημέρας είναι …………… . Την ημέρα αυτή
λέμε ότι ο Ήλιος «βρίσκεται» στο θερινό …………… .

9. Ο επίγειος παρατηρητής διαπιστώνει ότι στη διάρκεια ενός έτους ο Ήλιος
μετατοπίζεται σε σχέση με τους …………… …………… . Ο Ήλιος
φαίνεται ότι σε ένα έτος διαγράφει ένα κύκλο της …………… …………
που έχει κέντρο τη Γη, και ονομάζεται …………… .

10. Τα ραδιοτηλεσκόπια συλλέγουν …………… και τα …………… σε ένα
ραδιοδέκτη. Ο ραδιοδέκτης μετατρέπει τα …………… σε ηλεκτρικές
τάσεις, οι οποίες ενισχύονται και καταγράφονται.

11. Η λειτουργία των διατάξεων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της
υπέρυθρης ακτινοβολίας στα τηλεσκόπια υπερύθρου, στηρίζεται στις
…………… ιδιότητές της. Η ατμόσφαιρα είναι διαφανής μόνο για ένα μέρος
της υπέρυθρης περιοχής του …………… …………… . Έτσι οι
αστρονομικές παρατηρήσεις στην περιοχή αυτή γίνονται τόσο από το
…………… , όσο και από το  …………… .

12. Η …………… των υπεριωδών ακτίνων, των ακτίνων Χ και γ, που
εκπέμπουν τα ουράνια αντικείμενα, γίνεται από τηλεσκόπια τοποθετημένα
σε …………… που βρίσκονται σε …………… γύρω από τη Γη.
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Γ. Ερωτήσεις αντιστοίχησης

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, κάνε τις σωστές αντιστοι-
χήσεις μεταξύ των λέξεων ή / και των προτάσεων που παρατίθενται στις δύο
στήλες.

1. Με ποια όργανα ή διατάξεις πραγματοποιείται το κάθε στάδιο της αστρονο-
μικής παρατήρησης που αναγράφεται στην αριστερή στήλη;

α. Συγκέντρωση ορατής ακτινοβολίας.

β. Συγκέντρωση ραδιοκυμάτων.

γ. Ανάλυση της ακτινοβολίας (σχημα-
τισμός του φάσματός της).

δ. Καταγραφή της ακτινοβολίας.

ε. Κωδικοποίηση και επεξεργασία των
δεδομένων που έχουν προκύψει
από τις μετρήσεις.

Α. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές.

Β. Οπτικά τηλεσκόπια.

Γ. Φίλτρα ακτινοβολίας.

Δ. Φωτογραφικές πλάκες.

Ε. Φασματογράφοι.

ΣΤ. Φωτοκύτταρα.

Ζ. Ραδιοτηλεσκόπια.

2. Αντιστοίχισε τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην αριστερή στήλη
στη σωστή κατηγορία ουρανίων σωμάτων της δεξιάς στήλης.

α. Οι γωνιακές τους αποστάσεις διατη-
ρούνται σχεδόν αμετάβλητες στη
διάρκεια μιας ανθρώπινης ζωής.

β. Μοιάζουν στα θεμελιώδη δομικά
τους χαρακτηριστικά με τον Ήλιο.

γ. Οι γωνιακές αποστάσεις τους ως προς
τους απλανείς αστέρες μεταβάλλο-
νται, στη διάρκεια ενός έτους.

δ. Ως προς έναν επίγειο παρατηρητή,
διαγράφουν σε 24 ώρες κυκλικές
τροχιές γύρω από τον άξονα της Γης.

ε. Περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο.

Α. Πλανήτες

Β. Απλανείς Αστέρες
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3. Αντιστοίχισε τις χαρακτηριστικές ημέρες του έτους που περιέχει η αριστερή
στήλη με τα φαινόμενα που καταγράφονται στη δεξιά στήλη.

α. Χειμερινό ηλιοστάσιο.

β. Θερινό ηλιοστάσιο.

γ. Εαρινή ισημερία.

δ. Φθινοπωρινή ισημερία.

Α. Το μεσημεριανό ύψος του
Ήλιου είναι μέγιστο.

Β. Το μεσημεριανό ύψος του
Ήλιου είναι ελάχιστο.

Γ. Η ημέρα έχει ίση διάρκεια με τη
νύχτα.

Δ. Η ημέρα έχει μέγιστη διάρκεια.

Ε. Συμβαίνει στις 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 ημι-
σφαιρίου η ημέρα έχει μέγιστη
διάρκεια.

4. Ποια συστατικά ή μέρη της ατμόσφαιρας απορροφούν τα ηλεκτρομαγνητικά
κύματα με συχνότητες στις περιοχές του φάσματος που αναγράφονται στην
αριστερή στήλη του πίνακα;

α. Ακτίνες Χ και γ.

β. Υπεριώδεις ακτίνες.

γ. Υπέρυθρες ακτίνες.

δ. Ραδιοκύματα.

Α. Ιονόσφαιρα.

Β. Άτομα και μόρια αζώτου και
οξυγόνου.

Γ. Όζον.

Δ. Υδρατμοί.

Ε. Διοξείδιο του άνθρακα.

 ΣΤ. Στοιχείο ήλιο.
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Δ. Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Σημείωσε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες
λανθασμένες.

Σωστό  Λάθος
1. Η ερμηνεία και η ενιαία περιγραφή των φυσικών φαινο-

μενων γίνεται με τη βοήθεια θεωρητικών μοντέλων. Τα
θεωρητικά μοντέλα στηρίζονται σε μικρό αριθμό αυθαί-
ρετων υποθέσεων, αλλά οι προβλέψεις και τα πορίσματά
τους ελέγχονται με την παρατήρηση και το πείραμα.

2. Η αστρονομική παρατήρηση στηρίζεται κυρίως στις πλη-
ροφορίες που προέρχονται από τη συγκέντρωση, την α-
νάλυση και την επεξεργασία της ακτινοβολίας των ουρά-
νιων σωμάτων.

3. Κάθε ακτινοβολία αναλύεται σε ένα σύνολο απλών ακτι-
νοβολιών, που χαρακτηρίζονται από ορισμένες τιμές συ-
χνότητας.

4. Κάθε απλή ακτινοβολία αποτελείται από πανομοιότυπα
φωτόνια, τα οποία μεταφέρουν διαφορετικές ενέργειες.

5. Η ατμόσφαιρα της Γης επιτρέπει τη διέλευση κάθε ηλε-
κτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ανεξάρτητα της συχνότη-
τάς της.

6. Δεν είναι δυνατή η ανακάλυψη της χημικής σύστασης ε-
νός αστέρα, μόνο από τη διερεύνηση, ανάλυση και επε-
ξεργασία, με τη βοήθεια των νόμων της Φυσικής, της
ακτινοβολίας που εκπέμπει.

7. Ένας επίγειος παρατηρητής βλέπει όλα τα ουράνια σώμα-
τα να διαγράφουν, σε 24 ώρες, κυκλικές τροχιές γύρω α-
πό τη Γη, λόγω της περιστροφής της Γης γύρω από τον
άξονά της.
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8. Οι σχετικές αποστάσεις μεταξύ των αστέρων φαίνονται
αμετάβλητες, από έναν επίγειο παρατηρητή, επειδή οι
αποστάσεις τους από τη Γη είναι τεράστιες.

9. Κατά το θερινό ηλιοστάσιο το μέγιστο ημερήσιο ύψος
του Ηλίου είναι το ελάχιστο του έτους.

10. Κατά την εαρινή ισημερία η φαινόμενη ημερήσια τροχιά
του Ηλίου βρίσκεται πάνω στο επίπεδο του ισημερινού
της Γης.

11. Η κατεύθυνση του άξονα περιστροφής της Γης μεταβάλ-
λεται σημαντικά κατά τη διάρκεια ενός έτους.

12. Ο άξονας περιστροφής της Γης είναι κάθετος στο επίπεδο
της τροχιάς της γύρω από τον Ήλιο.

13. Υπάρχουν περιοχές της Γης, από τις οποίες, σε ορισμένες
εποχές του έτους, ένας παρατηρητής βλέπει τον Ήλιο να
διαγράφει κυκλικές τροχιές, πάνω από τον ορίζοντα του
συγκεκριμένου τόπου, χωρίς να δύει ολόκληρο το εικοσι-
τετράωρο.

14. Η μετατόπιση του Ήλιου σε σχέση με τους απλανείς α-
στέρες, που παρατηρεί ένας επίγειος παρατηρητής κατά
τη διάρκεια ενός έτους, οφείλεται στην περιοδική κίνηση
της Γης γύρω απ’ αυτόν.

15. Τα επίπεδα των τροχιών των ορατών με γυμνό μάτι πλα-
νητών, καθώς και το επίπεδο της τροχιάς της Σελήνης γύ-
ρω από τη Γη, σχηματίζουν σχετικά μικρές γωνίες με την
εκλειπτική.

16. Είτε παρατηρούμε ένα ουράνιο σώμα με ένα τηλεσκόπιο,
είτε το παρατηρούμε με γυμνό μάτι, στον αμφιβληστροει-
δή χιτώνα του ματιού μας προσπίπτει πάντοτε ο ίδιος αρι-
θμός φωτονίων, από την ακτινοβολία που εκπέμπει.

17. Οι αστρονομικές παρατηρήσεις που γίνονται από το διά-
στημα είναι ακριβέστερες και καθαρότερες από τις παρα-
τηρήσεις που γίνονται από επίγεια τηλεσκόπια, γιατί δεν
επηρεάζονται από τις ατμοσφαιρικές παρεμβολές.
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Ε. Ερωτήσεις ανάπτυξης

1. Πώς δομείται ένα σύγχρονο επιστημονικό μοντέλο;

2. Με ποιο τρόπο γίνεται ο έλεγχος ενός επιστημονικού μοντέλου; Ποια είναι η
διαδικασία της μεταβολής και της εξέλιξής του;

3. Ποια είναι η διαφορά μιας απλής από μια σύνθετη ακτινοβολία;

4. Να αναφέρεις δύο διαφορές μεταξύ των ραδιοκυμάτων, του ορατού φωτός
και των ακτίνων γ.

5. Ποιες πληροφορίες μπορούν να συναχθούν για ένα ουράνιο σώμα, από τη
μελέτη του φάσματος της ακτινοβολίας που εκπέμπει;

6. Σε ποιους τόπους της Γης πρέπει να τοποθετηθεί ένας παρατηρητής, ώστε το
ύψος των αστέρων που διακρίνει, να διατηρείται σταθερό καθ΄ όλη την
ημερήσια, φαινόμενη τροχιά τους; Τεκμηρίωσε συνοπτικά την άποψή σου.

7. Γιατί οι γωνιακές αποστάσεις μεταξύ των αστέρων δεν μεταβάλλονται αισθ-
ητά στη διάρκεια μιας ανθρώπινης ζωής;

8. Εξήγησε γιατί ένας παρατηρητής που βρίσκεται σε γεωγραφικά πλάτη
μεγαλύτερα των 66° 33΄ ή μικρότερα των –66° 33΄, για ορισμένο μέρος του
έτους βλέπει τον Ήλιο να κινείται πάνω από τον ορίζοντα, χωρίς να δύει
ολόκληρο το εικοσιτετράωρο.

9. Να περιγράψεις τη μεταβολή του ύψους του Ήλιου, κατά την ημερήσια
φαινόμενη κίνησή του, που καταγράφει στις 22 Ιουνίου ένας παρατηρητής
ευρισκόμενος σε γεωγραφικό πλάτος 70° (βόρειο). Ποια είναι η αντίστοιχη
εμπειρία ενός παρατηρητή που βρίσκεται ακριβώς στο βόρειο πόλο; (Δίνεται
ότι ο άξονας περιστροφής της Γης σχηματίζει με το επίπεδο της τροχιάς της
γύρω από τον Ήλιο σταθερή γωνία, ίση με 66° 33΄.)
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10. Πώς μεταβάλλεται στη διάρκεια ενός έτους το μέγιστο (μεσημεριανό) ύψος
του Ήλιου, σε έναν τόπο του βορείου ημισφαιρίου, που βρίσκεται μεταξύ
του ισημερινού και του βόρειου πολικού κύκλου; (Πολικοί κύκλοι ονομά-
ζονται οι παράλληλοι με τον ισημερινό κύκλοι της επιφάνειας της Γης, που
βρίσκονται σε πλάτος 66° 33΄ ή –66° 33΄.)

11. Το επίπεδο της εκλειπτικής σχηματίζει με το επίπεδο του ισημερινού της Γης
μια γωνία ίση με 23° 27΄. Εξήγησε το φαινόμενο αυτό, συνδυάζοντας τα
χαρακτηριστικά της κίνησης της Γης γύρω από τον Ήλιο και της
περιστροφής της γύρω από τον άξονά της.

12. Σε ποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες των κινήσεων της Γης οφείλεται η
περιοδική διαδοχή των εποχών του έτους; Πώς συμβαίνει αυτό;

13. Πώς εξηγείται η παρατηρούμενη μεταβολή της γωνιακής απόστασης του
Ήλιου ως προς τους απλανείς αστέρες στη διάρκεια ενός έτους;

14. Γιατί η φαινόμενη κίνηση του Ήλιου ως προς τους απλανείς αστέρες που
καταγράφει ένας επίγειος παρατηρητής είναι περιοδική, με περίοδο ίση με
ένα έτος;

15. Ένας αστέρας εκπέμπει κάθε δευτερόλεπτο ένα σταθερό αριθμό φωτονίων,
ομοιόμορφα προς κάθε κατεύθυνση του χώρου. Πώς μεταβάλλεται ο αριθμός
των φωτονίων (ΔΝ) που διέρχεται ανά δευτερόλεπτο από μια μικρή
επιφάνεια εμβαδού ΔS, κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης των εκπεμπόμενων
φωτονίων, σε σχέση με την απόστασή της από τον αστέρα; Πώς εξηγείται
ότι οι αστέρες φαίνονται αμυδρά από τη Γη αν και εκπέμπουν κάθε
δευτερόλεπτο έναν τεράστιο αριθμό φωτονίων; (Υπόδειξη: Υποθέτουμε ότι
τα φωτόνια διαδίδονται ομοιόμορφα προς κάθε κατεύθυνση. Έτσι ο αριθμός
που ζητάμε, Ι=ΔΝ/ΔS, εξαρτάται μόνο από την απόσταση (r) της επιφάνειας
από τον αστέρα. Αν φανταστούμε μια σφαίρα ακτίνας r, με κέντρο τον
αστέρα τότε ο ολικός αριθμός των φωτονίων (Ν) που εκπέμπεται απ’ αυτόν
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σε ένα δευτερόλεπτο διέρχεται και από την επιφάνειά της στον ίδιο χρόνο.
Οπότε: Ν=ΣΔS=IΣΔS…)

16. Ποια είναι η αρχή λειτουργίας των διοπτρικών και ποια των κατοπτρικών
τηλεσκοπίων;

17. Για ποιο λόγο επιδιώκεται να κατασκευάζονται τηλεσκόπια με πρωτεύον
κάτοπτρο όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διαμέτρου; Ποια είναι η πλέον
σημαντική λειτουργία ενός τηλεσκοπίου;

18. Ποια είναι η αιτία της συνεχούς, τυχαίας μεταβολής της λαμπρότητας των
αστέρων, που διαπιστώνουμε όταν τους παρατηρούμε με γυμνό μάτι ή με
ένα επίγειο τηλεσκόπιο;

19. Να καταγράψεις τουλάχιστον δύο πλεονεκτήματα και δύο μειονεκτήματα
που παρουσιάζει η εγκατάσταση και λειτουργία τηλεσκοπίων στην
επιφάνεια της Σελήνης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΟ  ΗΛΙΑΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ

Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις
σωστές από τις προτεινόμενες απαντήσεις.

1. Αν Χ είναι η απόσταση ενός εσωτερικού πλανήτη του ηλιακού συστήματος
από τον Ήλιο τότε:
α) Χ < 0,1 A.U.
β) X < 1 A.U.
γ) X > 10 A.U.
δ) 0,1 A.U. < X < 2 A.U.
ε) 2 A.U. < X < 10 A.U.

2. Η κατάταξη των ζωνών της ατμόσφαιρας της Γης, από την επιφάνειά της
προς το διάστημα είναι:
α) τροπόσφαιρα, μεσόσφαιρα, ιονόσφαιρα, στρατόσφαιρα.
β) μεσόσφαιρα, τροπόσφαιρα, ιονόσφαιρα, στρατόσφαιρα.
γ) ιονόσφαιρα, τροπόσφαιρα, μεσόσφαιρα, στρατόσφαιρα.
δ) στρατόσφαιρα, τροπόσφαιρα, ιονόσφαιρα, μεσόσφαιρα.
ε) τροπόσφαιρα, στρατόσφαιρα, μεσόσφαιρα, ιονόσφαιρα.

3. Η ατμόσφαιρα των δίιων πλανητών αποτελείται κατά κύριο λόγο από:
α) Διοξείδιο του άνθρακα.
β) Υδρογόνο.
γ) Οξυγόνο.
δ) Άζωτο.
ε) Μεθάνιο.
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4. Α. Δύο από τους τέσσερις δίιους πλανήτες εκπέμπουν περισσότερη ενέργεια
απ' όση δέχονται:

α) Δίας, Κρόνος.
β) Δίας, Ουρανός.
γ) Ουρανός Ποσειδώνας.
δ) Κρόνος, Ουρανός.
ε) Δίας, Ποσειδώνας.

Β. Το προηγούμενο φαινόμενο οφείλεται στο γεγονός ότι οι δύο αυτοί πλα-
νήτες:

α) Διαστέλλονται.
β) Περιστρέφονται.
γ) Συστέλλονται.
δ) Εκτελούν διαφορική περιστροφή.
ε) Συνδυασμός μερικών από τα παραπάνω.

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

6. Οι παλιρροϊκές δυνάμεις είναι υπεύθυνες για τα εξής φαινόμενα που
παρατηρούνται στη Γη και στη Σελήνη:
α) Πλημμυρίδα και άμπωτη στη Γη, μετακίνηση του μανδύα της Σελήνης.
β) Πλημμυρίδα, άμπωτη και αύξηση της περιόδου περιστροφής της Γης,

μετακίνηση του μανδύα της Σελήνης.
γ) Πλημμυρίδα, άμπωτη και αύξηση της περιόδου περιστροφής της Γης,

σύγχρονη περιστροφή της Σελήνης και μετακίνηση του μανδύα της.
δ) Πλημμυρίδα, άμπωτη, μετάπτωση και κλόνιση του άξονα περιστροφής,

αύξηση της περιόδου περιστροφής της Γης. Σύγχρονη περιστροφή της
Σελήνης και μετακίνηση του μανδύα της.
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ε) Πλημμυρίδα, άμπωτη, μετάπτωση και κλόνιση του άξονα περιστροφής,
λόξωση της εκλειπτικής καθώς και αύξηση της περιόδου περιστροφής της
Γης. Σύγχρονη περιστροφή της Σελήνης και μετακίνηση του μανδύα της.

7. Σύμφωνα με τη νεφελική θεωρία, η δημιουργία και εξέλιξη του ηλιακού συ-
στήματος έγινε με την εξής σειρά:
Α.
α) Συμπύκνωση και συρρίκνωση του αρχικού νέφους με ταυτόχρονη περι-

στροφή,
β) κατάρρευση περιοχών και αύξηση της ταχύτητας περιστροφής του νέ-

φους,
γ) σχηματισμό ενός πρωτοαστέρα στο κέντρο του δίσκου που εξελίχθηκε

στο σημερινό Ήλιο,
δ) δημιουργία συμπυκνώσεων στις εξωτερικές περιοχές του νέφους από τις

οποίες δημιουργήθηκαν οι πλανήτες και οι δορυφόροι τους.

B.
α) Συμπύκνωση και συρρίκνωση του αρχικού νέφους με ταυτόχρονη περι-

στροφή,
β) δημιουργία πεπλατυσμένου δίσκου,
γ) σχηματισμό ενός πρωτοαστέρα στο κέντρο του δίσκου, που εξελίχθηκε

στο σημερινό Ήλιο,
δ) δημιουργία συμπυκνώσεων στις εξωτερικές περιοχές του νέφους από τις

οποίες δημιουργήθηκαν οι πλανήτες και οι δορυφόροι τους.

Γ.
α) Συμπύκνωση και συρρίκνωση του αρχικού νέφους με ταυτόχρονη περι-

στροφή
β) δημιουργία πεπλατυσμένου δίσκου
γ) σχηματισμό ενός πρωτοαστέρα στο κέντρο του δίσκου, που εξελίχθηκε

στο σημερινό Ήλιο
δ) δημιουργία συμπυκνώσεων στις εξωτερικές περιοχές του νέφους από τις

οποίες δημιουργήθηκαν οι πλανήτες και οι δορυφόροι τους.
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Δ.
α) Συμπύκνωση και συρρίκνωση του αρχικού νέφους με ταυτόχρονη περι-

στροφή,
β) κατάρρευση περιοχών και αύξηση της ταχύτητας περιστροφής του νέ-

φους,
γ) δημιουργία πεπλατυσμένου δίσκου,
δ) σχηματισμό ενός πρωτοαστέρα στο κέντρο του δίσκου, που εξελίχθηκε

στον σημερινό Ήλιο,
ε) δημιουργία συμπυκνώσεων στις εξωτερικές περιοχές του νέφους από τις

οποίες δημιουργήθηκαν οι πλανήτες και οι δορυφόροι τους.

Ε.
α) Συμπύκνωση και συρρίκνωση του αρχικού νέφους με ταυτόχρονη περι-

στροφή,
β) κατάρρευση περιοχών και αύξηση της ταχύτητας περιστροφής του νέ-

φους,
γ) δημιουργία πεπλατυσμένου δίσκου,
δ) σχηματισμό ενός πρωτοαστέρα στο κέντρο του δίσκου, που εξελίχθηκε

στον σημερινό Ήλιο,
ε) μεταφορά ύλης από έναν αστέρα, που διήλθε σχετικά κοντά, προς τον

πρωτοαστέρα. Από την ύλη αυτή δημιουργήθηκαν οι πλανήτες, οι δορυ-
φόροι και τα υπόλοιπα μέλη του ηλιακού συστήματος.

8. Ένας αστροναύτης σκοπεύει να επισκεφτεί διαδοχικά την Σελήνη, τον Άρη
και στη συνέχεια τον Δία. Το βάρος που θα έχει στους τέσσερις πλανήτες
κατά αύξουσα σειρά θα είναι
α) βάρος στη Σελήνη < βάρος στον Δια  < βάρος στον Άρη < βάρος στη Γη
β) βάρος στη Γη < βάρος στη Σελήνη < βάρος στον Άρη < βάρος στον Δια.
γ) βάρος στη Σελήνη < βάρος στον Άρη < βάρος στη Γη < βάρος στον Δια.
δ) βάρος στη Σελήνη < βάρος στη Γη < βάρος στον Δια < βάρος στον Άρη.
ε) βάρος στη Σελήνη < βάρος στη Γη < βάρος στον Άρη < βάρος στον Δια.
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Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, συμπλήρωσε τα κενά που
υπάρχουν στο κείμενο με τις σωστές λέξεις.

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
χωριστούν ανάλογα με τη σύστασή και την πυκνότητά τους στους
……………… πλανήτες, που είναι οι Ερμής, Αφροδίτη, Γη και Άρης, και
στους ……………… που είναι οι υπόλοιποι πλανήτες εκτός του Πλούτωνα.

2. Οι αποστάσεις μέσα στο ηλιακό σύστημα είναι πολύ μεγάλες για να
μετρώνται με μονάδα μέτρησης το μέτρο και το χιλιόμετρο. Οι αστρονόμοι
καθιέρωσαν ως μονάδα μέτρησης των αποστάσεων εντός του ηλιακού
συστήματος ……………………………… , η οποία είναι ίση με τη μέση
απόσταση Γης - Ηλίου και ισούται με ………………………… περίπου.

3. Η προς ανατολάς φαινόμενη κίνηση των πλανητών ονομάζεται ………… ,
ενώ η προς δυσμάς ονομάζεται ……………… . Ο Ήλιος και η Σελήνη, ως
προς έναν επίγειο παρατηρητή, κινούνται πάντοτε προς ……………… .

4. Οι βασικές κινήσεις της Σελήνης, είναι δύο. Κινείται γύρω από τη Γη σε
……………… τροχιά και συμπληρώνει μια περιφορά γύρω από αυτήν σε
29,53 ημέρες. Ο χρόνος αυτός ονομάζεται ……………… μήνας. Επίσης
περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και συμπληρώνει μια περιστροφή σε
27,3 ημέρες. Ο χρόνος αυτός ονομάζεται ……………… μήνας. Αποτέλεσμα
των δύο αυτών κινήσεων είναι η Σελήνη να ……………… . Το φαινόμενο
αυτό ονομάζεται σύγχρονη περιστροφή της Σελήνης.

5. Όταν η Σελήνη, καθώς περιφέρεται γύρω από τη Γη μπει ……………… ,
ένα μέρος ή και ολόκληρος ο φωτεινός της δίσκος καλύπτεται από αυτή.
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Τότε έχουμε ……………… . Σε περίπτωση που η Σελήνη μπει ολόκληρη
στη σκιά της Γης έχουμε ……………… .

6. Η βασική ιδέα, η οποία εξηγεί το φαινόμενο της παλίρροιας είναι η εξής: Η
Σελήνη και ο Ήλιος έλκουν ………………………… τους ωκεανούς που
βρίσκονται πιο κοντά τους, λιγότερο ισχυρά ……………… και ακόμα λιγό-
τερο τους ωκεανούς που βρίσκονται ……………… . Με αυτόν τον τρόπο οι
ωκεανοί τείνουν να εξογκώνονται. ……………… επειδή το νερό έλκεται
περισσότερο και τείνει να απομακρυνθεί από τη Γη. Επίσης εξογκώνονται
και τα νερά που βρίσκονται στην ……………… πλευρά της, διότι η Γη έλ-
κεται ισχυρότερα από ότι τα νερά αυτής της πλευράς, και τείνει έτσι να απο-
μακρυνθεί από αυτά. Η διαφορά στη δύναμη που ασκείται στις δυο
αντιδιαμετρικές πλευρές ονομάζεται …………… .

7. Το εσωτερικό των τριών γήινων πλανητών έχει δομή όμοια με αυτή της Γης.
Αποτελείται δηλαδή από τον ……………… , που αποτελείται από ενώσεις
βαριών μετάλλων (σίδηρος, νικέλιο κτλ), τον ……………… , που
αποτελείται από ορυκτά πετρώματα και τον ……………… .

8. Τα νέφη της ατμόσφαιρας των δίιων πλανητών κινούνται με διάφορες ταχύ-
τητες και είναι υπεύθυνα για πολλά από τα φαινόμενα που παρατηρούνται σ'
αυτούς. Ένα τέτοιο φαινόμενο είναι ……………… που παρατηρείται στον
Δία. Είναι ένας τεράστιος ……………… σε σχήμα έλλειψης που κινείται με
φορά ……………… και συμπληρώνει μια περιστροφή κάθε επτά ημέρες.
Είναι τόσο μεγάλη που συγκρίνεται με ……………… .

9. Το εσωτερικό των δίιων πλανητών έχει την εξής δομή: Υπάρχει ένας μικρός
……………… ……………… και ακολουθεί ένας συνήθως ………………
από πετρώματα, κρυσταλλική αμμωνία, μεθάνιο και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις νερό.

10. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα των δίιων πλανητών είναι οι δακτύ-
λιοί τους. Οι δακτύλιοι, είναι πολύ λεπτοί. Έχουν πάχος ……………… . Το
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πλάτος τους, σε μερικές περιπτώσεις, φτάνει και τα ……………… . Εντυ-
πω-σιακότεροι από όλους είναι οι δακτύλιοι του ……………… .

11. Οι κομήτες που περιφέρονται γύρω από ……………… ονομάζονται περιο-
δικοί. Οι τροχιές τους είναι ……………… με περιήλιο κοντά στη τροχιά της
Γης και αφήλιο ……………… .

12. Τα μετέωρα διαιρούνται σε δύο κατηγορίες, στους  ……………… , που
έχουν μικρή σχετικά μάζα και λαμπρότητα και  ……………… , που είναι
μεγαλύτερα, εντυπωσιακότερα και πιο σπάνια φαινόμενα.

13. Στη ζώνη των αστεροειδών υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος από μικρά ουράνια
σώματα που η συνολική τους μάζα είναι 1000 φορές ……………… από τη
μάζα της Γης.

Γ. Ερώτηση αντιστοίχησης

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, κάνε τις σωστές αντιστοι-
χήσεις μεταξύ των λέξεων ή / και των προτάσεων που παρατίθενται στις δύο
στήλες.

– Αντιστοίχισε τα χαρακτηριστικά της δεξιάς στήλης σε όσους από τους
πλανήτες της αριστερής στήλης ταιριάζουν.

Πλανήτης Φυσικά χαρακτηριστικά
α. Ερμής

β. Αφροδίτη

γ. Γη

δ. Άρης

ε. Δίας

ζ. Κρόνος

η. Ουρανός

θ. Ποσειδώνας

ι. Πλούτωνας

Α. Ισχυρό μαγνητικό πεδίο

Β. Συμπαγής Πυρήνας

Γ. Λεπτοί δακτύλιοι

Δ. Πυκνή Ατμόσφαιρα

Ε. Επιφάνεια με πολλούς κρατήρες

Z. Ελάχιστο οξυγόνο

H. Πάνω από 10 δορυφόρους

Θ. Λεπτή ατμόσφαιρα κυρίως από CO2

Ι. Ύπαρξη μεθανίου στην ατμόσφαιρα
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Δ. Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Σημείωσε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες
λανθασμένες.

Σωστό  Λάθος
1. Οι εποχές προκαλούνται από την μετάπτωση του άξονα

της Γης.

2. Η φάση της νέας Σελήνης δεν είναι ορατή διότι συμβαί-
νει πάντα την ημέρα.

3. Μια έκλειψη Σελήνης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο
κατά τη διάρκεια της Πανσέληνου.

4. Ο Πτολεμαίος διατύπωσε το γεωκεντρικό σύστημα και
με αυτό μπόρεσε να προβλέψει τις θέσεις των πλανητών,
της Σελήνης και του Ηλίου.

5. Η Γη κάνει και άλλες κινήσεις, πέραν της περιφοράς γύ-
ρω από τον Ήλιο και της περιστροφής γύρω από τον άξο-
νά της.

6. Ο Κέπλερ ανακάλυψε του τρεις νόμους που φέρουν το
όνομά του, βασιζόμενος στις δικές του παρατηρήσεις.

7. Η ταχύτητα ενός πλανήτη που περιφέρεται σε τροχιά γύ-
ρω από τον Ήλιο, είναι ανεξάρτητη από τη θέση του.

8. Στο Δία, δεν υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ της ατμόσφαι-
ρας και της επιφάνειας του πλανήτη.
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Ε. Ερωτήσεις ανάπτυξης

1. Γιατί η μια όψη της Σελήνης είναι διαρκώς αθέατη από κάθε επίγειο
παρατηρητή;

2. α) Να περιγράψεις και να εξηγήσεις το φαινόμενο της έκλειψης του Ήλιου.
β) Πότε συμβαίνει ολική και πότε δακτυλιοειδής έκλειψη του Ήλιου.
γ) Ποια φαινόμενα παρατηρούνται στη Γη κατά την ολική έκλειψη του

Ήλιου;
δ) Γιατί οι αστρονόμοι θεωρούν την ολική έκλειψη του Ήλιου ως μια μονα-

δική ευκαιρία για να μελετήσουν τον Ήλιο; Ποιο μέρος της δομής του με-
λετούν;

3. Να αναπτύξεις δύο, τουλάχιστον, διαφορές μεταξύ των γήινων και των δίιων
πλανητών.

4. α) Πώς εξηγείται το φαινόμενο των «αστεριών που πέφτουν» (γνωστά και ως
διάττοντες αστέρες);

β) Σε ποιες κατηγορίες διαιρούνται τα μετέωρα και ποια είναι τα χαρακτη-
ριστικά κάθε κατηγορίας;

γ) Σε τι διαφέρουν τα μετέωρα από τους μετεωρίτες;
δ) Τι είναι η μετεωρική βροχή;

5. α) Τι είναι οι παλιρροϊκές δυνάμεις και που οφείλονται;
β) Πώς εξηγείται το περιοδικό φαινόμενο της πλημμυρίδας και άμπωτης στις

θάλασσες της Γης;
γ) Εξήγησε γιατί οι παλιρροϊκές δυνάμεις που ασκεί η Σελήνη στη Γη,

προκαλούν αύξηση της περιόδου της περιστροφής της.
δ) Πώς ερμηνεύεται το φαινόμενο της σύγχρονης περιστροφής της Σελήνης;
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6. α) Να περιγράψεις τα βασικά στάδια της δημιουργίας και εξέλιξης του ηλια-
κού συστήματος, σύμφωνα με τη θεωρία της νεφελικής συμπύκνωσης.

β) Τι ονομάζουμε «βαρυτική κατάρρευση» ενός νέφους μεσοαστρικής ύλης;
γ) Με ποιο μηχανισμό το αρχικό νέφος απέκτησε τη μορφή ενός

πεπλατυσμένου δίσκου;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ο  ΗΛΙΟΣ

Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις
σωστές από τις προτεινόμενες απαντήσεις.

1. Η ενέργεια που ακτινοβολεί ο Ήλιος, παράγεται με τον ακόλουθο μηχανι-
σμό:
α) Από εξώθερμες χημικές αντιδράσεις, που συμβαίνουν στο εσωτερικό του.
β) Λόγω της συνεχούς συστολής του, η δυναμική του ενέργεια μειώνεται

και μετατρέπεται σε θερμότητα.
γ) Από την πυρηνική σχάση πλουτωνίου και άλλων ραδιενεργών υλικών,

που υπάρχουν στον πυρήνα του.
δ) Από τις συντήξεις πυρήνων υδρογόνου, που συμβαίνουν στον πυρήνα του.
ε) Από τις συντήξεις πυρήνων ηλίου που συμβαίνουν στον πυρήνα του.

2. Στον πυρήνα του Ήλιου η ύλη βρίσκεται σε εξαιρετικά ιδιάζουσες συνθήκες.
Ποια από τα επόμενα φαινόμενα είναι δυνατό να συμβαίνουν στις συνθήκες
αυτές;
α) Η ύλη βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους ιονισμού.
β) Η παραγόμενη ενέργεια μεταφέρεται από τον πυρήνα στην επόμενη ζώνη

με ρεύματα μεταφοράς ύλης.
γ) Παράγονται φωτόνια και νετρίνα, δια των οποίων η ενέργεια μεταφέρεται

στην επόμενη ζώνη.
δ) Τεράστιες ποσότητες ύλης μετατρέπονται κάθε δευτερόλεπτο σε ακτινο-

βολία ισοδύναμης ενέργειας.
ε) Ότι γνωρίζουμε για τα φυσικά φαινόμενα, που συμβαίνουν στον πυρήνα

του Ήλιου και για τη δομή του, προέρχονται από άμεσες παρατηρήσεις
των φωτονίων που παράγονται σ’ αυτόν.
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3. Επίλεξε τις προτάσεις που προσδιορίζουν χαρακτηριστικά της ζώνης ακτινο-
βολίας του Ήλιου.
α) Λόγω της υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας που επικρατούν, στη ζώνη

ακτινοβολίας υπάρχουν μόνον ιόντα και ελεύθερα ηλεκτρόνια.
β) Στη ζώνη ακτινοβολίας παράγεται ενέργεια από θερμοπυρηνικές αντιδρά-

σεις σύντηξης, που συμβαίνουν σ’ αυτήν.
γ) Η ενέργεια που παράγεται στον πυρήνα, φτάνει στη ζώνη ακτινοβολίας

με τη μορφή φωτονίων. Η μεταφορά της ενέργειας προς την επόμενη ζώ-
νη γίνεται, κυρίως, μέσω της συνεχούς απορρόφησης και επανεκπομπής
φωτονίων από την ιονισμένη ύλη.

δ) Τα φωτόνια που παράγονται στον πυρήνα και φτάνουν στη ζώνη ακτινο-
βολίας, απορροφούνται από ουδέτερα άτομα. Η ενέργεια μεταφέρεται
προς την επόμενη ζώνη με την κίνηση των ουδετέρων ατόμων.

ε) Τα φωτόνια που παράγονται στον πυρήνα, διαπερνούν τη ζώνη ακτινοβο-
λίας χωρίς να αλληλεπιδράσουν με τα σωματίδια της ύλης που την απαρ-
τιζουν.

4. Το πολικό σέλας είναι ένα εντυπωσιακό φωτεινό φαινόμενο που οφείλεται
στην αλληλεπίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με τα ανώτερα στρώματα της
γήινης ατμόσφαιρας. Επίλεξε τις προτάσεις που προσδιορίζουν μερικά από
τα χαρακτηριστικά του.
α) Εμφανίζεται σε μικρά και μεσαία γεωγραφικά πλάτη, από τη διάχυση του

ηλιακού φωτός στη γήινη ατμόσφαιρα.
β) Παράγεται από την ακτινοβολία που εκπέμπουν τα ιόντα της ιονόσφαι-

ρας, όταν επιταχύνονται. Η επιτάχυνση των ιόντων προκαλείται από την
ηλεκτρομαγνητική και τη σωματιδιακή ακτινοβολία του Ήλιου, που προ-
σπίπτει σ’ αυτά.

γ) Παράγεται κατά τη διαδικασία διέγερσης - αποδιέγερσης των ατόμων και
των μορίων της ατμόσφαιρας, που προκαλεί η σωματιδιακή ακτινοβολία
του Ήλιου. Οι διεγέρσεις προκαλούνται από τις συγκρούσεις των ατόμων
ή των μορίων με φορτισμένα σωματίδια που προέρχονται από τον Ήλιο
και κινούνται μέσα στο μαγνητικό πεδίο της Γης.
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δ) Εμφανίζεται αμέσως μετά τη δύση του Ήλιου, όταν ο ουρανός καλύπτε-
ται από σύννεφα, που φωτίζονται από το ηλιακό φως.

ε) Είναι φωτεινό φαινόμενο που προκαλείται από την έντονη διάχυση του
ηλιακού φωτός σε τοπικές συμπυκνώσεις μεσοαστρικής ύλης.

Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, συμπλήρωσε τα κενά που
υπάρχουν στο κείμενο με τις σωστές λέξεις.

1. Ουσιαστικά ο Ήλιος είναι μια θερμή ……………… , στο εσωτερικό της
οποίας γίνονται ……………… . Αποτέλεσμα των αντιδράσεων είναι η πα-
ραγωγή ενέργειας, η οποία ύστερα από ……………… , φτάνει στην επι-
φάνεια του Ηλίου και στη συνέχεια μόλις σε ……………… φτάνει στη Γη.

2. Φωτεινότητα του Ηλίου ονομάζεται ……………………………… . Η τιμή
της, που είναι 3,86x1026 Watts, υπολογίστηκε, όταν οι αστρονόμοι κατάφε-
ραν να προσδιορίσουν την απόσταση ……………… .

3. Τα πιο έγκυρα ηλιακά μοντέλα χωρίζουν το εσωτερικό του Ηλίου σε τρεις
ζώνες α) ……………… ,   β) ………………   και   γ) ……………… .

4. Ο πυρήνας του Ηλίου περιβάλλεται από τη ζώνη ακτινοβολίας. Πρόκειται
για ένα ……………… φλοιό που έχει πάχος το ……………… της ηλιακής
ακτίνας, θερμοκρασία 2 x 106 έως 8 x 106 Κ και αποτελείται από ιονισμένη
ύλη.

5. Η φωτόσφαιρα έχει ……………… υφή, σαν την επιφάνεια ενός
παχύρρευστου υγρού που ……………… . Καθεμιά από τις φυσαλίδες της
φωτόσφαιρας έχει ακανόνιστο σχήμα με μέση διάσταση ……………… . Το
φαινόμενο αυτό λέγεται ……………… και οφείλεται σε ανοδικά ρεύματα
ζεστών αερίων, που σχηματίζονται στη βάση της φωτόσφαιρας.
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6. Το κοκκινωπό της χρώμα της χρωμόσφαιρας προέρχεται από την εκπομπή
ακτινοβολίας από το ……………… . Η πυκνότητα της χρωμόσφαιρας είναι
……………… μικρότερη της φωτόσφαιρας, και αυτός είναι ο λόγος που
είναι διαφανής στο φως.

7. Μία ακόμα συνέπεια της ……………… θερμοκρασίας του στέμματος είναι
η εκπομπή από αυτό ακτίνων ……………… . Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται
και με το μαγνητικό πεδίο του Ηλίου και την κίνηση των στεμματικών
αερίων.

8. Ο ηλιακός άνεμος μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι προέκταση της ατμόσφαιρας
του Ηλίου. Σχηματίζεται από την ……………… μαζί με την έντονη ροή
……………… , που εκτοξεύονται από την ατμόσφαιρα του Ηλίου με ταχύ-
τητες εκατοντάδων χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο. Τα σωματίδια αυτά ταξι-
δεύουν κατά μήκος των ανοικτών ……………… γραμμών του στέμματος.

9. Οι κηλίδες εμφανίζονται συνήθως κατά ……………… . Δημιουργούνται
στη ……………… , σε περιοχές δράσης ανάμεσα στους φωτοσφαιρικούς
κόκκους. Ο χρόνος ζωής τους κυμαίνεται από λίγες ……………… μέχρι με-
ρικές ……………… , σπάνια ……………… . Το μαγνητικό πεδίο των κη-
λίδων είναι πάρα πολύ ……………… , χιλιάδες φορές ……………… από
το μαγνητικό πεδίο του Ηλίου.

10. Οι ηλιακές κηλίδες είναι ένα φαινόμενο περιοδικό. Το πλήθος τους
μεταβάλλεται περιοδικά, με περίοδο ……………… , από έναν μέγιστο
αριθμό μέχρι σχεδόν πλήρους εξαφάνισης τους από τον ηλιακό δίσκο. Το
φαινόμενο αυτό ονομάζεται ……………… .

11. Οι προεξοχές είναι από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του Ηλίου. Είναι
τεράστια νέφη ……………… που εκτοξεύονται εκατοντάδες χιλιάδες
χιλιόμετρα πάνω από τη ……………… , μέσα στο στέμμα, με ταχύτητες
που φτάνουν μέχρι και ……………… .
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Γ. Ερωτήσεις αντιστοίχησης

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, κάνε τις σωστές αντιστοι-
χήσεις μεταξύ των λέξεων ή / και των προτάσεων που παρατίθενται στις δύο
στήλες.

1 Αντιστοίχισε τα φαινόμενα που περιγράφονται στην αριστερή στήλη, με τις
περιοχές του Ήλιου όπου συμβαίνουν.

α. Συμβαίνουν θερμοπυρηνικές συντήξεις
υδρογόνου, από τις οποίες παράγεται
ήλιο, φωτόνια γ και νετρίνα.

β. Η ύλη έχει μικρή πυκνότητα, αλλά
βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλή θερ-
μοκρασία. Από τοπικές συμπυκνώσεις
της ύλης, εκπέμπονται ακτίνες Χ.

γ. Πρωτόνια, ηλεκτρόνια και πυρήνες
ηλίου εκτοξεύονται με μεγάλες ταχύ-
τητες από τον Ήλιο, μαζί με την ηλε-
κτρομαγνητική ακτινοβολία, που εκ-
πέμπεται απ’ αυτόν.

δ. Εκπέμπει το συνεχές φάσμα της ορα-
τής ακτινοβολίας.

ε. Τα φωτόνια διαδίδονται, ακολουθώ-
ντας περίπλοκες, χαοτικές διαδρομές,
καθώς απορροφούνται και επανεκπέ-
μπονται διαρκώς από την ιονισμένη
ύλη.

 στ. Σχηματίζονται ανοδικά ρεύματα μετα-
φοράς ύλης.

Α. Πυρήνας.

Β. Ζώνη ακτινοβολίας.

Γ. Ζώνη μεταφοράς.

Δ. Φωτόσφαιρα.

Ε. Χρωμόσφαιρα

ΣΤ. Στέμμα.

Ζ. Ηλιακός άνεμος.
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2. Αντιστοίχισε τα φαινόμενα της ηλιακής δραστηριότητας που καταγράφονται
στην αριστερή στήλη, με τις συνοπτικές περιγραφές ή ερμηνείες τους, που
περιέχονται στη δεξιά στήλη.

α. Προεξοχές.

β. Κηλίδες.

γ. Στεμματικές συμπυκνώσεις

δ. Εκλάμψεις.

Α. Η ύλη έχει τοπικά υψηλή που-
κνότητα και θερμοκρασία, με
αποτέλεσμα, στις περιοχές αυ-
τές, να βρίσκεται σε κατάσταση
πλάσματος και να εκπέμπει α-
κτίνες Χ.

Β. Είναι φωτοσφαιρικοί σχηματι-
σμοί. Η θερμοκρασία τους είναι
μικρότερη από τη θερμοκρασία
της περιοχής που τους περιβάλ-
λει. Παρουσιάζουν ισχυρότατο
μα-γνητικό πεδίο.

Γ. Ηλιακές ηλεκτρομαγνητικές εκ-
κενώσεις, κατά τις οποίες εκλύ-
ονται τεράστια ποσά ενέργειας.

Δ. Νέφη ηλιακής ύλης, που εκτο-
ξεύεται σε μεγάλες αποστάσεις
πάνω από τη φωτόσφαιρα.
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3. Τα φαινόμενα που καταγράφονται στη δεξιά στήλη, οφείλονται στην
αλληλεπίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με τη γήινη ατμόσφαιρα. Η
αριστερή στήλη περιέχει τους βασικούς μηχανισμούς πάνω στους οποίους
στηρίζεται η ερμηνεία τους. Κάνε την αντιστοίχηση φαινομένων με
μηχανισμούς.

α. Τα άτομα και τα μόρια της ατμό-
σφαιρας διεγείρονται όταν
συγκρούονται με φορτισμένα σω-
ματίδια, που προέρχονται από τον
Ήλιο και κινούνται μέσα στο μα-
γνητικό πεδίο της Γης. Κατά την
απόδιέγερσή τους εκπέμπουν ακτι-
νοβολία.

β. Τα ιόντα που περιέχουν τα ανώτε-
ρα στρώματα της γήινης ατμόσφαι-
ρας, αλληλεπιδρούν με την σωμα-
τιδιακή και ηλεκτρομαγνητική α-
κτινοβολία του Ήλιου. Αποτέλε-
σμα αυτής της αλληλεπίδρασης εί-
ναι η αύξηση της κινητικής τους
ενέργειας.

γ. Η ηλεκτρομαγνητική και σωματι-
διακή ακτινοβολία του Ήλιου μπο-
ρεί να προκαλέσει τον ιονισμό ατό-
μων και μορίων των ανώτερων
στρωμάτων της γήινης ατμόσφαι-
ρας. Ο αριθμός των ιόντων σε κάθε
περιοχή των στρωμάτων αυτών
εξαρτάται από την ένταση και το
φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας.

Α. Διαστολή της γήινης
ατμόσφαιρας.

Β. Ιονοσφαιρικές
καταιγίδες

Γ. Πολικό σέλας.
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Δ. Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Σημείωσε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες
λανθασμένες.

Σωστό  Λάθος
1. Η ακτινοβολία του Ήλιου προέρχεται από τη μετατροπή

ηλιακής μάζας σε ισοδύναμο ποσό ενέργειας, που εκλύε-
ται με τη μορφή φωτονίων.

2. Στον πυρήνα του Ήλιου παράγεται ενέργεια με τη μορφή
φωτονίων γ και νετρίνων. Τα φωτόνια γ και τα νετρίνα
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της πυρηνικής συ-
ντήξεις υδρογόνου, το τελικό προϊόν της οποίας είναι πυ-
ρήνες ηλίου.

3. Η ακτινοβολία που εκπέμπει ο Ήλιος, προέρχεται από
έντονα εξώθερμες χημικές αντιδράσεις (όπως είναι η
καύση του άνθρακα), οι οποίες πραγματοποιούνται σε
όλη τη μάζα του. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγόμενης
ενέργειας εκλύεται από τον πυρήνα του.

4. Οι πυρηνικές συντήξεις πραγματοποιούνται, εφ’ όσον οι
πυρήνες του υδρογόνου συγκρούονται με μεγάλες ταχύ-
τητες. Αυτό συμβαίνει στον πυρήνα του Ήλιου, όπου λό-
γω της υψηλής πίεσης, πυκνότητας και θερμοκρασίας,
υπάρχουν μόνο πυρήνες ατόμων και ελεύθερα ηλεκτρό-
νια, που κινούνται με μεγάλες ταχύτητες.

5. Τα φωτόνια που παράγονται στον πυρήνα του Ήλιου
εκπέμπονται στο διάστημα και μπορούμε να τα συλλέ-
ξουμε με τα κατάλληλα τηλεσκόπια.

6. Η ενέργεια που παράγεται στον πυρήνα του Ήλιου μετα-
φέρεται με φωτόνια, τα οποία απορροφούνται και επανε-
κπέμπονται διαρκώς και με τυχαίο τρόπο, από τα ιόντα
και τα ελεύθερα ηλεκτρόνια της ζώνης ακτινοβολίας.
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7. Στη ζώνη μεταφοράς σχηματίζονται ουδέτερα άτομα και
ευνοείται η μεταφορά της ενέργειας με ανοδικά ρεύματα
ύλης.

8. Ο σχηματισμός των φωτοσφαιρικών κόκκων οφείλεται
στα ανοδικά ρεύματα ύλης της ζώνης μεταφοράς.

9. Η χρωμόσφαιρα είναι το αδιαφανές, ορατό μέρος της
ηλιακής ατμόσφαιρας. Το φάσμα της ακτινοβολίας της
είναι συνεχές.

10. Το ηλιακό στέμμα έχει μικρή πυκνότητα και είναι ορατό
μόνο κατά τις ολικές ηλιακές εκλείψεις. Από το στέμμα
εκπέμπονται ακτίνες Χ.

11. Η εκτροπή της ουράς των κομητών, που πλησιάζουν τον
Ήλιο, οφείλεται στην κίνηση του ηλιακού ανέμου από
τον Ήλιο προς το διάστημα.

12. Οι ηλιακές κηλίδες είναι μόνιμοι και αμετάβλητοι σχημα-
τισμοί της φωτόσφαιρας.

13. Μπορούμε, τηρουμένων των αναλογιών, να αντιστοιχί-
σουμε τις ηλιακές κηλίδες με τις γήινες καταιγίδες και τις
εκλάμψεις με ηλεκτρομαγνητικές εκκενώσεις που συμ-
βαίνουν στις καταιγίδες.

14. Στις στεμματικές οπές η ύλη βρίσκεται σε κατάσταση
πλάσματος.

15. Από την ανάλυση και τη μελέτη του φάσματος της ηλια-
κής ακτινοβολίας ανακαλύφθηκε ότι στον Ήλιο υπάρ-
χουν χημικά στοιχεία, εντελώς διαφορετικά από αυτά,
από τα οποία αποτελείται η Γη.

16. Η μεγάλη συγκέντρωση ιόντων στην ιονόσφαιρα, οφείλε-
ται στον ιονισμό των ουδετέρων ατόμων από τα ραδιοκύ-
ματα που εκπέμπει ο Ήλιος.

17. Τα φορτισμένα σωματίδια του ηλιακού ανέμου είναι δυ-
νατό να παγιδευτούν από το γήινο μαγνητικό πεδίο. Από
την αλληλεπίδρασή τους με τα άτομα και τα μόρια της α-
τμόσφαιρας δημιουργείται το πολικό σέλας.
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Ε. Ερωτήσεις ανάπτυξης

1. Γιατί οι επιστήμονες του 19ου αιώνα δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν την
προέλευση των τεράστιων ποσών ενέργειας, που ακτινοβολεί ο Ήλιος κάθε
δευτερόλεπτο; Ποιο, σημαντικότατο, πόρισμα της Ειδικής Θεωρίας της
Σχετικότητας του Einstein αποτέλεσε τη βάση για την ερμηνεία αυτού του
φαινομένου;

2. Σε ποια περιοχή του Ήλιου, κάτω από ποιες συνθήκες και με ποιο τρόπο
μέρος της ηλιακής μάζας μετατρέπεται σε ισοδύναμο ποσό ενέργειας;

3. Γιατί τα φωτόνια της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνουν στη Γη είναι
διαφορετικά εκείνων που παράγονται στον πυρήνα του Ήλιου; Συμβαίνει το
ίδιο και με τα παραγόμενα νετρίνα; Ποια είναι η ιστορία τους από τη στιγμή
που γεννιούνται μέχρις ότου, μέρος τους, φτάσει στη Γη;

4. Ποιες μεταβολές υφίσταται η ενέργεια, από τη στιγμή που παράγεται με τη
μορφή φωτονίων στον πυρήνα του Ήλιου μέχρις ότου (μέρος της) φτάσει
στη Γη;

5. Η ηλιακή σταθερά μετρήθηκε και βρέθηκε ότι η τιμή της είναι περίπου 1400 W.
Δεδομένου ότι η μέση απόσταση Γης – Ηλίου είναι 150.000.000 Km, να
υπολογίσετε τη συνολική ενέργεια που εκπέμπει ο Ήλιος κάθε δευτερόλεπτο.
Πόση ηλιακή μάζα, σε τόνους, μετατρέπεται σε ακτινοβολία ισοδύναμης
ενέργειας κάθε δευτερόλεπτο; Δίνεται η ταχύτητα του φωτός: c = 300.000 Km/s.

6. Να εξηγήσεις γιατί σε μια πυρηνική αντίδραση σύντηξης η συνολική μάζα
των αντιδρώντων πυρήνων είναι μεγαλύτερη από τη συνολική μάζα των
προϊόντων της αντίδρασης. Αν η διαφορά των δύο μαζών είναι Δm, πόση
είναι η συνολική ενέργεια που εκλύεται κατά την αντίδραση; (Δίνεται η
ταχύτητα του φωτός c).
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7. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ του πυρήνα και της ζώνης
ακτινοβολίας του Ήλιου;

8. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ της ζώνης ακτινοβολίας και
της ζώνης μεταφοράς του Ήλιου;

9. Πώς εξηγείται η κοκκώδης υφή της φωτόσφαιρας;

10. Γιατί το φάσμα της ακτινοβολίας που εκπέμπει η φωτόσφαιρα είναι συνεχές
ενώ της ακτινοβολίας που εκπέμπει η χρωμόσφαιρα γραμμικό;

11. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ φωτόσφαιρας, χρωμόσφαιρας
και στέμματος;

12. Ποιο φαινόμενο οδήγησε, για πρώτη φορά, στην υπόθεση της ύπαρξης του
ηλιακού ανέμου; Πώς ερμηνεύτηκε το φαινόμενο αυτό; Πώς έγινε η άμεση
παρατήρηση του ηλιακού ανέμου; Ποια είναι η σύστασή του;

13. Από ποιο συνδυασμό αιτίων προκαλούνται τα φαινόμενα που συνθέτουν την
ηλιακή δραστηριότητα; Ονομάστε τουλάχιστον τρία από τα φαινόμενα αυτά.

14. Γιατί οι ηλιακές κηλίδες φαίνονται σαν σκοτεινές περιοχές του ηλιακού
δίσκου; Να αναφέρεις ακόμα ένα φυσικό χαρακτηριστικό τους.

15. Ποια είναι η σχέση εκλάμψεων και κηλίδων; Να περιγράψεις δύο
τουλάχιστον φαινόμενα της γήινης ατμόσφαιρας, που επηρεάζονται από τις
ηλιακές εκλάμψεις.

16. Να περιγράψεις τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των προεξοχών.

17. Κάτω από ποιες συνθήκες είναι δυνατόν να σχηματιστεί πλάσμα στο
στέμμα;
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18. «Ακτινοβολίες που ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές του
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, μεταφέρουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν
διαφορετικά φαινόμενα, που συμβαίνουν σε διαφορετικά στρώματα του
Ήλιου». Τεκμηρίωσε την άποψη αυτή, αναπτύσσοντας δύο τουλάχιστον
παραδείγματα.

19. Ποιες πληροφορίες λαμβάνουμε από το φάσμα απορρόφησης του Ήλιου;

20. Να εξηγήσεις με ποιο τρόπο η ηλιακή δραστηριότητα επηρεάζει τη σύσταση
της ιονόσφαιρας.

21. Να περιγράψεις το μηχανισμό σχηματισμού του πολικού σέλαος.

22. Να περιγράψεις το μηχανισμό διαστολής των εξωτερικών στρωμάτων της
γήινης ατμόσφαιρας, από την επίδραση της ηλιακής δραστηριότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΟΙ  ΑΣΤΕΡΕΣ

Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις
σωστές από τις προτεινόμενες απαντήσεις.

1. Το φαινόμενο μέγεθος ενός αστέρα είναι ένα φυσικό μέγεθος, που προσδιο-
ρίζει τη φαινόμενη λαμπρότητα του αστέρα, όταν η παρατήρησή του γίνεται
από τη Γη.
α) Όσο λαμπρότερος φαίνεται ο αστέρας, τόσο μικρότερο φαινόμενο μέγε-

θος έχει.
β) Δύο αστέρες που εκπέμπουν το ίδιο ολικό ποσό φωτεινής ενέργειας, έ-

χουν πάντοτε το ίδιο φαινόμενο μέγεθος.
γ) Το φαινόμενο μέγεθος επηρεάζεται από τη μεσοαστρική ύλη, που μεσο-

λαβεί 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 ακτινοβολίας του είναι μετατοπισμένο προς το κυανό, ενώ
του Μπετεγκέζ, προς το ερυθρό.

2. Στα παρατηρησιακά διαγράμματα Hertzsprung – Russel (H – R), οι αστέρες
τοποθετούνται σύμφωνα με τη λαμπρότητα (απόλυτο μέγεθος) και την επι-
φανειακή τους θερμοκρασία, που υπολογίζονται με βάση τα δεδομένα των
αστρονομικών παρατηρήσεων: Επιλέγεται σύστημα ορθογωνίων αξόνων
λαμπρότητας – θερμοκρασίας και η θέση κάθε αστέρα προσδιορίζεται από
τις συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στις τιμές της λαμπρότητας και της
θερμοκρασίας του.
α) Οι αστέρες κατανέμονται ομοιόμορφα και τυχαία στο διάγραμμα H – R.
β) Εννέα στους δέκα αστέρες που βλέπουμε στον ουρανό, βρίσκονται σε μια

διαγώνια ζώνη του διαγράμματος H – R.
γ) Οι ερυθροί υπεργίγαντες εκπέμπουν τεράστια ποσά ενέργειας, αλλά έ-

χουν χαμηλή θερμοκρασία.
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δ) Ο Ήλιος ανήκει στην ομάδα των λευκών νάνων.
ε) Αστέρες που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες έχουν πολύ διαφορετικές

διαστάσεις μεταξύ τους.

3. Σύμφωνα με τις επικρατέστερες, σύγχρονες απόψεις, οι αστέρες δημιουρ-
γούνται από πρωτοαστέρες, οι οποίοι, με τη σειρά τους, προκύπτουν από με-
σοαστρικά νέφη. Οι προτάσεις που ακολουθούν αναφέρονται στη διαδικασία
σχηματισμού ενός αστέρα.
α) Τα μεσοαστρικά νέφη, από τα οποία σχηματίζονται οι πρωτοαστέρες, α-

ποτελούνται κυρίως από άζωτο και οξυγόνο.
β) Ένα μεσοαστρικό νέφος, που καταρρέει λόγω βαρύτητας και ταυτόχρονα

περιστρέφεται, δεν μπορεί να διασπαστεί. Έτσι, από κάθε μεσοαστρικό
νέφος σχηματίζεται μόνον ένας πρωτοαστέρας.

γ) Ο πρωτοαστέρας συστέλλεται μέχρις ότου η πίεση που ασκούν τα μόρια
του αερίου, από το οποίο αποτελείται, εξουδετερώσει τη βαρυτική κα-
τάρρευση.

δ) Η βαρυτική κατάρρευση προκαλεί τεράστια αύξηση της πίεσης και της
θερμοκρασίας στο εσωτερικό του πρωτοαστέρα, με αποτέλεσμα τον πλή-
ρη ιονισμό της ύλης στον πυρήνα του.

ε) Η συστολή του πρωτοαστέρα σταματάει όταν ξεκινήσουν πυρηνικές α-
ντιδράσεις σύντηξης στον πυρήνα του. Τότε η ενέργεια που ελευθερώνε-
ται, προκαλεί τεράστια αύξηση της εσωτερικής πίεσης, που εξουδετερώ-
νει τη βαρυτική κατάρρευση.

4. Ένας αστέρας γεννιέται με την έναρξη πυρηνικών αντιδράσεων στον πυρήνα
ενός πρωτοαστέρα. Τότε, ο αστέρας απεικονίζεται στην Κύρια Ακολουθία
του διαγράμματος H – R (φάση της Κύριας Ακολουθίας). Οι ακόλουθες προ-
τάσεις αναφέρονται στην περίοδο της ζωής αστέρων, που βρίσκεται στη φά-
ση της Κύριας Ακολουθίας.
α) Η φάση της Κύριας Ακολουθίας ενός αστέρα διαρκεί λιγότερο από κάθε

άλλη φάση της ζωής του.
β) Όταν ένας αστέρας βρίσκεται στη φάση της Κύριας Ακολουθίας, το μεγα-

λύτερο μέρος της ενέργειας που εκπέμπει, προέρχεται από πυρηνικές α-
ντιδράσεις ηλίου προς άνθρακα, που συμβαίνουν στον πυρήνα του.

γ) Ο Ήλιος είναι ένας αστέρας, που βρίσκεται στη φάση της Κύριας Ακο-
λουθίας.
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δ) Η διάρκεια της φάσης της Κύριας Ακολουθίας ενός αστέρα είναι τόσο με-
γαλύτερη, όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα του.

ε) Όσο ένας αστέρας βρίσκεται στη φάση της Κύριας Ακολουθίας, η επιφα-
νειακή θερμοκρασία του και οι διαστάσεις του μεταβάλλονται σημαντικά.

5. Όταν εξαντληθεί το υδρογόνο στον πυρήνα του Ήλιου, η ισορροπία του θα
διαταραχθεί και θα εγκαταλείψει τη φάση της Κύριας Ακολουθίας. Θα διέλ-
θει 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 υπεργίγαντας → 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.

6. Η έκρηξη υπερκαινοφανούς αστέρα (supernova) συμβαίνει στο τελικό στά-
διο της ζωής ορισμένων αστέρων.
α) Η παρατηρούμενη λαμπρότητα του αστέρα κατ’ αυτήν, αυξάνεται απότο-

μα κατά μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες φορές.
β) Για να συμβεί, πρέπει ο αστέρας, όταν διανύει τη φάση της Κύριας Ακο-

λουθίας, να έχει περίπου τη μάζα και το μέγεθος 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 πά-
ντοτε σε έναν αστέρα νετρονίων.

ε) Η έκρηξη υπερκαινοφανούς αστέρα συμβαίνει όταν η παραγόμενη ενέρ-
γεια στον πυρήνα του αστέρα προέρχεται κυρίως από τη θερμοπυρηνική
καύση του υδρογόνου.
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Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, συμπλήρωσε τα κενά που
υπάρχουν στο κείμενο με τις σωστές λέξεις.

1. Το φαινόμενο μέγεθος των αστέρων δεν εξαρτάται μόνο από την
…………………… (δηλαδή την ολική φωτεινή ενέργεια που εκπέμπει ο α-
στέρας στη μονάδα του χρόνου και σε όλα τα μήκη κύματος) αλλά και
…………………… του αστέρα από τον παρατηρητή. Οι αστρονόμοι καθο-
ρίζουν το φαινόμενο μέγεθος ενός αστέρα σε συγκεκριμένη
…………………… και το μέγεθος που βρίσκουν με τον τρόπο αυτό το ονο-
μάζουν …………………… (M) του αστέρα. Η απόσταση αυτή έχει επιλεγεί
αυθαίρετα και είναι ίση με 32,6 έτη φωτός.

2. Η σχέση μεταξύ φαινόμενου και απόλυτου μεγέθους είναι η εξής:
……………………………………………………………………………… .

3. Η προσεχτική παρατήρηση των αστέρων μας οδηγεί και σε μια ακόμα διαπί-
στωση, ότι δηλαδή έχουν διαφορετικά χρώματα. Η αιτία της διαβάθμισης
των χρωμάτων τους είναι …………………… κάθε αστέρα. Οι θερμότεροι
έχουν χρώμα ……………………, ενώ οι πιο ψυχροί …………………… .

4. Η ακτινοβολία που εκπέμπει ένας αστέρας ορισμένου χρώματος συνίσταται
από …………………… με μήκη κύματος από όλη την περιοχή του ορατού
φάσματος. Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό της ενέργειας της ακτινοβολίας
του μεταφέρεται από …………………… που έχουν μήκη κύματος στην πε-
ριοχή του ……………………, γεγονός που οφείλεται στη θερμοκρασία του
αστέρα.

5. Γνωρίζουμε ότι τα φάσματα των αστέρων μοιάζουν με αυτό του Ηλίου αλλά
παρουσιάζουν και διαφορές που οφείλονται στη διαφορετική …………… . Έ-
τσι, οι αστέρες έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το φάσμα της ακτινοβολίας που
εκπέμπουν. Από τους θερμότερους (χρώματος μπλε) προς τους ψυχρότερους
(χρώματος κόκκινου)  κατατάσσονται στους εξής φασματικούς τύπους:

O  -  … . .  -  A -  … . .  -  G  -  … . . -  M
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6. Σύμφωνα με το διάγραμμα H-R, διαπιστώνουμε ότι οι αστέρες δεν κατανέ-
μονται ομοιόμορφα και τυχαία, αλλά ομαδοποιούνται σε ……………………
βασικές περιοχές του διαγράμματος. Οι αστέρες κάθε ομάδας έχουν περίπου
τις ίδιες …………………. .

7. Οι περισσότεροι αστέρες του διαγράμματος H-R βρίσκονται κατά μήκος
μιας ζώνης που διασχίζει διαγώνια το διάγραμμα και ονομάζεται
…………………….. . Οι αστέρες της ζώνης αυτής, ανάμεσα στους οποίους
είναι και ο Ήλιος, ονομάζονται …………………… . Στο κάτω δεξιό άκρο
της ζώνης αυτής αντιστοιχούν αστέρες …………………… θερμοκρασίας
(χρώματος κόκκινου), ενώ στο επάνω αριστερό άκρο αστέρες
…………………… θερμοκρασίας (χρώματος μπλε).

8. Το 90% των αστέρων που βλέπουμε στον ουρανό ανήκουν στην
…………………… . Είναι λοιπόν εύλογο να συμπεράνουμε ότι οι α-
στέρες περνούν τον περισσότερο χρόνο της ζωής τους ως
…………………… .

9. Πάνω και δεξιά από την Κύρια Ακολουθία είναι κατά σειρά οι …………… .
Ονομάζονται έτσι, επειδή οι διαστάσεις τους είναι πολύ μεγάλες σε σχέση με
τις διαστάσεις των αστέρων της Κύριας Ακολουθίας. Κάτω και αριστερά α-
πό την Κύρια Ακολουθία βρίσκονται οι …………………… . Αυτοί ενώ έ-
χουν υψηλές θερμοκρασίες, όπως αποκαλύπτεται από το φάσμα τους, είναι
αμυδροί αστέρες εξαιτίας των μικρών τους διαστάσεων.

10. Εξέλιξη ενός αστέρα ονομάζουμε …………………… . Αιτία των μεταβο-
λών ενός αστέρα είναι οι αλλαγές του είδους των πυρηνικών αντιδράσεων
που συμβαίνουν στο εσωτερικό του. Η …………………… ενός αστέρα εί-
ναι καθοριστική για την εξέλιξή του.

11. Αστέρες με …………………… έχουν έναν κύκλο ζωής που διαρκεί λίγες
χιλιάδες χρόνια, με πολύ βίαιο τέλος, ενώ οι αστέρες ……………………
παραμένουν σχεδόν αμετάβλητοι για εκατοντάδες εκατομμύρια ή δισεκα-
τομμύρια χρόνια.
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12. Το χρονικό διάστημα ………………………………………… αποτελεί την
πρώτη φάση της ζωής του. Η δεύτερη φάση της ζωής ενός αστέρα είναι η
περίοδος της ζωής του που έχει …………………… . Το χαρακτηριστικό της
φάσης αυτής είναι η καύση …………………… στον πυρήνα του αστέρα. Η
τρίτη φάση της ζωής του αναφέρεται στην εξέλιξη του αστέρα μετά την Κύ-
ρια Ακολουθία και είναι …………………… .

13. Με την εξάντληση του υδρογόνου η ισορροπία του αστέρα καταστρέφεται.
Ο πυρήνας του αρχίζει πάλι να συστέλλεται λόγω βαρύτητας, η θερμοκρασία
του ανεβαίνει και, όταν φτάσει περίπου στους 108 Κ, αρχίζει η πυρηνική
καύση …………………… . Η έναρξη αυτής της καύσης συνοδεύεται από
τρομερή έκλυση ενέργειας που προκαλεί δραματική …………………… του
αστέρα. Αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασί-
ας του και τη μετατόπιση του φάσματος της ακτινοβολίας του προς το
…………………………… . Ο αστέρας τότε μετατρέπεται σε έναν
…………………… .

14. Όταν εξαντληθεί το ήλιο, ο πυρήνας του αστέρα, που αποτελείται τώρα από
……………………, συρρικνώνεται πάλι λόγω βαρύτητας. Τελικά φτάνει σε
μια κατάσταση, όπου η ύλη βρίσκεται σε …………………… . Τα ελεύθερα
πλέον ηλεκτρόνια σχηματίζουν ένα νέφος, που αναπτύσσει ισχυρή εσωτερι-
κή πίεση στον πυρήνα του αστέρα. Η πίεση του νέφους των ηλεκτρονίων α-
ντισταθμίζει …………………… και έτσι ο αστέρας ισορροπεί. Έτσι ο αστέ-
ρας μετατρέπεται σε έναν …………………… .

15. Οι αστέρες των οποίων οι μάζες κυμαίνονται από 5 έως 10 ηλιακές μάζες
μετά από μια βίαιη έκρηξη, που ονομάζεται έκρηξη ……………………, κα-
ταλήγουν σε αστέρες νετρονίων. Οι τελευταίοι αποτελούνται κατά κύριο λό-
γο από νετρόνια. Έχουν εξαιρετικά μεγάλη …………………… και η διάμε-
τρός τους είναι μόλις περί τα 10 km. Οι αστέρες νετρονίων εμφανίζουν πολύ
ισχυρό …………………… .
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16. Οι αστέρες πάνω από 20 ηλιακές μάζες αφού περάσουν από το στάδιο του
υπεργίγαντα, μετά την έκρηξη υπερκαινοφανούς καταλήγουν σε
…………………… . Πρόκειται για αντικείμενα των οποίων η πυκνότητα
θεωρητικά τείνει στο άπειρο και οι γνωστές υλικές δομές καταστρέφονται.

17. Οι μεταβλητοί αστέρες διακρίνονται σε ……………………………… .

Στους …………………… η μεταβολή της λαμπρότητας οφείλεται σε
φυσικά αίτια. Στους …………………… η παρατηρούμενη μεταβολή
της λαμπρότητας οφείλεται σε φαινόμενα έκλειψης του ενός αστέρα
από έναν άλλο με τον οποίο αποτελούν μαζί ένα ζεύγος αστέρων.

18. Οι φυσικοί μεταβλητοί διακρίνονται: α) Σε …………………… μετα-
βλητούς, που η μεταβολή της λαμπρότητάς τους οφείλεται σε
…………………… β) Σε εκρηκτικούς μεταβλητούς, που χαρακτηρίζο-
νται από …………………… .

19. Ένα αστρικό σύστημα αποτελείται από …………………… αστέρες που
συνδέονται μεταξύ τους …………………… . Τέτοια συστήματα είναι
οι …………………… .

20. Υπάρχουν συστήματα που αποτελούνται από μερικές ……………………
αστέρες. Αυτά γενικά ονομάζονται αστρικά σμήνη, τα οποία στο δικό μας
τουλάχιστον Γαλαξία διακρίνονται σε …………………… ανάλογα με τα
φυσικά τους χαρακτηριστικά.

21. Τα ανοιχτά σμήνη είναι …………………… συγκεντρώσεις αστέρων με
ακανόνιστο σχήμα, ο αριθμός των αστέρων κυμαίνεται από
…………………… περίπου. Τα σφαιρωτά σμήνη, αντίθετα, είναι
…………………… συγκεντρώσεις αστέρων που παρουσιάζουν
…………………… και περιλαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες μέλη. Η
συγκέντρωση των αστέρων στα σφαιρωτά σμήνη είναι τόσο μεγάλη,
ώστε το κέντρο τους φαίνεται …………………… .
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Γ. Ερωτήσεις αντιστοίχησης

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, κάνε τις σωστές αντιστοι-
χήσεις μεταξύ των λέξεων ή / και των προτάσεων που παρατίθενται στις δύο
στήλες.

1. Αντιστοίχησε τις κατηγορίες των αστέρων που αναγράφονται στην αριστερή
στήλη με τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, που περιέχει η δεξιά στήλη.

α. Ερυθρός γίγαντας

β. Νάνος αστέρας

γ. Λευκός νάνος

δ. Ερυθρός υπεργίγαντας

ε. Πλανητικό νεφέλωμα

Α. Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που
εκπέμπει προέρχεται από την πυρηνική
καύση του υδρογόνου του πυρήνα του.

Β. Η αρχική μάζα του αστέρα έχει τιμή μετα-
ξύ 11 και 50 ηλιακών μαζών.

Γ. Έχει μάζα περίπου ίση με τη μάζα του Ή-
λιου και το μεγαλύτερο μέρος της ενέρ-
γειας που εκπέμπει προέρχεται από την πυ-
ρηνική καύση ηλίου, στον πυρήνα του.

Δ Η βαρυτική συστολή αντισταθμίζεται από
την πίεση του νέφους των ελευθέρων ηλε-
κτρονίων, που σχηματίζεται στον πυρήνα
του αστέρα.

Ε Σχηματίζεται από τον αστρικό άνεμο.
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2. Ποια θα είναι η κατάληξη των αστέρων της Κύριας Ακολουθίας, που έχουν
τους φασματικούς τύπους που αναγράφονται στην αριστερή στήλη του πίνα-
κα; Κάνε τις σωστές αντιστοιχήσεις με τα αντικείμενα που περιέχονται στη
δεξιά στήλη.

α. Αστέρας φασματικού τύπου Ο.

β. Αστέρας φασματικού τύπου Ο, με
ισχυρό αστρικό άνεμο.

γ. Αστέρας ίδιου τύπου με τον Ήλιο.

Α. Λευκός νάνος.

Β. Αστέρας νετρονίων.

Γ. Μελανή οπή.

3. Αντιστοίχησε (εφ’ όσον είναι επιτρεπτό) τις ομάδες αστέρων της αριστερής
στήλης με τις κατηγορίες των μεταβλητών αστέρων που αναγράφονται στη
δεξιά στήλη.

α. Υπερκαινοφανείς αστέρες.

β. Αστέρες ίδιου τύπου με τον Ήλιο.

γ. Κηφίδες

δ. Καινοφανείς αστέρες.

Α. Παλλόμενοι μεταβλητοί.

Β. Εκρηκτικοί μεταβλητοί.
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Δ. Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Σημείωσε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες
λανθασμένες.

Σωστό  Λάθος
1. Η μορφή του αστερισμού της Μεγάλης Άρκτου πριν από

200 000 έτη, ήταν ακριβώς ίδια με τη σημερινή.
2. Εάν γνωρίζουμε το φαινόμενο και το απόλυτο μέγεθος ε-

νός αστέρα, μπορούμε να υπολογίσουμε την απόστασή
του από τη Γη.

3. Οι διαφοροποιήσεις των χρωμάτων των αστέρων, που
παρατηρούμε στον ουρανό, οφείλονται στις διαφορές των
θερμοκρασιών των ατμοσφαιρών τους.

4. Ο γαλανόλευκος Σείριος έχει υψηλότερη επιφανειακή
θερμοκρασία από τον ερυθρό Μπετελγκέζ.

5. Από την ανάλυση του φάσματος της ακτινοβολίας, που
εκπέμπει ένας αστέρας μπορούμε να υπολογίσουμε τη
θερμοκρασία της επιφάνειάς του.

6. Η φωτεινότητα, ο φασματικός τύπος και η ακτίνα ενός α-
στέρα, είναι μεγέθη εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους.

7. Με τη βοήθεια των διαγραμμάτων Hertzsprung – Russel
(H – R) έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε συμπεράσμα-
τα σχετικά με την εξέλιξη των αστέρων.

8. Οι ερυθροί γίγαντες και υπεργίγαντες ακτινοβολούν περί-
που το ίδιο ποσό ενέργειας ανά δευτερόλεπτο, με τους α-
στέρες της Κύριας Ακολουθίας.

9. Οι λευκοί νάνοι έχουν θερμοκρασίες χαμηλότερες της
θερμοκρασίας της επιφάνειας του Ήλιου.

10. Οι πρωτοαστέρες σχηματίζονται από τη βαρυτική συστο-
λή και περιστροφή μεσοαστρικών νεφών, που αποτελού-
νται κυρίως από υδρογόνο
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11. Ένας αστέρας βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας, εφ’ ό-
σον η κατάρρευση της ύλης του λόγω βαρύτητας αντισταθ-
μίζεται από την ενέργεια που εκλύεται από τις θερμοπυρηνι-
κές αντιδράσεις που συμβαίνουν στον πυρήνα του

12. Τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός αστέρα είναι ανεξάρτη-
τα του είδους των θερμοπυρηνικών αντιδράσεων που
συμβαίνουν στον πυρήνα του.

13. Ένας αστέρας βρίσκεται στη φάση της Κύριας Ακολου-
θίας, εφ’ όσον το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που
παράγεται στον πυρήνα του, οφείλεται στη θερμοπυρηνι-
κή καύση του άνθρακα.

14. Όσο μεγαλύτερη είναι η αρχική μάζα ενός αστέρα, τόσο
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παραμένει στη φάση της
Κύριας Ακολουθίας.

15. Όταν εξαντληθεί το υδρογόνο στον πυρήνα του Ήλιου, η
βαρυτική κατάρρευση του αστέρα θα αντισταθμιστεί από
τη πυρηνική καύση του ηλίου προς άνθρακα

16. Αφού εγκαταλείψει τη φάση της Κύριας Ακολουθίας, ο
Ήλιος θα περάσει από την κατάσταση του ερυθρού γίγα-
ντα και θα καταλήξει σε ένα λευκό νάνο.

17. Ένας αστέρας παρόμοιος με τον Ήλιο, είναι δυνατό να
περάσει από τη φάση του υπερκαινοφανούς αστέρα και
να καταλήξει σε μια μελανή οπή.

18. Η ισορροπία ενός λευκού νάνου ή ενός αστέρα νετρονί-
ων επιτυγχάνεται από τις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις,
που συμβαίνουν στο εσωτερικό τους.

19. Η ακτίνα ενός αστέρα νετρονίων με μάζα περίπου διπλά-
σια της ηλιακής, είναι λίγο μεγαλύτερη της ακτίνας της
Γης.

20. Οι έννοιες του χώρου και του χρόνου, στην περιοχή μιας
μελανής οπής, διαφέρουν από τις αντίστοιχες έννοιες, ό-
πως τις χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή.
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21. Τα χημικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται το σώμα μας
και τα αντικείμενα που μας περιβάλλουν, σχηματίστηκαν
πριν από δισεκατομμύρια χρόνια στον πυρήνα ενός αστέρα
που εξερράγη ως υπερκαινοφανής (supernova).

22. Ο Ήλιος είναι ένας αστέρας, που ανήκει στον πληθυσμό
αστέρων τύπου 1.

23. Οι Κηφείδες είναι αστέρες, των οποίων η λαμπρότητα
μεταβάλλεται περιοδικά.

24. Ο Ήλιος είναι ένας μεταβλητός αστέρας.
25. Τα φυσικά ζεύγη είναι συστήματα δύο αστέρων, που αλ-

ληλεπιδρούν με βαρυτικές έλξεις.
26. Αστρικό σμήνος είναι σύνολο αστέρων, των οποίων οι α-

μοιβαίες βαρυτικές αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν σημαντι-
κά την κίνησή τους μέσα στο γαλαξία, που ανήκουν.

Ε. Ερωτήσεις ανάπτυξης

1. Γιατί το σχήμα των αστερισμών μεταβάλλεται με το χρόνο; Γιατί οι μεταβο-
λές αυτές δεν γίνονται αντιληπτές από έναν άνθρωπο, που παρατηρεί τον
ουρανό με γυμνό μάτι;

2. Πως εξηγείται η σχέση που υπάρχει μεταξύ της θερμοκρασίας της επιφά-
νειας ενός αστέρα και του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας,
που εκπέμπει;

3. Οι επιστήμονες έχουν κατασκευάσει θεωρητικά μοντέλα, που αφορούν την
εξέλιξη της δομής και τη μεταβολή των φυσικών χαρακτηριστικών των α-
στέρων. Δεδομένου ότι ο χρόνος ζωής ενός αστέρα είναι αρκετά εκατομμύ-
ρια ή δισεκατομμύρια έτη, πως μπορούμε να ελέγξουμε τις θεωρητικές προ-
βλέψεις και εικασίες, μέσω των αστρονομικών παρατηρήσεων; Ποιος είναι ο
ρόλος των διαγραμμάτων Hertzsprung – Russel στο ζήτημα αυτό;

4. Με ποιο επιχείρημα μπορείς να υποστηρίξεις την άποψη ότι οι αστέρες περ-
νούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στη φάση της Κύριας Ακολουθίας
(νάνοι αστέρες);
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5. Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των ερυθρών υπεργιγάντων, με βάση τη
θέση τους στο διάγραμμα H – R;

6. Με ποιο μηχανισμό συστέλλεται ένας πρωτοαστέρας; Γιατί κατά τη συστολή
του αυξάνεται η πίεση και η θερμοκρασία στο εσωτερικό του;

7. Ποιες διαδικασίες συνιστούν την κατάσταση της δυναμικής ισορροπίας ενός
αστέρα που διανύει τη φάση της Κύριας Ακολουθίας;

8. Πως αντισταθμίζεται η βαρυτική κατάρρευση σε έναν πλανήτη και πως σε έ-
ναν αστέρα; Γιατί δεν έχουν παρατηρηθεί αστέρες με μάζα ίση με το ένα ε-
κατοστό της ηλιακής; Τεκμηρίωσε την απάντησή σου.

9. Θεωρούμε ότι η κατάσταση ισορροπίας του Ήλιου (όπως και κάθε αστέρα
που διανύει τη φάση της Κύριας Ακολουθίας) προσδιορίζεται από το ρυθμό
των πυρηνικών αντιδράσεων που συμβαίνουν στον πυρήνα, την ακτίνα του,
την εσωτερική πίεση και θερμοκρασία του.  Ποια είναι η συνέπεια της ευστά-
θειας της ισορροπίας του Ήλιου, στις τιμές των παραπάνω μεγεθών; Υποθέ-
τουμε ότι για κάποιο τυχαίο λόγο, ο ρυθμός των πυρηνικών αντιδράσεων στον
πυρήνα του αυξάνεται. Πώς θα μεταβληθούν τότε τα υπόλοιπα μεγέθη; Δείξε
ότι ο Ήλιος θα επανέλθει στην αρχική κατάσταση ισορροπίας του.

10. Κάτω από ποιες συνθήκες θα αρχίσει η πυρηνική καύση του ηλίου στον πυ-
ρήνα του Ήλιου; Γιατί τότε ο Ήλιος θα μετατραπεί σε έναν ερυθρό γίγαντα;

11. Τι θα συμβεί στη Γη, όταν ο Ήλιος μετατραπεί σε ερυθρό γίγαντα;
12. Ποια θα είναι η τύχη του Ήλιου όταν (μετά το υδρογόνο) εξαντληθεί και το

ήλιο στον πυρήνα του;
13. Γιατί ένας λευκός νάνος αποτελείται κυρίως από πυρήνες άνθρακα και ελεύ-

θερα ηλεκτρόνια;
14. Πως αντισταθμίζεται η βαρυτική συστολή, και επιτυγχάνεται ισορροπία, σε

έναν λευκό νάνο; Γιατί ένας λευκός νάνος σταδιακά μετατρέπεται σε καστα-
νό και τέλος σε μαύρο νάνο;

15. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις και με ποιο μηχανισμό σχηματίζεται α) ένας
αστέρας νετρονίων και β) μια μελανή οπή.

16. Ποια είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός αστέρα νετρονίων;
17. Να καταγράψεις τρία χαρακτηριστικά μιας μελανής οπής. Με ποιο τρόπο

γίνεται η αστρονομική παρατήρηση μιας μελανής οπής;
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18. Με ποιο μηχανισμό έχουν παραχθεί τα βαρύτερα του ηλίου χημικά στοιχεία
που υπάρχουν στο Σύμπαν;

19. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των αστέρων τύπου Ι και ποια των αστέρων
τύπου ΙΙ . Σε ποιον από τους δύο τύπους ανήκει ο Ήλιος; Τεκμηρίωσε με επι-
χειρήματα την άποψή σου.

20. Να καταγράψεις τουλάχιστον δύο διαφορές μεταξύ των παλλόμενων μετα-
βλητών και των εκρηκτικών μεταβλητών αστέρων.

21. Να καταγράψεις δύο διαφορές μεταξύ των ανοικτών και των σφαιρωτών α-
στρικών σμηνών.

22. Πότε ένας διπλός αστέρας ονομάζεται οπτικό και πότε φυσικό ζεύγος;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΟΙ  ΓΑΛΑΞΙΕΣ

Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις
σωστές από τις προτεινόμενες απαντήσεις.

1. Ο πρώτος που μελέτησε συστηματικά το Γαλαξία ήταν:
α) Ο Γαλιλαίος.
β) Ο Χέρσελ.
γ) Ο Κοπέρνικος.
δ) Ο Δημόκριτος.

2. Ο γαλαξιακός πυρήνας είναι δύσκολο να παρατηρηθεί με οπτικές μεθόδους
διότι
α) βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση.
β) η μεσοαστρική ύλη απορροφά σε μεγάλο βαθμό τη ορατή ακτινοβολία

της περιοχής αυτής.
γ) η περιοχή αυτή δεν εκπέμπει ορατή ακτινοβολία.

3. Στην περιοχή γύρω από το κέντρο του Γαλαξία η πυκνότητα των αστέρων
είναι μεγαλύτερη από αυτή που επικρατεί στην περιοχή του ηλιακού μας συ-
στήματος κατά:
α) 1.000 φορές.
β) 1.000.000 φορές.
γ) 100.000 φορές.
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4. Οι αστέρες, που υπάρχουν στο γαλαξιακό πυρήνα, πιθανώς συγκρούονται μετα-
ξύ τους διότι:
α) έχουν μεγάλη κινητική ενέργεια.
β) υπάρχουν μεγάλα βαρυτικά πεδία.
γ) οι μεταξύ τους αποστάσεις είναι πολύ μικρές.

5. Ο Ήλιος απέχει από το κέντρο του Γαλαξία περίπου
α) 30.000 ε.φ.
β) 120.000 ε.φ.
γ) 300.000 ε.φ.

6. Σκοτεινή ύλη είναι:
α) ύλη που βρίσκεται στον πυρήνα του γαλαξία και απορροφάται από μια

μαύρη τρύπα.
β) αντικείμενα που βρίσκονται στο δίσκο του γαλαξία και δεν εκπέμπουν ο-

ρατή ακτινοβολία.
γ) αντικείμενα που βρίσκονται στην άλω του γαλαξία, των οποίων δεν έχει

εξακριβωθεί ακόμη η ταυτότητα.

7. Αν Χ η διάμετρος του γαλαξιακού εξογκώματος Ψ η διάμετρος του δίσκου
του γαλαξία και Ζ η διάμετρος της άλω τότε:
α) Ψ < Ζ < Χ.
β) Ζ < Ψ < Χ.
γ) Χ < Ψ < Ζ.
δ) Χ < Ζ < Ψ.

8. Ο γαλαξίας στον οποίο ανήκουμε είναι
α) ελλειπτικός.
β) σπειροειδής.
γ) ανώμαλος.
δ) σφαιρικός.
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9. Το αποτέλεσμα του φαινομένου «κανιβαλισμός των γαλαξιών» είναι
α) η πλήρης καταστροφή του ενός γαλαξία από τη σύγκρουσήη του με τον άλλο.
β) ο σχηματισμός ενός νέου γαλαξία με διαφορετικές ιδιότητες.
γ) η δημιουργία πολλών μικρότερων γαλαξιών με ιδιότητες παρόμοιες με

αυτές των αρχικών.
δ) η απορρόφηση του ενός γαλαξία από τον άλλο.

10. Οι γαλαξίες που ονομάζουμε κβάζαρς έχουν τις παρακάτω ιδιότητες:
α) Είναι τα πιο απομακρυσμένα αντικείμενα που έχουν παρατηρηθεί μέχρι

τώρα.
β) Ένας γαλαξίας κβάζαρς έχει μέγεθος μεγαλύτερο από ένα τυπικό γαλαξία.
γ) Είναι από τα πιο φωτεινά αντικείμενα που παρατηρούνται στο σύμπαν.
δ) Έχει μέγεθος μικρότερο από έναν τυπικό γαλαξία.
ε) Εκπέμπει τόση ενέργεια, όση εκατοντάδες γαλαξίες μαζί.
ζ) Εκπέμπουν σχετικά ασθενή ακτινοβολία στο ορατό μέρος του φάσματος,

με αποτέλεσμα να μην είναι αρκετά φωτεινοί.

11. Η σκοτεινή ύλη καλύπτει το
α) 20% της ύλης του σύμπαντος.
β) 50% της ύλης του σύμπαντος.
γ) 90% της ύλης του σύμπαντος.
δ) 99% της ύλης του σύμπαντος.

Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, συμπλήρωσε τα κενά που
υπάρχουν στο κείμενο με τις σωστές λέξεις.

1. Η κεντρική περιοχή του Γαλαξία (ή γαλαξιακό εξόγκωμα) είναι μια ελαφρά
…………………….. με ακτίνα περίπου 12.000 ε.φ. και πάχος περίπου
10.000 ε.φ. Περιέχει …………………………………. .
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2. Ο γαλαξιακός πυρήνας βρίσκεται στο …….…… του γαλαξιακού εξογκώμα-
τος. Είναι δύσκολο να παρατηρηθεί με οπτικές μεθόδους, διότι η μεσοαστρι-
κή ύλη απορροφά σε μεγάλο βαθμό την ορατή ακτινοβολία της περιοχής αυ-
τής. Όμως, αναλύοντας την ……………………………….. που εκπέμπεται
από το γαλαξιακό εξόγκωμα, οι επιστήμονες κατάφεραν να «δουν» πιο βαθιά
και να παρατηρήσουν τον πυρήνα του.

3. Ο δίσκος του Γαλαξία, στον οποίο ανήκει και το ηλιακό μας σύστημα, έχει
διάμετρο περίπου …………. έτη φωτός. Ο Ήλιος απέχει από το κέντρο του
περίπου ……………. Το πάχος του δεν είναι περισσότερο από
…………….……………. .

4. Οι ραδιoμελέτες έδειξαν ότι ο Γαλαξίας είναι …………………… μορφής
και ότι ο Ήλιος βρίσκεται σε μια από τις ……………..του. Αυτές είναι πε-
ριοχές με πυκνότερη ύλη και περισσότερους αστέρες. Γενικά περιέχουν
…………………………………………………………………………… .

5. Η άλως είναι μια εκτεταμένη και λεπτή ………………… περιοχή με διάμε-
τρο περίπου 300.000 έ.φ. Είναι το παλαιότερο τμήμα του Γαλαξία. Αποτε-
λείται από ………………………………………………………… . Σήμερα
οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η άλως περιέχει και άλλα αντικείμενα, των ο-
ποίων δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα η ταυτότητα και τα οποία ονομάζονται
…………………………… .

6. Οι αστέρες που περιέχονται στον Γαλαξία, χωρίζονται σε δύο «πληθυ-
σμούς», τους I και II. Στον πληθυσμό Ι ανήκουν αστέρες παρόμοιοι με τον
Ήλιο και συναντώνται κυρίως ……………………… .  Στον πληθυσμό ΙΙ α-
νήκουν αστέρες που …………………………………………. . Οι αστέρες
του πληθυσμού ΙΙ είναι ……………………. από τους αστέρες του πληθυ-
σμού Ι. Σχηματίστηκαν ……………………………….. περίπου 15 x 109

χρόνια πριν.
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7. Ανάμεσα στους αστέρες του Γαλαξία μας υπάρχει διάχυτη ύλη που ονομάζε-
ται ……………………. . Αυτή δημιουργήθηκε από τους ……….……… .
Αποτελείται κυρίως από ………………………. Βρίσκεται συγκεντρωμένη
στις σπείρες του Γαλαξία και η πυκνότητά της είναι πάρα πολύ
……………….. . Όμως ο χώρος που καλύπτεται από το Γαλαξία είναι τόσο
………………………, ώστε η μάζα της μεσοαστρικής ύλης, στο σύνολό
της, να συγκρίνεται με ………………………….. !

8. Τα νεφελώματα είναι τεράστιες και εντυπωσιακές συγκεντρώσεις αερίου,
κυρίως ………………………... Είναι περιοχές στις οποίες δημιουργούνται
συνεχώς …………………….. . Το πρώτο νεφέλωμα ανακαλύφτηκε το 17ο

αιώνα και είναι το νεφέλωμα του Ωρίωνα. Σήμερα είναι γνωστά περισσότε-
ρα από 1.000 τέτοια νεφελώματα.

9. Τα μέλη του Γαλαξία ακολουθούν διαφορετικές τροχιές ανάλογα με την πε-
ριοχή στην οποία βρίσκονται. Την πιο οργανωμένη κίνηση εμφανίζουν οι α-
στέρες του……………………. ο οποίος περιστρέφεται γύρω από το γαλα-
ξιακό κέντρο. Στη περιοχή του Ηλίου οι ταχύτητες περιφοράς των αστέρων
γύρω από το γαλαξιακό κέντρο φτάνουν τα ………………… . Αυτό σημαί-
νει ότι μια πλήρης περιφορά τους διαρκεί 225 εκατομμύρια χρόνια. Σε άλλα
σημεία του γαλαξιακού δίσκου η περίοδος αυτή διαφέρει. Είναι μεγαλύτερη
σε ………………… αποστάσεις από αυτό και μικρότερη στις
………………………….. .

10. Η πρώτη συστηματική μελέτη και ταξινόμηση των γαλαξιών με βάση το
σχήμα τους έγινε από ………………… . Οι γαλαξίες, σύμφωνα με την ταξι-
νόμηση αυτή, χωρίζονται στους …………………………………………

11. Οι ελλειπτικοί γαλαξίες ονομάστηκαν έτσι, λόγω του ……………………..
στο τηλεσκόπιο και στις φωτογραφικές πλάκες. Χωρίζονται σε οχτώ επιμέ-
ρους κατηγορίες ανάλογα με τη φαινόμενη πλάτυνση, Ε0, Ε1, Ε2, Ε3, ..., Ε7.
Ο …………….. έχει πλάτυνση 0, δηλαδή είναι ένας σφαιρικός γαλαξίας. Ο
τύπος …………… είναι ένας ελλειπτικός γαλαξίας με τη μεγαλύτερη πλά-
τυνση που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα.
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12. Οι σπειροειδείς γαλαξίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που η
……………………….. και σε αυτούς που ………………………………… .
Οι δύο κατηγορίες αυτές χωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα με το μέγε-
θος και τη μορφή τους. Ο Γαλαξίας μας ανήκει στην πρώτη κατηγορία.

13. Οι ανώμαλοι γαλαξίες ονομάζονται έτσι λόγω του ………………………..
Χωρίζονται και αυτοί σε δύο τύπους, τους IrI και IrII. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα είναι ………………………………….. .

14. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα φαινόμενα που παρατηρούνται στις ομάδες
γαλαξιών είναι οι συγχωνεύσεις και οι συγκρούσεις μεταξύ γαλαξιών. Το
φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως ………………………………………. .

15. Εκτός από τους ελλειπτικούς, σπειροειδείς και ανώμαλους γαλαξίες οι α-
στρονόμοι ανακάλυψαν και άλλες, τεράστιες, πηγές ακτινοβολίας που ονο-
μάστηκαν ενεργοί γαλαξίες. Αυτοί είναι τριών ειδών: Οι ……………………
…………………   …………………… .

16.  Οι ραδιογαλαξίες χωρίζονται σε δυο κατηγορίες στους συμπαγείς και στους
εκτεταμένους με τα εξής χαρακτηριστικά:. Οι συμπαγείς ραδιογαλαξίες εμ-
φανίζουν ένα μικρό πυρήνα, ο οποίος δεν υπερβαίνει ……………….., με έ-
ντονη εκπομπή ………………... . Γύρω από αυτόν υπάρχει μια εκτεταμένη
περιοχή, η άλως, που εκπέμπει …………………. αλλά με μικρότερη ένταση.
Οι εκτεταμένοι ραδιογαλαξίες είναι εκείνοι των οποίων η ραδιοακτινοβολία
προέρχεται από …………………. . Σε αυτή παρατηρούμε ένα ……………..
πυρήνα με δύο ………………… .

17. Τα κβάζαρς είναι από τα πιο φωτεινά αντικείμενα που παρατηρούνται στο
Σύμπαν. Κάθε κβάζαρ παρ’ όλο που σε μέγεθος είναι …………….. από ένα
τυπικό γαλαξία, ακτινοβολεί τόση ενέργεια, όση εκατοντάδες γαλαξίες μαζί.
Η φωτεινότητά τους αντιστοιχεί σε ………………………… Ήλιους  ή
…………… γαλαξίες σαν τον δικό μας.
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18. Σύμφωνα με το επικρατέστερο μοντέλο της διαδικασίας σχηματισμού των
γαλαξιών, αρχικά η ύλη του Σύμπαντος ήταν ………………... . Στη συνέ-
χεια μικρές τυχαίες διαταραχές στην πυκνότητά της δημιούργησαν
………………………………………. . Η ισχυρότερη βαρύτητα κάθε τέτοιας
συγκέντρωσης ήταν η αιτία που προσέλκυσε και άλλο υλικό από τον περι-
βάλλοντα χώρο και έτσι συνέχισε να μεγαλώνει. Η διαδικασία της συσσώ-
ρευσης όλο και μεγαλύτερης ………………….. σε ορισμένες περιοχές με
ταυτόχρονη αύξηση ………………………….., είχε ως αποτέλεσμα τη δη-
μιουργία σχηματισμών  μεγάλου όγκου, τους γαλαξίες.

19. Ο υπολογισμός της μάζας της ύλης του Σύμπαντος, όπως προκύπτει από τα
δεδομένα των κινήσεων των γαλαξιών, έδειξε ότι είναι ……………………
από την παρατηρούμενη συνολικά. Προκειμένου οι επιστήμονες να εξηγή-
σουν την αντίφαση αυτή, δέχτηκαν στη δεκαετία του 1970 την ύπαρξη μη
παρατηρούμενης ύλης. Η ύλη αυτή μπορεί να είναι
……………………………………… .
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Γ. Ερωτήσεις αντιστοίχησης

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, κάνε τις σωστές αντιστοι-
χήσεις μεταξύ των λέξεων ή / και των προτάσεων που παρατίθενται στις δύο
στήλες.

1. Αντιστοίχισε τα σώματα ή χαρακτηριστικά της δεξιάς στήλης με όσα μέρη
του Γαλαξία της αριστερής στήλης σχετίζονται άμεσα.

α.  Γαλαξιακός πυρήνας

β.  Δίσκος του Γαλαξία

γ.  Η άλως του Γαλαξία

Α. Σκοτεινή ύλη.
Β. Ήλιος και Γη.
Γ. Τεράστια συγκέντρωση μάζας.
Δ. Σπείρες.
Ε. Πιθανές συγκρούσεις αστέρων.
Ζ. Διαφορική περιστροφή.

2. Αντιστοίχισε τα χαρακτηριστικά των γαλαξιών της δεξιάς στήλης με τις κα-
τηγορίες των γαλαξιών της αριστερής στήλης.

α. Ελλειπτικοί

β. Σπειροειδείς (S) και (SB)

γ. Ανώμαλοι

Α. Έχουν λεπτό δίσκο.
Β. Δεν έχουν συγκεκριμένη δομή.
Γ. Έχουν πολύ πυκνό πυρήνα.
Δ. Περιέχουν μόνο παλαιούς αστέρες.
Ε. Περιέχουν άφθονη σκόνη και αέρια.
Ζ. Τα αέρια και οι αστέρες στο δίσκο

κινούνται σε τροχιές γύρω από το
κέντρο.

Η. Καμιά σημαντική δημιουργία α-
στέρων τα τελευταία 10 δισεκα-
τομμύρια. χρόνια.
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3. Αντιστοίχισε τα χαρακτηριστικά των γαλαξιών της δεξιάς στήλης με τις
κατηγορίες των ενεργών γαλαξιών της αριστερής στήλης.

α. Συμπαγείς ραδιογαλαξίες

β. Εκτεταμένοι ραδιογαλαξίες

γ. Γαλαξίες Seyfert

δ. Κβάζαρς

Α. Μικρός πυρήνας με έντονη εκπο-
μπή ραδιοκυμάτων.

Β. Η ραδιοακτινοβολία προέρχεται α-
πό μια τεράστια περιοχή.

Γ. Τα πιο απομακρυσμένα αντικείμε-
να που έχουν παρατηρηθεί μέχρι
τώρα.

Δ. Ύπαρξη ασθενή πυρήνα με δύο
λοβούς.

Ε. Τα πιο φωτεινά αντικείμενα που
παρατηρούνται στο Σύμπαν.

Ζ. Φαινομενικά μοιάζουν με τους
σπειροειδείς.

Η. Από την άποψη της ενέργειας, που
εκπέμπουν, βρίσκονται μεταξύ των
τυπικών γαλαξιών και των ραδιο-
γαλαξιών.

Δ. Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Σημείωσε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες
λανθασμένες.

Σωστό   Λάθος
1. Ο γαλαξιακός πυρήνας βρίσκεται στο κέντρο του γαλα-

ξιακού εξογκώματος και είναι εύκολο να παρατηρηθεί με
οπτικές μεθόδους.

2. Ο Ουίλιαμ Χέρσελ ήταν ο πρώτος που μελέτησε συστη-
ματικά το Γαλαξία.
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3. Οι επιστήμονες αναλύοντας την υπέρυθρη ακτινοβολία
και τη ραδιοακτινοβολία που εκπέμπεται από το γαλα-
ξιακό εξόγκωμα κατάφεραν να «δουν» πιο βαθιά και να
παρατηρήσουν τον πυρήνα του.

4. Στο κέντρο του Γαλαξία πρέπει να υπάρχει μια τεράστια
συγκέντρωση μάζας. Η μάζα αυτή ισοδυναμεί με περίπου
500.000 ηλιακές μάζες.

5. Σκοτεινή ύλη είναι η ύλη που βρίσκεται στον πυρήνα του
Γαλαξία και καταρρέει σε μια μαύρη τρύπα.

6. Οι αστέρες του πληθυσμού ΙΙ είναι νεώτεροι από τους α-
στέρες του πληθυσμού Ι.

7. Η πυκνότητα της μεσοαστρικής ύλης είναι πάρα πολύ μι-
κρή. Όμως η μάζα της στο σύνολό της συγκρίνεται με τη
μάζα του συνόλου των αστέρων του Γαλαξία.

8. Τα νεφελώματα είναι περιοχές στις οποίες δημιουργού-
νται συνεχώς νέοι αστέρες.

9. Όλοι οι αστέρες του γαλαξιακού δίσκου περιφέρονται γύ-
ρω από το γαλαξιακό κέντρο και έχουν την ίδια περίοδο.

10. Ο Γαλαξίας είναι ένας ελλειπτικός γαλαξίας.
11. Τα μέλη μιας ομάδας γαλαξιών έλκονται μεταξύ τους με

βαρυτικές δυνάμεις.
12. Η σύγκρουση δύο γαλαξιών διαρκεί από μερικές εβδομά-

δες μέχρι μερικούς μήνες.
13. Κατά τη σύγκρουση των γαλαξιών, οι αστέρες τους δεν

συγκρούονται μεταξύ τους.
14. Εκτεταμένοι ραδιογαλαξίες είναι εκείνοι των οποίων η

ραδιοακτινοβολία προέρχεται από ένα μικρό πυρήνα, ο
οποίος όμως παρουσιάζει πολύ έντονη εκπομπή ραδιοκυ-
μάτων.

15. Κάθε γαλαξίας κβάζαρς παρ’ όλο που σε μέγεθος είναι
μικρότερος από ένα τυπικό γαλαξία, ακτινοβολεί τόση ε-
νέργεια, όση εκατοντάδες γαλαξίες μαζί.
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16. Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας, που εκπέμπεται από
ένα ενεργό γαλαξία βρίσκεται στην περιοχή των ραδιο-
κυμάτων και της υπέρυθρης ακτινοβολίας.

17. Η ενέργεια που εκπέμπεται από ένα ενεργό γαλαξία είναι
κυρίως αστρική, προέρχεται δηλαδή από τους αστέρες
τους.

18. Η τεράστια παραγωγή της ενέργειας των ενεργών γαλα-
ξιών οφείλεται την ύπαρξη μιας τεράστιας μαύρης τρύ-
πας στο κέντρο τους.

19. Οι ενεργοί γαλαξίες seyfert από την άποψη ενέργειας που
εκπέμπουν βρίσκονται μεταξύ των ραδιογαλαξιών και
των τυπικών γαλαξιών.

20. Όταν το φως ενός μακρινού αντικειμένου ταξιδεύει προς
τη Γη, δέχεται την επίδραση της βαρύτητας κάθε συγκε-
ντρωμένης μάζας, που πλησιάζει κατά τη διαδρομή του.

Ε. Ερωτήσεις ανάπτυξης

1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της δομής του πυρήνα του Γαλαξία;
2. Ποια είναι η σύνθεση των σπειρών του Γαλαξία;
3. Τι είναι η γαλαξιακή άλως και από τι αποτελείται;
4. Πώς δημιουργήθηκε η μεσοαστρική ύλη. Από τι αποτελείται; Σχολίασε το

μέγεθος της πυκνότητας και της μάζας της;
5. Ποιο φαινόμενο ονομάζεται «διαφορική περιστροφή του Γαλαξία»; Ποια εί-

ναι η επίδραση της διαφορικής περιστροφής στο σχήμα του Γαλαξία;
6. Ποιο φαινόμενο ονομάζεται «φυγή των γαλαξιών»; Διατύπωσε το νόμο του

Hubble. Γιατί ο νόμος του Hubble αφορά μόνο τους πολύ απομακρυσμένους
γαλαξίες, ενώ δεν ισχύει για τους γαλαξίες που ανήκουν στο ίδιο σμήνος;

7. Να περιγράψεις τα βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου της σύγκρουσης
δύο γαλαξιών. Ποιο είναι το τελικό της αποτέλεσμα;

8. Ποια είδη ραδιογαλαξιών υπάρχουν; Να περιγράψεις τα βασικά χαρακτηρι-
στικά του κάθε είδους.
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9. Τι είναι τα κβάζαρς; Να καταγράψεις χαρακτηριστικά τους, που αφορούν
την απόστασή τους από τη Γη, τη φωτεινότητα, το μέγεθος και την ενέργεια
που ακτινοβολούν.

10. Να καταγράψεις τρεις παράγοντες, που συντελούν σημαντικά στη μεταβολή
και την εξέλιξη των γαλαξιών.

11. Με ποιο τρόπο συνάγουμε συμπεράσματα για τη μορφή που είχαν οι γαλαξί-
ες στο μακρινό παρελθόν;

12. Ποιες παρατηρήσεις οδήγησαν τους αστρονόμους στο συμπέρασμα της ύ-
παρξης της σκοτεινής ύλης;

13. Να περιγράψεις και να εξηγήσεις το φαινόμενο, που είναι γνωστό ως «βαρυ-
τικός φακός».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΔΟΜΗ  ΚΑΙ  ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΟΥ  ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις
σωστές από τις προτεινόμενες απαντήσεις.

1. Αν ποτέ οι άνθρωποι καταφέρουν να ταξιδέψουν σε ένα απομακρυσμένο
πλανητικό σύστημα, σε κάποιον άλλο γαλαξία, θα διαπιστώσουν ότι εκεί:
α) Οι κινήσεις των πλανητών δεν συμφωνούν καθόλου με τις προβλέψεις της

Νευτώνειας Μηχανικής ή της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας του
Einstein.

β) Υπάρχουν νέα, εντελώς άγνωστα χημικά στοιχεία, τα οποία δεν συναντά-
με στη Γη και δεν έχουν παρασκευαστεί στο εργαστήριο.

γ) Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η θερμοκρασία του
αστέρα του πλανητικού συστήματος σχετίζονται σύμφωνα με τους νό-
μους της Κβαντικής Ηλεκτροδυναμικής, που ανακαλύφθηκαν στη Γη, α-
πό γήινους επιστήμονες.

δ) Οι τιμές της μέσης πυκνότητας της ύλης στην ευρύτερη περιοχή του μα-
κρινού αυτού γαλαξία και στην περιοχή του Γαλαξία (μας) είναι περίπου
ίδιες.

ε) Οι γήινοι επισκέπτες θα παρατηρήσουν ότι οι μακρινοί τους γαλαξίες α-
πομακρύνονται απ’ αυτούς, όπως συνέβαινε και όταν βρίσκονταν στη Γη.

2. Σύμφωνα με το νόμο του Hubble, οι πλέον μακρινοί γαλαξίες απομακρύ-
νονται από το Γαλαξία, με ακτινικές ταχύτητες ανάλογες των αποστάσεών
τους απ’ αυτόν. Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις, που σχετίζονται με το
φαινόμενο αυτό είναι αληθείς και ποιες όχι;
α) Ο Γαλαξίας βρίσκεται στο κέντρο του Σύμπαντος και όλοι οι άλλοι γαλα-

ξίες απομακρύνονται απ’ αυτόν.
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β) Το Σύμπαν διαστέλλεται. Έτσι όλοι οι γαλαξίες φαίνονται σαν να απομα-
κρύνονται μεταξύ τους.

γ) Οι κοντινοί γαλαξίες δεν υπακούουν στο νόμο του Hubble γιατί αλληλε-
πιδρούν μεταξύ τους με αρκετά ισχυρές βαρυτικές έλξεις.

δ) Αν η μάζα του Σύμπαντος είναι μεγαλύτερη μιας κρίσιμης τιμής, οι γαλα-
ξίες θα αρχίσουν κάποτε να πλησιάζουν μεταξύ τους.

ε) Ο νόμος του Hubble είναι μια συνέπεια της Μεγάλης Έκρηξης, από την
οποία γεννήθηκε το Σύμπαν.

3. Τα άτομα των χημικών στοιχείων άρχισαν να σχηματίζονται:
α) Αμέσως μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, όταν σχηματίστηκαν τα πρωτόνια και

τα νετρόνια.
β) Κατά την περίοδο του πλάσματος, όταν η πτώση της θερμοκρασίας του

διαστελλόμενου Σύμπαντος επέτρεψε τη συγκρότηση των πυρήνων των
στοιχείων από πρωτόνια και νετρόνια.

γ) Μετά την έκρηξη του πρώτου υπερκαινοφανούς αστέρα, οπότε διασκορ-
πίστηκαν στο διάστημα άτομα χημικών στοιχείων με ποικίλους ατομικούς
αριθμούς.

δ) Όταν η θερμοκρασία του Σύμπαντος έπεσε κάτω των 3000 Κ, οπότε έγινε
δυνατή η παγίδευση ηλεκτρονίων γύρω από τους πυρήνες των ελαφρότε-
ρων στοιχείων, που είχαν ήδη συντεθεί.

ε) Κατά τη Μεγάλη Έκρηξη σχηματίστηκαν όλα τα άτομα των στοιχείων,
που υπάρχουν έως σήμερα.

Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, συμπλήρωσε τα κενά που
υπάρχουν στο κείμενο με τις σωστές λέξεις.

1. Η σύνθεση των κοσμολογικών μοντέλων στηρίζεται πάνω σε τρεις βα-
σικές υποθέσεις, που είναι γνωστές με τον ενιαίο όρο «κοσμολογική αρχή»:
Στην …………………, στην ………………. και στην ……………… του
Σύμπαντος.
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2. Από παρατηρήσεις της κατανομής των γαλαξιών κυρίως μέχρι την από-
σταση των 1.000 Κpc,  οδηγούμαστε στην υπόθεση ότι η κατανομή της ύλης
και της ενέργειας στο Σύμπαν είναι …………………... . Δηλαδή δε μετα-
βάλλεται σε συνάρτηση με την ……………….. από έναν επίγειο ή θεμελιώ-
δη παρατηρητή.

3. Οι μέσες πυκνότητες της ύλης και της ακτινοβολίας φαίνεται ότι δε με-
ταβάλλονται ούτε σε συνάρτηση με ……………………….. στην οποία βρί-
σκεται η περιοχή του Σύμπαντος σε σχέση με τον παρατηρητή. Υποθέτουμε
λοιπόν ότι το Σύμπαν είναι ………………. . Δηλαδή η ύλη και η ακτινοβο-
λία κατανέμονται ομοιόμορφα προς κάθε κατεύθυνση.

4. Ο οποιοσδήποτε παρατηρητής ανεξάρτητα από τη θέση που έχει παρα-
τηρεί τους  γαλαξίες να απομακρύνονται από αυτόν με τον ίδιο τρόπο που τα
στίγματα που έχουμε σχεδιάσει στην επιφάνεια ενός σφαιρικού μπαλονιού
απομακρύνονται αν αρχίσουμε να το φουσκώνουμε. Από οποιοδήποτε στίγ-
μα και αν κάνουμε την παρατήρηση, βλέπουμε ότι όλα τα υπόλοιπα
………………… από αυτό. Επιπλέον, όσο πιο απομακρυσμένα μεταξύ τους
είναι δύο στίγματα, τόσο περισσότερο …………………………………. που
τα χωρίζει καθώς φουσκώνουμε το μπαλόνι. Τα στίγματα δεν
………………. πάνω στην επιφάνεια του μπαλονιού. Η σχετική τους απο-
μάκρυνση οφείλεται στη …………………… της ίδιας της επιφάνειας πάνω
στην οποία βρίσκονται.

5. To Σύμπαν διαστέλλεται. Οι αποστάσεις μεταξύ των γαλαξιών αυξάνο-
νται διαρκώς. Άρα σ’ ένα πάρα πολύ μακρινό παρελθόν οι αποστάσεις μετα-
ξύ των υλικών σωμάτων ήταν ασφυκτικά …………….., η συγκέντρωση της
ύλης εξαιρετικά …………………. και οι βαρυτικές έλξεις, λόγω της υψηλής
πυκνότητας, ήταν πολύ …………………... .

6. Για να πραγματοποιηθεί η διαστολή του Σύμπαντος, έπρεπε κάποια ε-
ποχή να εξουδετερωθεί η προκαλούμενη από τη βαρύτητα τάση για
……………. . Αυτό όμως θα ήταν εφικτό μόνον, αν τα σωματίδια της ύλης
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κινούνταν με …………………. . Δηλαδή, την εποχή αυτή το Σύμπαν θα
πρέπει να ήταν υπερβολικά πυκνό και θερμό και η ύλη να βρισκόταν σε κα-
τάσταση……………………... .

7. Ας υποθέσουμε ότι ζούμε την εποχή που το σύμπαν ήταν πολύ θερμό και πυ-
κνό. Θα βλέπαμε τη “νύχτα” φως ……………. από το ηλιακό προερχόμενο
……………… να διαχέεται ………………. σε όλον το χώρο! Τι απέγινε η ακτι-
νοβολία αυτή; Οι φυσικοί επιστήμονες Penzias και Wilson ανακάλυψαν μια ακτι-
νοβολία που έρχεται με την ίδια ένταση από κάθε ……………………… του χώ-
ρου. Η ακτινοβολία αυτή ονομάστηκε ……………………… και χαρακτηρίζεται
από μεγάλη ομοιογένεια και ισορροπία.

8. Η Ιστορία του Σύμπαντος μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τέσσερις περιό-
δους: α) Την περίοδο των …………………. (ή βαρέων σωματιδίων) β) Την
περίοδο των …………………………. (ή ελαφρών σωματιδίων) γ) Την πε-
ρίοδο του ………………… και δ) Την περίοδο ……………………. Οι πε-
ρίοδοι …………………….. συνιστούν την εποχή της ακτινοβολίας, ενώ η
……………………. την εποχή της ύλης.

9. Στην περίοδο των αδρονίων, τα φωτόνια έχουν ……………………. ώ-
στε μετασχηματίζονται σε σωματίδια ύλης και αντιύλης. Ωστόσο τα σωματί-
δια της ύλης, όταν συναντηθούν με τα αντισωματίδιά τους, καταστρέφονται
αμοιβαία και παράγουν πάλι ………………………….. . Έτσι αποκαταστά-
θηκε μια πρόσκαιρη δυναμική ισορροπία.

10. Από τις πιο σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ στοιχειωδών σωματι-
δίων κατά την περίοδο των λεπτονίων ήταν:
- Η παραγωγή ……………. υψηλής ενέργειας από την αμοιβαία κατα-

στροφή αντισωματιδίων, που συνεχίστηκε από την προηγούμενη περίοδο.
- Ο σχηματισμός ζευγών ηλεκτρονίων ………… από φωτόνια γ.
- Ο σχηματισμός νετρονίων από αντιδράσεις μεταξύ πρωτονίων και

…………… ή αντιπρωτονίων και ……………. .
11. Κατά την περίοδο του πλάσματος και λόγω της υψηλής ακόμα θερμο-

κρασίας, η ύλη είναι πλήρως ιονισμένη. Δηλαδή δεν υπάρχουν
………………… γύρω από τους …………….. των ατόμων. Το Σύμπαν συ-
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μπεριφέρεται σαν ένα πολύ πυκνό και θερμό αέριο που αποτελείται από
…………………. και ακτινοβολία.

12.  Περίοδος της ύλης: Όταν η θερμοκρασία έπεσε στους 3000 Κ, έγινε
δυνατός ο σχηματισμός των πρώτων……………………….: Οι πυρήνες των
ελαφρών στοιχείων, που είχαν ήδη συντεθεί, παγίδευσαν
…………………….. και δημιουργήθηκαν τα αντίστοιχα ουδέτερα άτομα: υ-
δρογόνου, δευτερίου, τριτίου, …………………... .

13. Κατά την περίοδο της ύλης τοπικές διαταραχές της ομοιογένειας της
κοσμικής ύλης προκάλεσαν το σχηματισμό των ……………….……. και
των…………...……… . Στους πυρήνες των αστέρων δημιουργήθηκαν τα υ-
πόλοιπα γνωστά μας στοιχεία. Τελικά σε κάποιο (ή κάποια;) πλανητικά συ-
στήματα διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ……………… .

14. Γνωρίζουμε ότι το Σύμπαν εξακολουθεί να διαστέλλεται. Στη διαστολή
του ωστόσο, αντιτίθεται η βαρύτητα, η οποία και την επιβραδύνει. Το τι α-
κριβώς θα συμβεί εξαρτάται αποκλειστικά από το αν η πυκνότητα της ύλης
του Σύμπαντος είναι μεγαλύτερη, ίση ή μικρότερη από μια κρίσιμη τιμή. α)
Αν η πραγματική τιμή της πυκνότητας (d) του Σύμπαντος είναι μικρότερη
της κρίσιμης (d<dc ), τότε το Σύμπαν είναι
……………………………………… β) Αν d=dc, τότε η διαστολή τείνει να
σταματήσει οριακά σε άπειρο χρόνο. Το Σύμπαν είναι …………………. . γ)
Αν τέλος ισχύει d>dc, τότε η βαρύτητα είναι αρκετά ισχυρή, ώστε να σταμα-
τήσει κάποια χρονική στιγμή τη διαστολή του Σύμπαντος. Από τη στιγμή
αυτή και μετά θα αρχίσει η συστολή του και διαγράφοντας αντίστροφα την
Ιστορία του θα καταλήξει σε μια μελανή οπή. Στην περίπτωση αυτή το Σύ-
μπαν είναι ………………………… .

15. Οι μέχρι σήμερα μετρήσεις της τιμής της πυκνότητάς του δείχνουν ότι
είναι ………………………………. . Το Σύμπαν φαίνεται ότι είναι
…………….. . Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί η ανατροπή αυτής της
εκδοχής, αν στο μέλλον ανακαλυφθεί ύλη που δεν έχει ακόμα ανιχνευτεί.
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Γ. Ερώτηση αντιστοίχησης

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, κάνε τις σωστές αντιστοι-
χήσεις μεταξύ των λέξεων ή / και των προτάσεων που παρατίθενται στις δύο
στήλες.

Αντιστοίχισε τα γεγονότα της Ιστορίας του Σύμπαντος (αριστερή στήλη), με τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν (δεξιά στήλη), σύμφωνα με τη θεω-
ρία της Μεγάλης Έκρηξης.

α. Παράγονται βαρέα υποατομι-
κά σωματίδια ύλης και α-
ντιύλης, όπως πρωτόνια και
αντιπρωτόνια, από φωτόνια
πολύ υψηλής ενέργειας.

β. Παράγονται λεπτόνια (ελα-
φρότερα υποατομικά σωμα-
τίδια, όπως τα ηλεκτρόνια),
από φωτόνια γ.

γ. Συγκροτούνται οι πυρήνες
των ισοτόπων του υδρογό-
νου, του ηλίου και σε μικρό-
τερες αναλογίες, μερικών α-
κόμα ελαφρών στοιχείων.

δ. Σχηματίζονται τα ουδέτερα ά-
τομα των ελαφρών στοιχείων.

ε. Σχηματίζονται τα ουδέτερα ά-
τομα των βαρύτερων στοι-
χείων.

στ. Στο Σύμπαν υπάρχει διάχυτη,
ομοιόμορφη ακτινοβολία, με
μήκη κύματος στην περιοχή
των ραδιοκυμάτων.

Α. Το Σύμπαν διαστέλλεται και ψύχεται.
Σήμερα συμπεριφέρεται σαν μελανό
σώμα θερμοκρασίας 2,7 Κ.

Β. Η θερμοκρασία του Σύμπαντος έχει ελατ-
τωθεί σε τέτοια τιμή, ώστε είναι δυνατή
η παγίδευση ηλεκτρονίων γύρω από τους
πυρήνες των χημικών στοιχείων.

Γ. Λόγω της ταχύτατης διαστολής του, η
θερμοκρασία του Σύμπαντος έπεσε από
τους 1013 στους 6.109 Κ. Η ενέργεια των
φωτονίων ελαττώθηκε.

Δ. Η θερμοκρασία του Σύμπαντος ήταν με-
γαλύτερη από 1012 Κ. και η ενέργεια
των φωτονίων της ακτινοβολίας εξαιρε-
τικά υψηλή.

Ε. Η ύλη βρίσκεται σε κατάσταση πλάσμα-
τος. Λόγω της συνεχούς διαστολής, η
θερμοκρασία του Σύμπαντος ελαττώνε-
ται από τους 109 στους 3000 Κ.

ΣΤ. Από τοπικές διαταραχές της ομοιογέ-
νειας της συμπαντικής ύλης σχηματίζο-
νται γαλαξίες και αστέρες. Συμβαίνουν
εκρήξεις υπερκαινοφανών αστέρων.
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Δ. Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Σημείωσε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες
λανθασμένες.

Σωστό  Λάθος
1. Οι φυσικές θεωρίες περιγράφουν και ερμηνεύουν τα φυ-

σικά φαινόμενα, που συμβαίνουν σε οποιαδήποτε περιο-
χή του Σύμπαντος και σε οποιοδήποτε χρόνο.

2. Η ένταση της ακτινοβολίας μικροκυμάτων υποβάθρου ε-
λαττώνεται όσο απομακρυνόμαστε από το Γαλαξία.

3. Οι πιο μακρινοί γαλαξίες απομακρύνονται από το Γαλα-
ξία επειδή ο τελευταίος βρίσκεται στο κέντρο του Σύ-
μπαντος.

4. Ο νόμος του Hubble δεν αντιφάσκει με την αρχή της ο-
μοιογένειας του Σύμπαντος, εφ’ όσον δεχθούμε ότι το
Σύμπαν διαστέλλεται ομοιόμορφα.

5. Ένας παρατηρητής που βρίσκεται σε ένα κβάζαρ, θα
διαπιστώσει ότι οι πιο μακρινοί του γαλαξίες, μεταξύ των
οποίων και ο Γαλαξίας, απομακρύνονται απ’ αυτόν.

6. Το Σύμπαν συμπεριφέρεται σαν ένα μελανό σώμα πολύ
χαμηλής θερμοκρασίας.

7. Η διαρκής διαστολή του Σύμπαντος προκαλεί συνεχή ε-
λάττωση της θερμοκρασίας του.

8. Το φάσμα της ακτινοβολίας μικροκυμάτων υποβάθρου
είναι γραμμικό.

9. Η Μεγάλη Έκρηξη συνέβη κάποια χρονική στιγμή, στο
παρελθόν, σε κάποιο σημείο του χώρου.

10. Τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια έχουν δημιουργηθεί από
φωτόνια πολύ υψηλής ενέργειας.

11. Το στοιχείο ήλιο δημιουργείται μόνον κατά τις θερμοπυ-
ρηνικές αντιδράσεις, που συμβαίνουν στους πυρήνες των
αστέρων.
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12. Όλα τα χημικά στοιχεία σχηματίστηκαν, στις σημερινές
τους αναλογίες, σε χρονικό διάστημα 1 000 000ων ετών
μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

13. Η βαρύτητα είναι δυνατόν να ανακόψει κάποτε τη δια-
στολή του Σύμπαντος, εφ’ όσον η πυκνότητα της ύλης
του είναι μεγαλύτερη από μια κρίσιμη τιμή.

Ε. Ερωτήσεις ανάπτυξης

1. Ποιες ενδείξεις υποστηρίζουν τις ακόλουθες υποθέσεις: α) Της παγκοσμιό-
τητας των φυσικών νόμων. β) Της ομοιογένειας και της ισοτροπίας του Σύ-
μπαντος.

2. Πώς συμβιβάζεται η φυγή των γαλαξιών και ο νόμος του Hubble με την
αρχή της ομοιογένειας του Σύμπαντος;

3. Πως εξηγείται η διαστολή του Σύμπαντος και η ακτινοβολία μικροκυμάτων
υποβάθρου στα πλαίσια της θεωρίας της Μεγάλης Έκρηξης;

4. Πότε και πως σχηματίστηκαν τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια
που υπάρχουν στο Σύμπαν;

5. Πότε και πως έχουν σχηματιστεί οι πυρήνες ηλίου που υπάρχουν στο Σύ-
μπαν;

6. Πως σχηματίστηκαν τα βαρύτερα του ηλίου χημικά στοιχεία που υπάρχουν
στο Σύμπαν;

7. Γιατί παραμένει ακόμα ανοικτό το ερώτημα αν η βαρύτητα θα ανακόψει
κάποτε τη διαστολή του Σύμπαντος;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ

Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις
σωστές από τις προτεινόμενες απαντήσεις.

1. Με ποια χρονολογική σειρά πρωτοχρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες συσκευ-
ές για τη διεξαγωγή αστρονομικών παρατηρήσεων;
α) τα αεροσκάφη, τα διαστημικά μπαλόνια, οι δορυφόροι, οι πύραυλοι.
β) τα διαστημικά μπαλόνια, τα αεροσκάφη, οι δορυφόροι, οι πύραυλοι.
γ) οι δορυφόροι, οι πύραυλοι, τα διαστημικά μπαλόνια, τα αεροσκάφη.
δ) τα διαστημικά μπαλόνια, τα αεροσκάφη, οι πύραυλοι, οι δορυφόροι.

2. Τα διαστημικά μπαλόνια έχουν τις παρακάτω ιδιότητες
α) μεταφέρουν φορτίο μέχρι 2 τόνους.
β) φτάνουν σε ύψος και πάνω από 80 km.
γ) μεταφέρουν φορτίο μέχρι 1 τόνο.
δ) μετά το τέλος της αποστολής καταστρέφονται.
ε) φτάνουν σε ύψος περίπου 40 km.

3. Όταν ένας δορυφόρος η διαστημόπλοιο εκτοξευτεί από το έδαφος με τη δεύ-
τερη κοσμική ταχύτητα, τότε αυτός ή αυτό μπορεί να κάνει
α) τροχιά έξω από το πλανητικό μας σύστημα.
β) δορυφορική τροχιά γύρω από τη Γη.
γ) πλανητική τροχιά γύρω από τον Ήλιο.
δ) τίποτα από τα παραπάνω.
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4. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι πλήρης;
α) Ένα αεροσκάφος μεταφέρει ένα τηλεσκόπιο σε πολύ μεγάλο ύψος για α-

στρονομικές παρατηρήσεις.
β) Ένα αεροσκάφος μεταφέρει ένα τηλεσκόπιο και την επιστημονική ομάδα

σε μεγάλο ύψος για αστρονομικές παρατηρήσεις σε όλη την περιοχή του
φάσματος.

γ) Ένα αεροσκάφος μεταφέρει ένα τηλεσκόπιο και επιστημονική ομάδα σε
μεγάλο ύψος για αστρονομικές παρατηρήσεις στην υπέρυθρη περιοχή του
φάσματος.

δ) Ένα αεροσκάφος μεταφέρει ένα τηλεσκόπιο και επιστημονική ομάδα σε
χαμηλό ύψος για αστρονομικές παρατηρήσεις στην ορατή περιοχή του
φάσματος.

ε) Ένα αεροσκάφος μεταφέρει ένα τηλεσκόπιο και επιστημονική ομάδα σε
ύψος μεγαλύτερο από 12 km για παρατηρήσεις στην υπέρυθρη περιοχή
του φάσματος.

5. Οι πύραυλοι υπερτερούν των αεροσκαφών, ως προς τις αστρονομικές παρα-
τηρήσεις, γιατί:
α) απλώς μπορούν να πετούν σε μεγαλύτερο ύψος.
β) μπορούν να πετούν σε μεγαλύτερο ύψος και να κάνουν παρατηρήσεις για

μικρό χρονικό διάστημα.
γ) μπορούν να πετούν πάνω από την ζώνη του όζοντος και να κάνουν παρα-

τηρήσεις σε όλη την περιοχή του φάσματος για μικρό όμως χρονικό διά-
στημα.

δ) μπορούν να πετούν πιο ψηλά από τα αεροσκάφη και να μεταφέρουν όρ-
γανα για παρατηρήσεις μόνο στην υπεριώδη περιοχή του φάσματος.

ε) δεν υπερτερούν σε τίποτα.
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6. Ο σχεδιασμός ενός πυραύλου ή δορυφόρου συσχετίζεται με την τροχιά που
θα ακολουθήσει. Ο σχεδιασμός της τροχιάς καθορίζεται από τους εξής
παράγοντες:

α) Αποκλειστικά η διασφάλιση καλής επικοινωνίας με τη Γη.
β) Αποκλειστικά η διασφάλιση καλής επικοινωνίας και εξασφάλιση της α-

πρόσκοπτης λειτουργίας των οργάνων.
γ) Αποκλειστικά η εξασφάλιση του πεδίου παρατήρησης.
δ) Όλους τους παραπάνω.
ε) Όλους τους παραπάνω και εξασφάλιση επαρκούς χρόνου ζωής της απο-

στολής.

7. Τα κίνητρα για την κατασκευή διαστημικών αποικιών είναι τα εξής:
α) Αποκλειστικά, ο εποικισμός άλλων μελών του ηλιακού συστήματος.
β) Αποκλειστικά, η διαμόρφωση καλύτερων προϋποθέσεων για τη διεξαγω-

γή αστρονομικών παρατηρήσεων.
γ) Αποκλειστικά, η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου των άλλων ουρα-

νίων σωμάτων.
δ) Αποκλειστικά,  η διαφυγή του ανθρώπινου είδους πέρα από το ηλιακό

σύστημα και η διάσωση του, όταν οι φυσικές συνθήκες στη Γη πάψουν
να είναι κατάλληλες για τη συντήρηση της ζωής.

ε) Όλα τα παραπάνω.
 στ) Τα α), β) και δ).

8. Γαιοπλασία είναι
α) Η μεταφορά κατάλληλων ορυκτών σε ένα άλλο πλανήτη.
β) Η τεχνητή αλλαγή των φυσικών συνθηκών των πλανητών, ώστε να είναι

κατοικήσιμοι.
γ) Η μεταφορά χλωρίδας και πανίδας από τη γη στους πλανήτες.
δ) Η δημιουργία διαστημικών αποικιών στους πλανήτες.
ε) Τίποτα από τα παραπάνω.



90

9. Τα βασικά πλεονεκτήματα των διαστημικών λεωφορείων είναι:
α) Μόνο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές, αφού προσγειώ-
νονται σαν αεροσκάφη σε συνηθισμένο αεροδρόμιο.
β) Μόνο ότι είναι ικανά να μεταφέρουν μεγάλο φορτίο.
γ) Όλα τα παραπάνω.
δ) Όλα τα παραπάνω και ακόμα ότι αναπτύσσουν ταχύτητες μεγαλύτερες

των παλαιότερων διαστημοπλοίων.

Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, συμπλήρωσε τα κενά που
υπάρχουν στο κείμενο με τις σωστές λέξεις.

1. Η ανακάλυψη του τηλεσκοπίου την εποχή του Γαλιλαίου παρ’ ότι διεύρυνε
σημαντικά τους ορίζοντες της παρατήρησης μεγάλωσε ακόμα περισσότερο
την επιθυμία των ερευνητών να κάνουν παρατηρήσεις από πιο κοντά. Έτσι
σχεδίασαν και κατασκεύασαν συσκευές με τη βοήθεια των οποίων έφτασαν
πιο κοντά στις επιδιώξεις τους. Αυτές οι συσκευές είναι  ..……….....…… .

2. Τα μπαλόνια φτάνουν σε ύψος ………………… και το ταξίδι τους διαρκεί
………………….. ημέρες. Το φορτίο τους μπορεί να ζυγίζει ……………….
και συνήθως συλλέγεται με αλεξίπτωτο στο τέλος της αποστολής.

3. Με τη βοήθεια αεροσκάφους ένα τηλεσκόπιο μαζί ………………………..
μεταφέρεται σε μεγάλο ύψος, από το οποίο γίνονται παρατηρήσεις όσο
διαρκεί η πτήση. Η τεχνική αυτή, ιδιαίτερα σημαντική για την Αστρονομία,
ακολουθείται κυρίως για τη διεξαγωγή παρατηρήσεων στην
…………………………. του φάσματος.

4. Παρ’ όλες τις επιτυχίες που υπήρξαν στις έρευνες με τη χρησιμοποίηση των
αεροπλάνων, τα ύψη στα οποία πετούν δεν ήταν αρκετά για την πλήρη μελέ-
τη του …………………………….. των ακτινοβολιών που εκπέμπουν τα
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ουράνια αντικείμενα. Υπήρξε λοιπόν η ανάγκη κατασκευής ενός οχήματος
που να είναι ικανό να κάνει  πτήση σε ύψος …………………….. . Η λύση
ήταν ένας……………….. .

5. Τα πλεονεκτήματα της αστρονομικής παρατήρησης που γίνεται από το διά-
στημα σε σχέση με τις άλλες συσκευές παρατήρησης είναι τα εξής: Έχουμε
ήδη γνωρίσει ότι ξεπερνιόνται οι……………………….. . Επιπλέον, σε σχέ-
ση με τις αποστολές με τις άλλες διαστημικές συσκευές (μπαλόνια, αερο-
σκάφη και πυραύλους) οι παρατηρήσεις με δορυφόρους
………………………. .

6. Η ελάχιστη οριζόντια ταχύτητα που πρέπει να αποκτήσει ένα σώμα σε ορι-
σμένο ύψος, για να μπει σε κυκλική τροχιά γύρω από τη Γη, ονομάζεται
……………………………………….. . Η ελάχιστη τιμή του μέτρου της τα-
χύτητας με την οποία πρέπει να εκτοξευτεί από ορισμένο ύψος ένα σώμα,
ώστε να μπορέσει να κινηθεί σε άπειρη απόσταση από τη Γη, ονομάζεται
……………………. . Όταν η εκτόξευση πραγματοποιείται από το έδαφος, η
ταχύτητα αυτή καλείται ………………………………. . Θεωρώντας ότι η
κίνηση του σώματος γίνεται στο κενό, η τιμή της ταχύτητας αυτής είναι
………………….. .

7. Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ταξιδιού έξω από το πλανητικό σύ-
στημα είναι να προσδώσουμε στο  σώμα μια ελάχιστη ταχύτητα εκτόξευσης,
που ονομάζουμε ……………... . Το μέτρο της ταχύτητας αυτής, όταν η ε-
κτόξευση γίνεται κατά τη κατεύθυνση της περιφοράς της Γης γύρω από τον
Ήλιο, είναι ίσο με …………..………… .

8. Τον Απρίλιο του 1961 τέθηκε για πρώτη φορά επανδρωμένο διαστημόπλοιο
σε τροχιά γύρω από την Γη. Ήταν το ……………………, με κοσμοναύτη
τον Ρώσο ………………………, που πραγματοποίησε μία πλήρη περιφορά
γύρω από τη Γη μέσα σε μια ώρα και 29 λεπτά. Η μέγιστη ταχύτητά του ή-
ταν 28.968 Km/h.
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9. Στις 16 Ιουλίου του 1969 η σεληνάκατος ………….……… στα πλαίσια του
προγράμματος Απόλλων, μετάφερε τους κοσμοναύτες …………………….
στην επιφάνεια της Σελήνης. Ο …………………… είναι ο πρώτος άνθρω-
πος που περπάτησε σε ένα άλλο ουράνιο σώμα.

10. Ένας διαστημικός σταθμός, για να ανταποκρίνεται  στους βασικούς σκο-
πούς της αποστολής του, θα πρέπει να  αποτελείται από τις έξι επόμενες βα-
σικές μονάδες:
•  Τη μονάδα υποστήριξης της ζωής μέσα στο σταθμό.
•  Τη μονάδα χώρων κατοικίας των κοσμοναυτών.
•  Τη μονάδα αποθήκευσης ………………………….
•  Τη μονάδα ………………………………………...
•  Τη μονάδα ελλιμενισμού των διαστημικών οχημάτων.
•  Τη μονάδα προσαρτημένων εξεδρών, όπου θα έχουν εγκατασταθεί διά-

φορα επιστημονικά όργανα.

11. Εκτός από τη δημιουργία διαστημικών αποικιών, ένα παρεμφερές θέμα που
απασχολεί ιδιαίτερα τους επιστήμονες είναι η δυνατότητα τεχνητής αλλαγής
των φυσικών συνθηκών των πλανητών, ώστε να γίνουν παρόμοιοι με τη Γη
κι έτσι να κατοικηθούν από ανθρώπους. Το σύνολο των διαδικασιών που α-
παιτούνται για την πραγματοποίηση του στόχου αυτού ονομάζεται
……………………….. .
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Γ. Ερωτήσεις αντιστοίχησης

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, κάνε τις σωστές αντιστοι-
χήσεις μεταξύ των λέξεων ή / και των προτάσεων που παρατίθενται στις δύο
στήλες.

1.

α.  Διαστημικά μπαλόνια

β.  Αεροσκάφη

γ.  Πύραυλοι

δ.  Δορυφόροι

Α. Φτάνουν σε ύψος 40 km περίπου.

Β. Φτάνουν σε ύψος 120 km περίπου.

Γ. Φτάνουν σε ύψος μέχρι 12 km.

Δ. Περιφέρεται γύρω από τη Γη, έξω από
την ατμόσφαιρά της.

Ε. Παρατηρήσεις στην υπέρυθρη περιοχή
του φάσματος.

Ζ. Μικρός γενικά χρόνος παρατήρησης.

Η. Πολύ μεγάλος χρόνος παρατήρησης.

Θ. Το μεγαλύτερο μεταφερόμενο φορτίο.

Ι. Πολύ μεγάλο κόστος.

Κ. Μεταφέρει την επιστημονική ομάδα,
μαζί με τα όργανα μέτρησης.
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2.

α. Μετεωρολογικοί δορυφόροι

β. Δορυφόροι γεωφυσικών
μελετών και ανίχνευσης
πλουτοπαραγωγικών πηγών

γ. Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι

δ. Δορυφόροι αστρονομικών
παρατηρήσεων

ε. Στρατιωτικοί δορυφόροι

Α. Οι λειτουργίες και οι τροχιές που
ακολουθούν είναι διαβαθμισμένες.

Β. Κάνουν παρατηρήσεις σε όλες τις
περιοχές του φάσματος της ηλε-
κτρομαγνητικής ακτινοβολίας και
αυτές είναι πολύ καλύτερης ποιό-
τητας  από τις αντίστοιχες επίγειες.

Γ. Καταγράφουν τις κινήσεις της α-
τμόσφαιρας της Γης και τροφοδο-
τούν με στοιχεία επίγειους σταθ-
μούς.

Δ. Μέσω αυτών σήμερα είναι δυνατή
η αποστολή και λήψη ηχητικής και
οπτικής πληροφορίας από και προς
οποιοδήποτε σημείο της Γης.

Ε. Κάνουν γεωφυσικές παρατηρήσεις
και ανιχνεύουν την ύπαρξη πλου-
τοπαραγωγικών πηγών στο στερεό
φλοιό της Γης.
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Δ. Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Σημείωσε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες
λανθασμένες.

Σωστό   Λάθος
1. Οι αστρονόμοι χρησιμοποιούν τις διαστημικές μηχανές,

μόνο για να πραγματοποιούν τις παρατηρήσεις των ου-
ράνιων σωμάτων από μικρότερες αποστάσεις.

2. Οι πύραυλοι αν και μπορούν να πετάξουν σε μεγάλο ύ-
ψος (περίπου 160 km) έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής
παρατηρήσεων πάνω από τη ζώνη του όζοντος μόνο για
περίπου 5 λεπτά.

3. Η επιλογή της τροχιάς ενός διαστημόπλοιου ή δορυφόρου
προσδιορίζει και το συνολικό κόστος του προγράμματος.

4. Οι προσδοκίες ενός διαστημικού προγράμματος είναι α-
νεξάρτητες του ύψους της χρηματοδότησής του.

5. Ένας δορυφόρος για να πραγματοποιήσει πλανητική τρο-
χιά γύρω από τον Ήλιο πρέπει να εκτοξευτεί με τη δεύ-
τερη κοσμική ταχύτητα.

6. Το μέτρο της πρώτης κοσμικής ταχύτητας είναι ανεξάρ-
τητο από το ύψος της τροχιάς του δορυφόρου.

7. Οι Αμερικανοί έθεσαν για πρώτη φορά επανδρωμένο
διαστημόπλοιο σε τροχιά γύρω από τη Γη.

8. Μια σημαντική ανακάλυψη που έγινε τα τελευταία χρό-
νια είναι η ύπαρξη νερού στο νότιο πόλο της Σελήνης.

9. Ένας βασικός στόχος της κατασκευής των διαστημικών
σταθμών είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους των προ-
γραμμάτων της εξερεύνησης του διαστήματος.

10. Γαιοπλασία είναι η μεταφορά χλωρίδας και πανίδας από
την Γη σε άλλους πλανήτες.

11. Σήμερα, ακόμη δεν είναι γνωστή όλη η τεχνολογία που
απαιτείται για την κατασκευή μιας διαστημικής αποικίας.
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Ε. Ερωτήσεις ανάπτυξης

1. Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της αποστολής δορυφό-
ρων στο διάστημα.

2. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το σχεδιασμό της τροχιάς ενός πυραύλου ή
δορυφόρου;

3. Περιγράψτε τις τρεις φάσεις της κίνησης ενός διαστημόπλοιου μέσα στο
πλανητικό μας σύστημα. Σε ποιες φάσεις το διαστημόπλοιο καταναλώνει τα
μεγαλύτερα ποσά ενέργειας και γιατί;

4. Αναφέρατε τις τρεις πιο απλές τροχιές που μπορούν να δοθούν στους πυ-
ραύλους και τα διαστημόπλοια.

5. Τι ονομάζεται πρώτη κοσμική ταχύτητα και τι ταχύτητα διαφυγής;
6. Τι ονομάζεται τρίτη κοσμική ταχύτητα; Τι κατεύθυνση πρέπει να έχει αυτή

ώστε το μέτρο της να είναι 42,2 km/sec.
7. Ως προς τις αστρονομικές παρατηρήσεις σε τι υπερτερούν α) τα αεροσκάφη

των μπαλονιών, β) οι πύραυλοι των αεροσκαφών, γ) οι δορυφόροι των πυ-
ραύλων.

8. Αναφέρατε τις έξι βασικές μονάδες από τις οποίες θα πρέπει να αποτελείται
ένας διαστημικός σταθμός για να ανταποκρίνεται στους σκοπούς του.

9. Σε ποια σημεία του ηλιακού συστήματος πρέπει να τοποθετηθούν οι διαστη-
μικές αποικίες; Για ποιο λόγο;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΤΟ  ΣΥΜΠΑΝ  ΚΑΙ  Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις
σωστές από τις προτεινόμενες απαντήσεις.

1. Τρεις από τις παρακάτω προϋποθέσεις φαίνεται ότι έπαιξαν κάποιο σημα-
ντικό ρόλο στον σχηματισμό και την εξέλιξη της ζωής στη Γη.
α) Η ύπαρξη βαρέων στοιχείων στην Γη
β) Η δημιουργία της Γης σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημιουργία του Ηλίου.
γ) Η θέση και η απόσταση της Γης σε  σχέση με τον Ήλιο.
δ) Η μεγάλης διάρκειας ζωή που έχει ο Ήλιος.
ε) Η ύπαρξη αρκετών πλανητών του ηλιακού συστήματος σε αποστάσεις με-

γαλύτερες απ’ αυτές της Γης.

2. Για τον υπολογισμό του αριθμού των πολιτισμών αντίστοιχου με τον δικό
μας που ενδεχομένως υπάρχουν στον Γαλαξία μας πρέπει να λάβουμε υπόψη
μας και τους εξής παράγοντες:
α) Τον αριθμό ήλιων που είναι παρόμοιοι με τον δικό μας ήλιο
β) Την ύπαρξη πλανητών στα αντίστοιχα ηλιακά συστήματα που η θερμο-

κρασία της επιφάνειά τους να είναι σαν κι’ αυτή της Γης.
γ) Το χρονικό διάστημα δημιουργίας του πλανήτη  σε σχέση με αυτό του ηλίου.
δ) Την ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών ώστε η εμφάνιση μιας αρχικής μορ-

φής να μπορεί να εξελιχθεί σε νοήμονα ζωή.
ε) Την ύπαρξη εννέα πλανητών στο αντίστοιχο ηλιακό σύστημα.

Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, συμπλήρωσε τα κενά που
υπάρχουν στο κείμενο με τις σωστές λέξεις.

1. Μέσα στα πρώτα 1000 δευτερόλεπτα μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, όσο η θερ-
μοκρασία ήταν ακόμα αρκετά υψηλή, ευνοήθηκαν πυρηνικές αντιδράσεις
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που οδήγησαν στο σχηματισμό των ισοτόπων του υδρογόνου, ηλίου και, σε
μικρότερες αναλογίες,…………………………... . Τα βαρύτερα στοιχεία ή-
ταν σχεδόν ανύπαρκτα στο νεαρό Σύμπαν. Η σύνθεσή τους πραγματοποιή-
θηκε………………….. .

2. Με την εξάντληση του υδρογόνου η απαιτούμενη ενέργεια για την ισορρο-
πία του αστέρα εκλύθηκε από νέες πυρηνικές αντιδράσεις, κατά τις οποίες
συντέθηκαν οι πυρήνες βαρύτερων στοιχείων: Οξυγόνου, νέου, μαγνησίου,
πυριτίου, νικελίου, μέχρι και του σιδήρου. Τα βαρύτερα στοιχεία του σιδή-
ρου συντέθηκαν μέσα από αρκετά περίπλοκες πυρηνικές διαδικασίες στους
………………………………………….. αστέρες. Τα υλικά αυτά εκτοξεύ-
τηκαν στη συνέχεια στο διάστημα μέσω του ………………………….. των
γιγαντιαίων άστρων ή με το σχηματισμό των πλανητικών …………………..
είτε κατά τις εκρήξεις των καινοφανών και των υπερκαινοφανών.

3. Πολλά εκατομμύρια χρόνια μετά από την εμπλουτισμένη μεσοαστρική ύλη
ξεκινά η δημιουργία του Ηλίου και του πλανητικού μας συστήματος. Κατά
το σχηματισμό των πλανητών οι φυσικοί νόμοι ευνόησαν τη συγκέντρωση
των …………………………… κυρίως στους εσωτερικούς ή γήινους πλανή-
τες. Έτσι, η Γη όπως και η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Ερμής μορφοποιήθηκαν
από τμήματα του πλανητικού νεφελώματος που περιείχαν σε σημαντικές α-
ναλογίες ……………………… που συναντάμε στο Σύμπαν.

4. Τα πρώτα ίχνη ζωής πάνω στη Γη τοποθετούνται χρονολογικά περίπου
………………………………………. μετά το σχηματισμό της. Για την εμ-
φάνιση του ανθρώπου και του ανθρώπινου πολιτισμού απαιτήθηκαν ακόμα
…………………………………………………………………. .

5. Οι αστέρες που έχουν μάζα πολλαπλάσια του Ηλίου, όπως οι τύπου
………………., έχουν όριο ζωής μόλις μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες εκα-
τομμύρια χρόνια. Το φαινόμενο της ζωής δε θα προλάβαινε να εκδηλωθεί
στο πλανητικό σύστημα ενός τέτοιου τύπου αστέρα. Ο Ήλιος, αντίθετα, θα
εξακολουθεί να ακτινοβολεί για περίπου ………………………….. . Ο Ή-
λιος έχει, επομένως, χρόνο ζωής, μέγεθος και φασματικό τύπο που δημιούρ-
γησαν τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια και τις κατάλληλες ενεργειακές
συνθήκες για την εμφάνιση και διατήρηση της ζωής στη Γη.
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Γ. Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Σημείωσε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες
λανθασμένες.

Σωστό  Λάθος
1. Τα βαρύτερα στοιχεία ήταν σχεδόν ανύπαρκτα στο νεαρό

Σύμπαν. Η σύνθεσή τους πραγματοποιήθηκε στο εσωτε-
ρικό των αστέρων όταν η βαρυτική κατάρρευση εξισορ-
ροπήθηκε από τις πυρηνικές αντιδράσεις κατά τις οποίες
συνετέθησαν οι πυρήνες των νέων στοιχείων.

2. Το φαινόμενο της ζωής δεν μπορεί να εκδηλωθεί σε α-
στέρες τύπου Ο και Β  γιατί αυτοί αποτελούνται από ε-
λαφρά στοιχεία.  

3. Τα πρώτα ίχνη ζωής στη Γη τοποθετούνται με την δη-
μιουργία της Γης στην αρχή της δημιουργίας του ηλιακού
συστήματος.  

4.  Τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές προσπάθειες να α-
νακαλυφθούν πλανητικά συστήματα και στη συνέχεια σε
ποια απ’ αυτά υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την
ανάπτυξη ζωής.  

Δ. Ερωτήσεις ανάπτυξης

1. Με ποια διαδικασία δημιουργήθηκαν τα βαρύτερα από το υδρογόνο και το
ήλιο στοιχεία; Και πώς αυτά εμφανίστηκαν στο ηλιακό μας σύστημα και κυ-
ρίως στη Γη;

2. Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται σε ένα ηλιακό σύστημα ώστε να δημιουρ-
γηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την δημιουργία και εξέλιξη της ζωής σ’ αυτό;

3. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν προκειμένου να υ-
πολογιστεί ο αριθμός των πολιτισμών σαν στον δικό μας που μπορεί να υ-
πάρχει στο Σύμπαν;

4. Τι είναι το πρόγραμμα SETI και τι αποτελέσματα έχει ως τώρα;
5. Ποιες είναι, κατά την γνώμη σου, οι κυριότερες αιτίες που η Γη  προβλέπε-

ται να γίνει ακατάλληλη για τη φιλοξενία της ανθρώπινης ζωής σ’ αυτή;
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ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑ   ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ

ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ   ΤΤΟΟΥΥ   ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΗΗ
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1ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................

ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .......................................................................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Αστρονομικές Παρατηρήσεις και Όργανα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 διδακτική ώρα

ΘΕΜΑ  1ο

Α. Να επιλέξεις την ή τις σωστές απαντήσεις:

– Η θερμοκρασία, το μέγεθος, η χημική σύσταση και η κίνηση ενός αστέρα ως
προς τη Γη προσδιορίζονται:
α) Μόνο από τα δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία και την

ανάλυση της ακτινοβολίας που εκπέμπει.
β) Μόνο από τους νόμους της Φυσικής.
γ) Από τα δεδομένα των αστρονομικών παρατηρήσεων και τους νόμους της

Φυσικής.
δ) Από τη μελέτη του φάσματος της ακτινοβολίας Χ, που εκπέμπει.
ε) Από τη μελέτη της μεταβολής της εκπεμπόμενης από τον αστέρα φωτει-

νής ενέργειας σε συνάρτηση με το χρόνο.

Β. Σημείωσε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες
λανθασμένες:

Σωστό  Λάθος
1. Τα σχήματα των αστερισμών, που παρατηρούμε στον ου-

ρανό, μεταβάλλονται, αργά, με την πάροδο του χρόνου.
2. Οι γωνιακές αποστάσεις των πλανητών ως προς τους

απλανείς αστέρες, δεν μεταβάλλονται αισθητά κατά τη
διάρκεια ενός έτους.

(10 μονάδες)
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ΘΕΜΑ  2ο

Α. Ποια είναι η βασική πηγή των παρατηρησιακών δεδομένων στην Αστρονο-
μία; Ποια είναι τα στάδια της σχετικής διαδικασίας και ποια όργανα χρησι-
μοποιούνται, συνήθως, για τη διεξαγωγή κάθε σταδίου;

(5 μονάδες)

Β. Πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκαλεί η ατμόσφαιρα στις
αστρονομικές παρατηρήσεις στις ορατές, καθώς και στις μη ορατές περιοχές
του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος;

(5 μονάδες)
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2ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................

ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .......................................................................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Το Ηλιακό Σύστημα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 διδακτική ώρα

ΘΕΜΑ  1ο

Α.
α) Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τις κατάλληλες λέξεις:

Έκλειψη Ηλίου έχουμε όταν η Σελήνη ……………………………………
……………… . Τότε οι περιοχές μιας ζώνης της Γης, που έχει πλάτος
……………… , σαρώνονται από τη σκιά και την παρασκιά της Σελήνης. Η
έκλειψη θα είναι ……………… ανάλογα με το αν η περιοχή σαρώνεται από
τον κώνο της σκιάς ή την προέκτασή του.

β) Σημείωσε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες
λανθασμένες:

Σωστό  Λάθος
1. Οι κομήτες όταν πλησιάζουν προς τον Ήλιο αποκτούν

κόμη και ουρά, που αποτελούνται από ιόντα και σκόνη.
Η κόμη και η ουρά δημιουργούνται από την εξάχνωση
του πυρήνα του κομήτη. Η ουρά εκτείνεται αντίθετα από
την κατεύθυνση του Ήλιου.

2. Τα μετέωρα είναι μικρά αντικείμενα που περιφέρονται
γύρω από τον Ήλιο. Όταν πλησιάσουν κοντά στη Γη, έλ-
κονται απ’ αυτήν και είναι δυνατόν να εισέλθουν στην
ατμόσφαιρά της.

(5 μονάδες)
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Β.
α) Αντιστοίχισε τα χαρακτηριστικά, που καταγράφονται στη δεξιά στήλη με τα
αντικείμενα ή φαινόμενα, που παρατηρούνται στο ηλιακό σύστημα και περιέ-
χονται στην αριστερή στήλη

α. Κομήτης

β. Δίιος πλανήτης

γ. Ζωδιακό φως

δ. Δορυφόρος

ε. Μετεωρίτης

στ. Μεσοπλανητική ύλη

ζ. Αστεροειδής

η. Μετέωρο

Α. Κινείται σε ελλειπτική τροχιά.
Β. Η πυκνότητά της ελαττώνεται όσο απο-

μακρυνόμαστε από τον Ήλιο.
Γ. Ακολουθεί τον πλανήτη στην κίνησή του

γύρω από τον Ήλιο.
Δ. Μέρος του εξαχνώνεται όσο πλησιά-ζει

στον Ήλιο.
Ε. Εμφανίζονται στον ουρανό περιοδικά.
ΣΤ. Είναι γνωστά ως «αστέρια που πέφτουν».
Ζ. Κινούνται σε τροχιά που είναι ανάμεσα

στον Άρη και στον Δία.
Η. Σύμφωνα με μια από τις επικρατούσες

θεωρίες δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα με
τα υπόλοιπα μέλη του ηλιακού συστήμα-
τος και βρίσκονται σε τεράστιες απόστα-
σεις από τον Ήλιο.

Θ. Δημιουργούν τη λεγόμενη βροχή η οποία
εμφανίζεται περιοδικά.

Ι. Εμφανίζεται την άνοιξη λίγο μετά τη
δύση του Ηλίου και το φθινόπωρο πριν
από την ανατολή του Ηλίου.

ΙΑ. Όταν είναι αρκετά μεγάλα κατά την
πτώση τους στη Γη προκαλούν κρατήρες

β) Να επιλέξεις την ή τις σωστές από τις προτεινόμενες απαντήσεις:   

Η ερυθρά κηλίδα που παρατηρείται στον Δία είναι
α) Τεράστια συγκέντρωση μεθανίου
β) Τεράστια συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα
γ) Ένας γιγαντιαίος ανεμοστρόβιλος, που διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτος,

στην ατμόσφαιρα του πλανήτη.
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δ) Ένας γιγαντιαίος ανεμοστρόβιλος που δημιουργείται στην επιφάνεια του
πλανήτη και κινείται προς την ατμόσφαιρά του.

ε) Ένας τεράστιος στρόβιλος των νεφών μοριακού υδρογόνου σε σχήμα
έλλειψης που κινούνται με φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού και
συμπληρώνει μια πλήρη περιστροφή σε 7 ημέρες.

(5 μονάδες)

ΘΕΜΑ  2ο

Α. Να αναπτύξεις σύντομα ότι γνωρίζεις για τη μορφή και την κίνηση των
κομητών. Στη συνέχεια να απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:

α) Ποιοι κομήτες ονομάζονται περιοδικοί;

β) Πώς σχηματίζεται η ουρά των κομητών;

γ) Γιατί η ουρά των κομητών εκτείνεται αντίθετα από την κατεύθυνση του
Ηλίου όσο πλησιάζουν σ' αυτόν;

δ) Από πού έρχονται οι κομήτες; Ποια θεωρία είναι επικρατέστερη σήμερα
και τι διατείνεται;

Β. Ποιο φαινόμενο ονομάζουμε «σύγχρονη περιστροφή της Σελήνης»; Πώς
ερμηνεύεται;

(10 μονάδες)
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3ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................

ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .......................................................................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ο Ήλιος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 διδακτική ώρα

ΘΕΜΑ  1ο

Α.
α) Να επιλέξεις την ή τις σωστές από τις προτεινόμενες απαντήσεις:

Στον πυρήνα του Ήλιου, επικρατούν συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας
τέτοιες, ώστε να είναι δυνατή η μετατροπή της ύλης σε ενέργεια, υπό τη
μορφή ακτινοβολίας. Αυτό γίνεται:
α) Με πυρηνική σχάση.
β) Με πυρηνική σύντηξη.
γ) Με χημικές αντιδράσεις μεταξύ των στοιχείων που υπάρχουν στον

πυρήνα.
δ) Με όλους τους παραπάνω τρόπους.
ε) Με άλλο μηχανισμό.

β) Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τις κατάλληλες λέξεις:
Για να μπορέσει να πραγματοποιητθέι στον πυρήνα του Ήλιου η μετατροπή
της ύλης σε ενέργεια, απαιτούνται ειδικές φυσικές συνθήκες πολύ υψηλής
…………………… και …………………… . Οι συνθήκες αυτές δημιουρ-
γούν μια κατάσταση της ύλης, που είναι διαφορετική από αυτές που γνωρίζου-
με στη Γη (τη στερεά, την υγρή και την αέρια. Η κατάσταση αυτή λέγεται
……………… . Πρόκειται για ένα αέριο από ………………,  που κινούνται
με μεγάλες ταχύτητες και συμπεριφέρονται σαν ελεύθερα σωματίδια.

(3 μονάδες)
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Β. Να επιλέξεις την ή τις σωστές από τις προτεινόμενες απαντήσεις:
Η φωτόσφαιρα αρχίζει αμέσως μετά τη ζώνη μεταφοράς του Ήλιου και πα-
ρουσιάζει κοκκώδη υφή. Οι φωτοσφαιρικοί κόκκοι:
α) Σχηματίζονται από το ανώτερο τμήμα των ανοδικών ρευμάτων μεταφο-

ράς ύλης της ζώνης μεταφοράς, που «αναβλύζουν στην επιφάνεια της
φωτόσφαιρας.

β) Εμφανίζονται μαζί με τις ηλιακές κηλίδες, μόνον στις περιοχές δράσης
του Ήλιου.

γ) Έχουν μεγαλύτερη θερμοκρασία από τα υποκείμενα στρώματα της ζώνης
μεταφοράς.

δ) Η θερμοκρασία τους είναι μικρότερη της θερμοκρασίας των ηλιακών
κηλίδων.

ε) Σχηματίζονται από την κίνηση της ηλιακής ύλης σε περιοχές, όπου το μα-
γνητικό πεδίο του Ήλιου είναι, τοπικά, πολύ ισχυρό.

(3 μονάδες)

Γ. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις ο Ήλιος θα συνεχίσει να βρίσκεται στη σημε-
ρινή του κατάσταση; Πότε θα αρχίσει να μεταβάλλεται η δομή του; Σε πόσο
χρόνο υπολογίζεται ότι θα συμβεί αυτό;

(4 μονάδες)
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ΘΕΜΑ  2ο

Α. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε άμεσες παρατηρήσεις της ηλεκτρομαγνητι-
κής ακτινοβολίας που παράγεται στο εσωτερικό του Ήλιου; Ποια σωματίδια,
που προέρχονται από την περιοχή αυτή, μπορούμε να παρατηρήσουμε; Πού
οφείλεται αυτή η δυνατότητα; Πώς διαμορφώνουμε απόψεις για τη δομή του
εσωτερικού του Ήλιου;

(5 μονάδες)

Β. Ποια είναι η μορφή του φάσματος της ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολίας που
εκπέμπει ο Ήλιος; Ποια είναι η σύσταση της σωματιδιακής ακτινοβολίας του
Ήλιου;

(5 μονάδες)
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4ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................

ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .......................................................................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Οι Αστέρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 διδακτική ώρα

ΘΕΜΑ  1ο

Α. Η ακριβής θέση ενός αστέρα σ’ ένα διάγραμμα Hertzsprung – Russel
προσδιορίζεται από τα ακόλουθα φυσικά χαρακτηριστικά του: (Να επιλέξεις
την ή τις σωστές από τις προτεινόμενες απαντήσεις).
α) Το φασματικό τύπο και το απόλυτο μέγεθός του.
β) Το συνολικό ποσό της ενέργειας που ακτινοβολεί ανά μονάδα χρόνου και

τη θερμοκρασία της επιφάνειάς του.
γ) Την ηλικία του και το απόλυτο μέγεθός του.
δ) Το συνολικό ποσό της ενέργειας που ακτινοβολεί ανά μονάδα χρόνου και

τη λαμπρότητά του.
ε) Τη μάζα και την ακτίνα του.

Μονάδες 2
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Β. Να αντιστοιχήσεις κάθε είδος αστέρα της αριστερής στήλης με τα
χαρακτηριστικά που αναγράφονται στη δεξιά στήλη.

α. Αστέρας της Κύριας
Ακολουθίας.

Α. Η ενέργεια που παράγεται στον πυρήνα
του, προέρχεται, κυρίως από την
πυρηνική καύση ηλίου ή άνθρακα.

β. Λευκός νάνος. Β. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του είναι
χαμηλή και δεν έχουν πυροδοτηθεί
πυρηνικές αντιδράσεις για να ανακόψουν
τη βαρυτική του κατάρρευση.

γ. Ερυθρός υπεργίγαντας. Γ. Αποτελείται κυρίως από πυρήνες άνθρακα
και ελεύθερα ηλεκτρόνια. Η βαρυτική
συστολή εξουδετερώνεται από την πίεση
που ασκεί το ηλεκτρονικό νέφος.

δ. Πρωτοαστέρας. Δ. Η ενέργεια που παράγεται στον πυρήνα
του, προέρχεται, κυρίως από την
πυρηνική καύση υδρογόνου.

Μονάδες 2

ΘΕΜΑ  2ο

Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λαθεμένες.
Να αιτιολογήσεις περιληπτικά την επιλογή σου.

Α. Το σχήμα των αστερισμών διατηρείται αμετάβλητο με την πάροδο του χρόνου.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Μονάδες 2

Β. Κάθε αστέρας, μετά τη φάση της Κύριας Ακολουθίας, θα μετατραπεί σε
κάποιο στάδιο της εξέλιξής του σε υπερκαινοφανή.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Μονάδες 2
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Γ. Στο εσωτερικό ενός αστέρα νετρονίων συμβαίνουν πυρηνικές αντιδράσεις,
που παράγουν την απαιτούμενη ενέργεια για την αντιστάθμιση της
βαρύτητας και την ισορροπία του αστέρα.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Μονάδες 2

ΘΕΜΑ  3ο
Α. Με ποιους μηχανισμούς επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση της βαρυτικής

κατάρρευσης ενός αστέρα με μάζα περίπου ίση με τη μάζα του Ήλιου:
α) Όταν ο αστέρας διανύει τη φάση της Κύριας Ακολουθίας.

Μονάδες 4

β) Στη φάση μετά την Κύρια Ακολουθία και στα τελικά στάδια της εξέλιξής
του.

Μονάδες 6
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5ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................

ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .......................................................................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Οι Γαλαξίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 διδακτική ώρα

ΘΕΜΑ  1ο

Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λαθεμένες.
Να αιτιολογήσεις περιληπτικά την επιλογή σου.

Α. Τα νεφελώματα είναι περιοχές του Γαλαξία, στις οποίες συναντάμε τους
αρχαιότερους αστέρες, που αποτελούνται από ελαφρότερα στοιχεία.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Μονάδες 2

Β. Στο κέντρο του Γαλαξία υπάρχει, πιθανότατα, μια τεράστια μαύρη τρύπα,
μάζας τουλάχιστον 3 000 000 ων ηλιακών μαζών.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Μονάδες 2

Γ. Οι γαλαξίες που απαρτίζουν ένα σμήνος γαλαξιών, απομακρύνονται μεταξύ
τους. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «φυγή των γαλαξιών».
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Μονάδες 2
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Δ. Κατά τη σύγκρουση δύο γαλαξιών η δομή τους μεταβάλλεται σημαντικά.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Μονάδες 2

Ε. Τα τεράστια ποσά ενέργειας που ακτινοβολεί ένας ενεργός γαλαξίας,
οφείλονται στην ύπαρξη μιας γιγάντιας μαύρης τρύπας στο κέντρο τους.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Μονάδες 2

ΘΕΜΑ  2ο
Α. Στο εσωτερικό των γαλαξιακών σμηνών έχει ανιχνευτεί αέριο υψηλής

θερμοκρασίας και πολύ μεγάλης μάζας. α) Πως γίνεται η ανίχνευση αυτού
του αερίου; β) Γιατί συγκρατείται στο εσωτερικό των σμηνών και δεν
διαχέεται στο διάστημα;

Μονάδες 5

Β. Ποιο είναι, το επικρατέστερο μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο σχηματίστηκαν
οι γαλαξίες;

Μονάδες 5
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6ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................

ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .......................................................................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Δομή και Εξέλιξη του Σύμπαντος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 διδακτική ώρα

ΘΕΜΑ  1ο

Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λαθεμένες.
Να αιτιολογήσεις περιληπτικά την επιλογή σου.

Α. Κάθε κοσμολογικό μοντέλο που φιλοδοξεί να περιγράψει και να ερμηνεύσει
τη δομή και την εξέλιξη του Σύμπαντος οφείλει να προβλέπει και να εξηγεί
το νόμο του Hubble και την ακτινοβολία μικροκυμάτων υποβάθρου.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Μονάδες 2

Β. Ο Γαλαξίας βρίσκεται στο κέντρο του Σύμπαντος και όλοι οι άλλοι γαλαξίες
απομακρύνονται ακτινικά απ’ αυτόν.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Μονάδες 2

Γ. Το φάσμα της ακτινοβολίας μικροκυμάτων υποβάθρου μετατοπίζεται
διαρκώς προς μεγαλύτερα μήκη κύματος.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Μονάδες 2
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Δ. Μπορούμε να παρομοιάσουμε τη Μεγάλη Έκρηξη, κατά την οποία
γεννήθηκε το Σύμπαν, με την έκρηξη μιας χειροβομβίδας, που συμβαίνει σε
συγκεκριμένο χρόνο και τόπο.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Μονάδες 2

Ε. Από τους μέχρι τώρα υπολογισμούς των αστρονόμων, φαίνεται ότι η
βαρύτητα δεν θα μπορέσει να ανακόψει ποτέ τη διαστολή του Σύμπαντος.
Ωστόσο, το ζήτημα αυτό παραμένει ακόμα ανοικτό.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Μονάδες 2

ΘΕΜΑ  2ο

Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω θέματα.

Α. Πότε, κάτω από ποιες συνθήκες και με ποιους μηχανισμούς σχηματίστηκαν
(και σχηματίζονται;) τα χημικά στοιχεία που υπάρχουν στο Σύμπαν;

Μονάδες 5

Β. Υποθέτουμε ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται μεταξύ τους με σταθερές
ταχύτητες. Τότε δύο γαλαξίες που απομακρύνονται με ακτινική ταχύτητα ν,
ο ένας από τον άλλο, απέχουν σήμερα, μεταξύ τους, απόσταση α=νt, όπου t
η ηλικία του Σύμπαντος. (Θεωρούμε ότι τη χρονική στιγμή t=0, της
δημιουργίας του Σύμπαντος, οι αποστάσεις μεταξύ των γαλαξιών ήταν
σχεδόν μηδενικές).
Με βάση το νόμο του Hubble, να κάνετε έναν υπολογισμό της ηλικίας του
Σύμπαντος.
Δίδεται η σταθερά του Hubble Η=20Km/s/Mly (1MLy=9,46.108Km).

Μονάδες 5
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7ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .......................................................................
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Διαστημική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Το Σύμπαν και ο Άνθρωπος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 διδακτική ώρα

ΘΕΜΑ  1ο

Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω θέματα.
Α. α) Για ποιο λόγο δαπανώνται εξαιρετικά μεγάλα χρηματικά ποσά για την

κατασκευή και τοποθέτηση σε τροχιά γύρω από τη Γη, διαστημικών
σταθμών;

β) Με ποιο τρόπο καταστράφηκε ο διαστημικός σταθμός «Skylab»;
Μονάδες 5

Β. Ποια θα είναι τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά μιας διαστημικής
αποικίας;

Μονάδες 5

Γ. α) Με ποιο τρόπο συνετέθησαν τα χημικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για
το σχηματισμό των μεγαλομορίων, από τα οποία αποτελούνται οι έμβιοι
οργανισμοί πάνω στη Γη; β) Να εξηγήσεις γιατί δεν είναι δυνατή η ύπαρξη
ζωής, παρόμοιας με τη γήινη: 1ο Στον πλανήτη Δια, και 2ο Σε ένα
πλανητικό σύστημα, του οποίου ο αστέρας έχει μάζα δεκαπλάσια της
ηλιακής.

Μονάδες 5

Δ. Να καταγράψεις τρεις ανθρώπινες δραστηριότητες, που είναι πιθανόν να
διαταράξουν σημαντικά την ισορροπία του γήινου οικοσυστήματος και να
προκαλέσουν την εξαφάνιση ορισμένων ειδών, ή ακόμα, και να απειλήσουν
τον πολιτισμό μας.

Μονάδες 5
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ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑ   ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ
ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ   ΤΤΟΟΥΥ   ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΗΗ

ΜΜΕΕΣΣΑΑ   ΑΑΠΠΟΟ   ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ
ΔΔΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ   ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ
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1ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΩΝ: ........................................................

ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .......................................................................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η Εξερεύνηση του Ηλιακού Συστήματος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................

1. Εισαγωγή
Η προτεινόμενη δραστηριότητα έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές

να συνειδητοποιήσουν καλύτερα την έκταση του ηλιακού μας συστήματος
και να μελετήσουν τη δομή του. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την κατα-
σκευή απλών μοντέλων του ηλιακού συστήματος, την ταξινόμηση των με-
λών του και την καταγραφή των σχετικών τους αποστάσεων.
Οι απαντήσεις που θα δοθούν από τους μαθητές στις ερωτήσεις που

ακολουθούν θα βοηθήσουν τον διδάσκοντα να αξιολογήσει καλύτερα το
βαθμό κατανόησης μερικών σημαντικών στόχων του αντιστοίχου
κεφαλαίου.
Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος ζητείται από

τους μαθητές να συμπληρώσουν ένα πίνακα με τις αποστάσεις των
πλανητών από τον Ήλιο να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις που
σχετίζονται με αυτές. Έτσι, θα αποκτήσουν μια καλύτερη αντίληψη του
χώρου που καταλαμβάνει το ηλιακό σύστημα. Στο δεύτερο μέρος οι
μαθητές ταξινομούν τους πλανήτες με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Μετά
την ολοκλήρωση του δεύτερου μέρους οι μαθητές θα έχουν μια σαφή
εικόνα των βασικών χαρακτηριστικών κάθε πλανήτη, αφού οι ίδιοι θα τα
έχουν χρησιμοποιήσει κατά τη διαδικασία της ταξινόμησης.
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2. Διεξαγωγή της δραστηριότητας

Α΄ Μέρος

Η έκταση του ηλιακού συστήματος

1. Χρησιμοποίησε τους πίνακες του κεφαλαίου 3 του σχολικού βιβλίου καθώς
και τις υπόλοιπες πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτό, για να συμπληρώ-
σεις τον παρακάτω πίνακα. Στην πρώτη στήλη γράψε τα ονόματα των πλα-
νητών κατά την αύξουσα απόστασή τους από τον Ήλιο.

Πλανήτης Απόσταση από
τον Ήλιο σε αστρονομικές

μονάδες (Α.U. )

Απόσταση από τον Ήλιο
σε εκατομμύρια
χιλιόμετρα

 1. Ερμής

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 
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2. Χρησιμοποίησε τα στοιχεία, που κατέγραψες στον προηγούμενο πίνακα, για
να συμπληρώσεις τις ακόλουθες προτάσεις:
•  Η Γη απέχει ……………… εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Ήλιο.
•  Ο πλησιέστερος στον Ήλιο πλανήτης είναι ……………… .
•  Ο πλησιέστερος στη Γη πλανήτης είναι ……………… .
•  Ο πιο απομακρυσμένος από τον Ήλιο πλανήτης είναι ……………… .
•  Ο πιο απομακρυσμένος από τη Γη πλανήτης είναι ……………… .

3. Οι επιστήμονες, προκειμένου να βελτιώσουν τις δυνατότητες και τις προο-
πτικές εξερεύνησης του ηλιακού συστήματος, μελετούν την περίπτωση να
τοποθετήσουν σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο ένα διαστημικό σταθμό, από
τον οποίο θα ξεκινούν τα διαστημικά ταξίδια.
•  Ποια πιστεύεις ότι πρέπει να είναι η απόστασή του από τον Ήλιο; Ποια

είναι η καταλληλότερη θέση και ο προσανατολισμός της τροχιάς του;
Τεκμηρίωσε τις απόψεις σου.

•  Πόσο χρόνο περίπου θα χρειαστεί ένα διαστημόπλοιο για να φτάσει από
τη Γη στο σταθμό και από εκεί στον Πλούτωνα, αν υποτεθεί ότι θα κινεί-
ται με σταθερή ταχύτητα 150 Κm/s;

4. Τοποθέτησε τους πλανήτες σ’ ένα άξονα, στην αρχή του οποίου βρίσκεται ο
Ήλιος, ανάλογα με τις αποστάσεις τους από αυτόν. Χρησιμοποίησε τα
στοιχεία του πίνακα για να κάνεις επιλογή κατάλληλης κλίμακας.

5. Τοποθέτησε τους πλανήτες σ’ έναν άξονα, αρχή του οποίου είναι η Γη. Ακο-
λούθησε τις οδηγίες της ερώτησης 4.

6. Ακολούθησε τη διαδικασία της ερώτησης 4 και τοποθέτησε πάλι τους πλα-
νήτες σ’ έναν άξονα, αρχή του οποίου είναι ο διαστημικός σταθμός που ανα-
φέρεται στο ερώτημα 3.
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Β΄ Μέρος

Η ταξινόμηση των πλανητών
του ηλιακού συστήματος

– Γνωρίζουμε ότι οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος χωρίζονται σε δυο
ομάδες τους γήινους και τους δίιους. Με βάσει ποιες χαρακτηριστικές ιδιό-
τητες των πλανητών συγκροτούνται οι δύο αυτές ομάδες;

– Ποια είναι η χημική σύνθεση των πλανητών των δυο ομάδων; Προσπάθησε να
επισημάνεις τις ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ των μελών κάθε ομάδας.

– Συγκέντρωσε περισσότερες πληροφορίες για τους πλανήτες, ώστε να μπορέ-
σεις να συμπληρώσεις τους πίνακες που ακολουθούν.

α. Οι δίιοι πλανήτες

Πλανήτης Χαρακτηριστικά
των δίιων πλανητών

Κατάσταση
της ύλης

Δίας

Κρόνος

Ουρανός

Ποσειδώνας

– Με βάση τα δεδομένα που έχεις καταγράψει στον προηγούμενο πίνακα, απά-
ντησε στις επόμενες ερωτήσεις:

1. Τα κοινά χαρακτηριστικά των δίιων πλανητών είναι:
– ..................................................................................................................
– ..................................................................................................................
– ..................................................................................................................
– ..................................................................................................................
– ..................................................................................................................
– ..................................................................................................................
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2. Ποια είναι η μορφή και η κατάσταση της ύλης στο εσωτερικό των δίιων πλα-
νητών.

3. Να καταγράψεις τις πιο σημαντικές, κατά τη γνώμη σου, διαφορές, που πα-
ρουσιάζουν οι δίιοι πλανήτες μεταξύ τους.

β. Οι γήινοι πλανήτες

Πλανήτης Χαρακτηριστικά
των γήινων πλανητών

Κατάσταση
της ατμόσφαιράς τους

Ερμής

Αφροδίτη

Γη

Άρης

– Με βάση τα δεδομένα του πίνακα, προσπάθησε να απαντήσεις στις ακόλου-
θες ερωτήσεις:

1. Τα κοινά χαρακτηριστικά των γήινων πλανητών είναι:
– ..................................................................................................................
– ..................................................................................................................
– ..................................................................................................................
– ..................................................................................................................
– ..................................................................................................................
– ..................................................................................................................

2. Να περιγράψεις τα βασικά χαρακτηριστικά των ατμοσφαιρών των γήινων
πλανητών.

3. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές, κατά τη γνώμη σου, διαφορές, που παρουσιά-
ζουν οι γήινοι πλανήτες μεταξύ τους;
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γ. Σχέσεις μεταξύ των δυο ομάδων πλανητών

1. Στις επόμενες προτάσεις υπάρχουν λέξεις με έντονα γράμματα, που αναφέ-
ρονται σε ιδιότητες ή χαρακτηριστικά των πλανητών. Υπογράμμισε τη
σωστή λέξη σε κάθε πρόταση.
•  Υπάρχει / δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της διαμέτρου ενός πλανήτη και

της κατάστασης και της σύστασης της ύλης, από την οποία αποτελείται.
•  Η ύλη από την οποία αποτελούνται οι πυρήνες των δίιων πλανητών, βρί-

σκεται σε αέρια/ στερεά/ υγρή κατάσταση.
•  Η ατμόσφαιρα κάθε δίιου πλανήτη είναι σε αέρια/στερεά/υγρή κατάσταση.
•  Οι πυρήνες των γήινων πλανητών είναι σε αέρια/στερεά/υγρή κατάσταση.

2. Κάνε έναν κατάλογο με τα κοινά χαρακτηριστικά των δίιων και των γήινων
πλανητών.

δ. Ο πλανήτης Πλούτωνας

Πλανήτης Χαρακτηριστικά Κατάσταση της ύλης

Πλούτωνας

– Συμπλήρωσε τις προτάσεις:
1. Ο Πλούτωνας παρουσιάζει τις ακόλουθες ιδιομορφίες:

........................................................................................................................

........................................................................................................................
2. Ο Πλούτωνας δεν ανήκει στους δίιους πλανήτες διότι:

........................................................................................................................

........................................................................................................................
3. Ο Πλούτωνας δεν ανήκει στους γήινους πλανήτες διότι:

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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2ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΩΝ: ........................................................

ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .......................................................................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η Ύπαρξη Ζωής στον Άρη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................

1. Εισαγωγή
Ο Άρης είναι ο τέταρτος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης. Είναι

συμπαγής, μικρότερος από τη Γη και ο πλησιέστερος σ’ αυτή, από κάθε
άλλο πλανήτη. Οι φυσικές συνθήκες που επικρατούν στην επιφάνειά του
και η μικρή του απόσταση από τη Γη, τον καθιστούν ως τον κύριο
υποψήφιο για εξερεύνηση, αναζήτηση ζωής και μελλοντικό εποικισμό.
Έχουμε συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες για τον Άρη, περισσότερες από
κάθε άλλο πλανήτη. Ποιες είναι, λοιπόν, οι σύγχρονες απαντήσεις στα
επόμενα δύο ερωτήματα;
•  Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας και της ατμόσφαι-

ρας του Άρη; Κάτω από ποιες προϋποθέσεις, ο εποικισμός του πλανήτη
είναι ένα ρεαλιστικό και σημαντικό εγχείρημα;

•  Είναι πιθανή η ύπαρξη ζωής στον Άρη; Ποιες είναι οι επικρατέστερες
απόψεις και οι εικασίες των σύγχρονων επιστημόνων;

– Στα πλαίσια της εργασίας αυτής προσπάθησε να συλλέξεις πληροφορίες από
τη βιβλιογραφία, που αφορούν τους παραπάνω προβληματισμούς. Με τις
πληροφορίες αυτές, τις απόψεις, συμπεράσματα και εκτιμήσεις θα συντάξεις
μια έκθεση. Στο κείμενό σου πρέπει απαραιτήτως να υπάρχουν αναφορές,
που θα παραπέμπουν στη σχετική βιβλιογραφία λεπτομερώς. Πρέπει επίσης
να υπάρχει μια μικρή εισαγωγή, καθώς και απαντήσεις στα ερωτήματα:
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1. Ποιες είναι οι συνθήκες που επιτρέπουν την ανάπτυξη ζωής παρόμοια με αυ-
τή που υπάρχει στη Γη;

2. Ποιες πληροφορίες, που σχετίζονται με την ύπαρξη ή όχι ζωής, στον πλανή-
τη γνωρίζουμε για τον Άρη σήμερα;

3. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές μεταξύ Άρη και Γης;
4. Ποια δεδομένα, που αποκτήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990, αύξησαν ιδιαί-

τερα το ενδιαφέρον των επιστημόνων για την αναζήτηση ζωής στον Άρη;
5. Ποιες είναι οι νεώτερες πληροφορίες που έχουμε για τον Άρη; Πως αποκτή-

θηκαν;

Πηγές πληροφόρησης που προτείνονται:

Α) Το σχολικό βιβλίο και το CD-ROM που το συνοδεύει.

Β) Πηγές από το Internet:

 1. http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/nineplanets.html

 2. http://mpfwww.jpl.nasa.gov/mgs/index.html

 3. http://mpfwww.jpl.nasa.gov/default.html

 4. http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/viking.html

 5. http://www.seti-inst.edu/

 6. http://bang.lanl.gov/solarsys/mars.htm

 7. http://cmex-www.arc.nasa.gov/

 8. http://www.fi.edu/qa97/spotlight6/

 9. http://mpfwww.jpl.nasa.gov/mpf/education/cutouts.html

Γ) Άλλες πηγές (βιβλία, περιοδικά κτλ):
1. Scientific American.
2. Nature New scientist.

3. Φυσικός Κόσμος.



ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ
ΣΣΤΤΙΙΣΣ   ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ
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Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. α, β
2. γ
3. ε
4. β, δ
5. γ
6. α, β, γ, ε

Β. Απαντήσεις στις ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

1. η αρχαιότερη / Μεσοποταμία, την Αίγυπτο
2. αστρολογικά / αστρο + λόγος / επίδραση σε γεγονότα πάνω στη Γη / ζωή
3. τον Θαλή
4. ηλιοκεντρική / γεωκεντρική
5. του ηλιοκεντρικού συστήματος / στο κέντρο του ηλιακού συστήματος
6. Γαλιλαίος / ορατά με γυμνό μάτι
7. Του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος / Χ και γ
8. Παρατηρησιακή Αστρονομία/ Θεωρητική Αστρονομία / θεωρητικά μοντέλα
9. Η Ραδιοαστρονομία, η Αστρονομία του Υπέρυθρου, η Αστρονομία του

Υπεριώδους και η αστρονομία των ακτίνων Χ και γ/ Κοσμολογία.
10. Σελίδα 13, ενότητα 1.3
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Γ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις αντιστοίχησης

1. α Β 2. α Β
β Ε β Γ
γ Ζ γ Δ
δ Α δ Α
ε Γ ε Ε
ζ Δ
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Κεφάλαιο 2:
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Α. Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. γ, δ
2. α, γ
3. γ, δ, ε
4. α, γ
5. γ, ε
6.  β, δ

Β. Απαντήσεις στις ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

1. δεν επικυρώνονται / την παρατήρηση / το πείραμα / υποθέσεις
2. νόμους / Φυσικής / αστρονομικών παρατηρήσεων
3. αναλύεται / φάσμα / συχνότητα / μήκος κύματος / ενέργειας
4. ενέργεια / πηγή
5. μεγαλύτερη / μεγαλύτερο / μεγαλύτερη
6. κυκλικές / κάθετα / κέντρα
7. μηδενική / άξονα περιστροφής / ακίνητος / βορά
8. μεσημεριανό ύψος / μέγιστη / ηλιοστάσιο
9. αστέρες και τους αστερισμούς / ουράνιας σφαίρας / εκλειπτική

10. ραδιοκύματα / εστιάζουν / ηλεκτρομαγνητικά κύματα
11. θερμικές / ηλεκτρομαγνητικού φάσματος / έδαφος / τροχιακά τηλεσκόπια
12. συλλογή / δορυφόρους / τροχιά
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Γ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις αντιστοίχησης

1. α Β 2. α Β
β Ζ β Β
γ Γ και Ε γ Α
δ Δ και ΣΤ δ Β
ε Α ε Α

3. α Ε, Ζ, Β 4. α Β
β Α, Δ β Γ
γ Γ και ΣΤ γ Δ και Ε
δ Γ και ΣΤ δ Α

Δ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σωστού - λάθους

1. Λ 6. Λ 11. Λ 16. Σ
2. Σ 7. Σ 12. Σ 17. Σ
3. Σ 8. Σ 13. Σ
4. Λ 9. Λ 14. Λ
5. Λ 10. Σ 15. Σ
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Κεφάλαιο 3: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Α. Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. β
2. ε
3. β
4. Α.α
4. Β.γ
5. β
6. α, β, γ, δ
7. δ
8. γ

Β. Απαντήσεις στις ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

1. εσωτερικούς / εξωτερικούς / γήινους / δίιους
2. την αστρονομική μονάδα (Α. U.) / 149.600.000 Km
3. ορθή / ανάδρομη / ανατολής
4. ελλειπτική / συνοδικός / αστρικός / δείχνει σε μας την ίδια πλευρά
5. τον κώνο της σκιάς της Γης / έκλειψη Σελήνης / ολική έκλειψη Σελήνης
6. ισχυρότερα / το κέντρο της Γης / στην απομακρυνόμενη πλευρά της Γης /

στην πλησιέστερη πλευρά / απομακρυσμένη / παλιρροϊκή δύναμη
7. πυρήνα / μανδύα / φλοιό
8. η ερυθρά κηλίδα / στρόβιλος / αντίθετη των δεικτών του ρολογιού / τις

διαστάσεις της Γης
9. πετρώδης πυρήνας / παγωμένος μανδύας

10. μερικές εκατοντάδες μέτρα / 200.000 Κm / Κρόνου
11. Ήλιο / ελλειπτικές / πολύ μακριά στο διάστημα, μακρύτερα από τον Πλούτωνα
12. Διάττοντες αστέρες / στις βολίδες
13. Μικρότερη
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Γ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις αντιστοίχησης

1. α Ε, Β, Θ
β Ε, Δ, Ζ, Β
γ Α, Δ
δ Ε, Ζ, Β
ε Α, Β, Γ, Η, Δ, Ι
ζ Β, Γ, Δ, Η, Ι
η Α, Β, Γ, Δ, Η, Ι
θ Α, Β, Γ, Δ, Ι
ι Ι

Δ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σωστού - λάθους

1. Λ 5. Λ
2. Λ 6. Λ
3. Σ 7. Λ
4. Λ 8. Σ
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Κεφάλαιο 4: Ο ΗΛΙΟΣ

Α. Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. δ
2. γ
3. γ
4. γ

Β. Απαντήσεις στις ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

1. σφαίρα αερίων / θερμοπυρηνικές αντιδράσεις / εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια
/ 8,3 λεπτά

2. η ενέργεια που παράγει ο Ήλιος στη μονάδα του χρόνου / Γης – Ηλίου
3. πυρήνα / ζώνη ακτινοβολίας / ζώνη μεταφοράς
4. σφαιρικό / 40%
5. κοκκώδη / βράζει / 2.000 Km / φωτοσφαιρική κοκκίαση
6. ιονισμένο υδρογόνο / χίλιες φορές
7. υψηλής / Χ
8. ηλιακή ακτινοβολία / πρωτονίων / μαγνητικών
9. ομάδες / φωτόσφαιρα / ώρες / ημέρες / μήνες / ισχυρό / μεγαλύτερο

10. έντεκα έτη / ενδεκαετής κύκλος
11. ιονισμένου αερίου / φωτόσφαιρα / 100 Km/s
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Γ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις αντιστοίχησης

1. α Α 2. α Δ 3. α Γ
β ΣΤ β Β β Α
γ Ζ γ Α γ Β
δ Δ δ Γ
ε Β
στ Γ

Δ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σωστού - λάθους

1. Σ 6. Σ 11. Σ 16. Σ
2. Σ 7. Σ 12. Λ 17. Λ
3. Λ 8. Λ 13. Λ
4. Λ 9. Λ 14. Σ
5. Σ 10. Σ 15. Λ
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Κεφάλαιο 5:
ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ

Α. Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. δ

2. β, γ, ε

3. ε

4. γ, ε

5. α

6. α, δ

Β. Απαντήσεις στις ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

1. πραγματική τους λαμπρότητα / από την απόσταση /απόσταση / απόλυτο
μέγεθος

2. m - M = 5 logr - 5, όπου r η απόσταση του αστέρα από τον παρατηρητή σε
parsec (1 parsec = 3,26 ε.φ.)

3. η διαφορετική θερμοκρασία της ατμόσφαιρας του / μπλε / κόκκινο
4. φωτόνια / φωτόνια / ιδίου χρώματος
5. θερμοκρασία τους και χημική τους σύσταση / Β, F, K
6. τέσσερις / μάζες και ακτίνες
7. Κύρια Ακολουθία / νάνοι αστέρες / χαμηλής / υψηλής
8. Κύρια Ακολουθία / νάνοι αστέρες
9. οι γίγαντες και οι υπεργίγαντες αστέρες  / λευκοί νάνοι
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10. τις μεταβολές των φυσικών του χαρακτηριστικών σε συνάρτηση με το χρόνο
/ αρχική μάζα

11. μεγάλη μάζα  / μικρής μάζας
12. από τη γένεση του πρωτοαστέρα μέχρι την έναρξη των πυρηνικών

αντιδράσεων στο εσωτερικό του  / τη μεγαλύτερη διάρκεια / του υδρογόνου
σε ήλιο / το πιο σύντομο στάδιο της ζωής του

13. του ηλίου σε άνθρακα / διαστολή / ερυθρό /ερυθρό γίγαντα
14. Άνθρακα  / πλήρη ιονισμό / τη βαρυτική συστολή / λευκό νάνο
15. υπερκαινοφανούς αστέρα  / πυκνότητα / 10 km / βαρυτικό και μαγνητικό

πεδίο
16. μελανές οπές ή μαύρες τρύπες
17. φυσικούς μεταβλητούς και σε εκλειπτικούς μεταβλητούς  / φυσικούς

μεταβλητούς  / εκλειπτικούς μεταβλητούς
18. Παλλόμενους  / περιοδικές αναπλάσεις της ατμόσφαιράς τους / απότομες και

βίαιες μεταβολές
19. δύο ή περισσότερους / με δυνάμεις βαρύτητας / διπλοί αστέρες και τα

αστρικά σμήνη
20. εκατοντάδες μέχρι και εκατομμύρια  / ανοιχτά και σε σφαιρωτά
21. χαλαρές  / 100-2.000 / πυκνές / σφαιρική συμμετρία / συμπαγές

Γ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις αντιστοίχησης

1. α Α 2. α Β
β Γ β Γ
γ Δ γ Α
δ Β
ε Ε

3. α Α
β -
γ Α
δ Β
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Δ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σωστού - λάθους

1. Λ 8. Λ 15. Σ 22. Σ
2. Σ 9. Λ 16. Σ 23. Σ
3. Σ 10. Σ 17. Λ 24. Λ
4. Σ 11. Σ 18. Λ 25. Σ
5. Σ 12. Λ 19. Λ 26. Σ
6. Λ 13. Λ 20. Σ
7. Σ 14. Λ 21. Λ
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Κεφάλαιο 6:
ΟΙ ΓΑΛΑΞΙΕΣ

Α. Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. β
2. β
3. β
4. γ
5. α
6. γ
7. γ
8. β
9. β, δ
10. α, γ, δ, ε
11. γ

Β. Απαντήσεις στις ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

1. πεπλατυσμένη σφαίρα / σκόνη ακτινοβολία και αστέρες
2. κέντρο / υπέρυθρη ακτινοβολία
3. 120.000 / 30.000 / 1.000
4. σπειροειδούς / σπείρες / νεαρούς αστέρες, νεφελώματα, αστέρες τύπου Ο και

Β και ανοιχτά σμήνη αστέρων
5. σφαιρική / αέρια νέφη, παλαιούς αστέρες και σφαιρωτά σμήνη αστέρων /

σκοτεινή ύλη
6. στον δίσκο του Γαλαξία / ελαφρότερα στοιχεία / αρχαιότεροι / στην αρχή

της ιστορίας του Γαλαξία μας
7. μεσοαστρική ύλη / από τους αστρικούς ανέμους ή εκρήξεις καινοφανών και

υπερκαινοφανών / αέρια, σκόνη και νεφελώματα / μικρή / μάζα του συνόλου
των αστέρων του
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8. υδρογόνου και σκόνης / νέοι αστέρες
9. γαλαξιακού δίσκου / 220 km/s / μεγαλύτερες / μικρότερες

10. το Χαμπλ / ελλειπτικούς, σπειροειδείς και ανώμαλους
11. ελλειπτικού σχήματος που έχει το είδωλό τους / Ε0 / Ε7
12. κεντρική περιοχή είναι σπειροειδούς μορφής / η κεντρική περιοχή έχει τη

μορφή ράβδου
13. ακαθόριστου σχήματος / δύο Νέφη του Μαγγελάνου
14. κανιβαλισμός των γαλαξιών
15. ραδιογαλαξίες, γαλαξίες seyfert και κβάζαρς
16. 1 pc / ραδιοκυμάτων / ραδιοκύματα / τεράστια περιοχή /πυρήνα / δυο λοβούς
17. μικρότερο / 20 τρισεκατομμύρια / 1.000
18. ομοιόμορφα διασπαρμένη / μικρές συγκεντρώσεις ύλης σαν φουσκάλες

αερίων / μάζας / βαρυτικής έλξης
19. πολύ μεγαλύτερη / πλανήτες ή πάρα πολύ αμυδροί αστέρες ή τεράστια μάζα

από υποατομικά σωματίδια.

Γ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις αντιστοίχησης

1. α Δ, Ε, Η 2. α Γ, Δ, Η
β Γ, Ζ, Θ β Α, Γ, Ε, Ζ
γ Α, Β, Ε γ Β, Ε

3. α Α
β Β, Δ
γ Ζ, Η
δ Γ, Ε
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Δ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σωστού - λάθους

1. Λ 7. Σ 13. Σ 19. Σ
2. Σ 8. Σ 14. Λ 20. Σ
3. Σ 9. Λ 15. Σ
4. Λ 10. Λ 16. Λ
5. Λ 11. Λ 17. Λ
6. Λ 12. Λ 18. Λ
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Κεφάλαιο 7:
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Α. Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. γ, δ, ε
2. β, ε
3. β

Β. Απαντήσεις στις ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

1. παγκοσμιότητα των φυσικών νόμων / ομοιογένεια /ισοτροπία
2. ομοιογενής / απόσταση
3. την κατεύθυνση / ισότροπο
4. απομακρύνονται / αυξάνεται η απόσταση / κινούνται / διαστολή
5. μικρές / μεγάλη / ισχυρές
6. συστολή / πολύ μεγάλες ταχύτητες / πλήρους ιονισμού
7. λαμπρότερο / όχι από συγκεκριμένη πηγή / ομοιόμορφα / κατεύθυνση /

ακτινοβολία υποβάθρου
8. αδρονίων / λεπτονίων / πλάσματος / ύλης / (α), (β) και (γ) / (δ)
9. μεγάλη ενέργεια  / φωτόνια

10. φωτονίων  / ποζιτρονίων / ηλεκτρονίων / ποζιτρονίων
11. Ηλεκτρόνια  / πυρήνες / πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, πυρήνες ελαφρών

στοιχείων
12. ατόμων  / ηλεκτρόνια / ηλίου, λιθίου και βηρυλλίου
13. γαλαξιών / αστέρων / την εμφάνιση της ζωής
14. ανοιχτό και θα διαστέλλεται παντοτινά  / επίπεδο / κλειστό ή παλλόμενο
15. Μικρότερη της κρίσιμης τιμής  / ανοιχτό
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Γ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις αντιστοίχησης

1. α Δ
β Γ
γ Ε
δ Β
ε Α
στ ΣΤ

Δ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σωστού - λάθους

1. Σ 8. Λ
2. Λ 9. Λ
3. Λ 10. Σ
4. Σ 11. Λ
5. Σ 12. Λ
6. Λ 13. Σ
7. Σ
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Κεφάλαιο 8:
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ

Α. Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. δ
2. α, ε
3. β, δ
4. γ
5. γ
6. ε
7. ε
8. β
9. γ

Β. Απαντήσεις στις ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

1. Τα διαστημικά μπαλόνια, τα αεροσκάφη, οι πύραυλοι και οι δορυφόροι
2. περίπου 40 km / μερικές / μέχρι 2 τόνους
3. με την επιστημονική ομάδα / υπέρυθρη περιοχή
4. ηλεκτρομαγνητικού φάσματος / πάνω των 40 km / πύραυλος
5. ατμοσφαιρικές παρεμβολές / διαρκούν χρόνια
6. πρώτη κοσμική ταχύτητα / ταχύτητα διαφυγής / δεύτερη κοσμική ταχύτητα /

11,2 km/s
7. τρίτη κοσμική ταχύτητα / 42,2 km/s
8. Βοστόκ 1 / Γιούρι Γκαγκάριν
9. Αετός / Άρμστρονγκ και Ώλντριν / Άρμστρονγκ

10. ζωτικών προϊόντων, όπως νερού και τροφίμων / επιστημονικών εργαστηρίων
11. γεωπλασία
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Γ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις αντιστοίχησης

1. α Α, Ζ 2. α Γ
β Γ, Ε, Ζ, Κ β Ε
γ Β, Ζ γ Δ
δ Δ, Η, Θ, Ι δ Β

ε Α

Δ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σωστού - λάθους

1. Λ 7. Λ
2. Σ 8. Σ
3. Σ 9. Σ
4. Λ 10. Λ
5. Σ 11. Λ
6. Λ
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Κεφάλαιο 9:
ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Α. Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. α, β, δ
2. α, β, δ

Β. Απαντήσεις στις ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

1. λιθίου και βηρυλλίου / μέσα στους αστέρες
2. καινοφανείς και στους υπερκαινοφανείς / αστρικού ανέμου / νεφελωμάτων
3. βαρύτερων στοιχείων / όλα τα στοιχεία
4. ένα δισεκατομμύριο χρόνια / τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια
5. Ο και Β / πέντε δισεκατομμύρια χρόνια ακόμα

Γ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σωστού - λάθους

1. Σ
2. Λ
3. Σ
4. Σ
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