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Επώνυµο:     Όνοµα:   Α.E.Μ.:  Εξάµηνο: 

 
Αν παραδώσατε ΑΣΚΗΣΕIΣ κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003, σηµειώστε ένα Χ στο τετραγωνίδιο:  

 
1. Αν τρεις αστέρες βρίσκονται σε µια πολύ µικρών διαστάσεων  περιοχή της ουράνιας 
σφαίρας (π.χ. ο αστερισµός του Τριγώνου) και θεωρηθεί ότι αποτελούν σφαιρικό τρίγωνο, να 
αποδειχθεί ότι ο τύπος του συνηµιτόνου της σφαιρικής τριγωνοµετρίας, που χρησιµοποιείται για 

την ανεύρεση των στοιχείων της θέσης τους, ανάγεται στον τύπο του συνηµιτόνου της επίπεδης 

τριγωνοµετρίας. (∆ίδεται ότι, για κάθε 
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τους παραλειπόµενους όρους τάξης n και ανωτέρων. 
 

 

2. Να δώσετε σύντοµους ορισµούς για τους εξής αστρονοµικούς όρους: α) γραµµή των 
ισηµεριών και γραµµή των τροπών, β) ερυθρή µεσοαστρική χρώση, γ) ερυθρός γίγαντας 
αστέρας και ερυθρός νάνος αστέρας, δ) ορίζοντας γεγονότων µελανής οπής, ε) πλανητικό 

νεφέλωµα. 

 

 
3. Η ακτίνα του Νέφους του Oort είναι περίπου 1.3 x 105 ΑU  και η ετήσια παράλλαξη του 
πλησιέστερου προς τον Ήλιο αστέρα (Εγγύτατος του Κενταύρου) είναι ίση περίπου µε 0.″764.  
  Να αποδειχθεί, ότι το Ηλιακό Σύστηµα, θεωρούµενο ως ένα σφαιρικά συµµετρικό σύστηµα 

µε κέντρο τον Ήλιο, εκτείνεται µέχρι το ήµισυ περίπου της απόστασης του ανωτέρω αστέρα. Σχολιάστε 
το αποτέλεσµα. 

 

 
4.       Πόση είναι η ακτίνα Schwarzschild που αντιστοιχεί στη µάζα (α) του Ήλιου, (β) ενός 
πρωτονίου και (γ) του Γαλαξία µας; Πόση θα είναι η µέση πυκνότητα του καθενός από τα 
παραπάνω σώµατα, αν όλη η µάζα του ήταν συγκεντρωµένη σε σφαίρα ακτίνας ίσης µε την 

αντίστοιχη ακτίνα Schwarzscild; ∆ίνεται ότι η µάζα του Γαλαξία µας ισούται µε 1011 Μ . 

 

 
5. Σε τι διαφέρουν οι γήινοι πλανήτες από τους αεριώδεις γίγαντες πλανήτες; 
 
 
 

 

6. Πώς πιστεύοµε σήµερα ότι δηµιουργήθηκαν οι γαλαξίες; 
 
 
 

 

7. Ποια είναι η ιδιαίτερη σηµασία των µικρών διακυµάνσεων θερµοκρασίας της ακτινοβολίας 
υποβάθρου, οι οποίες παρατηρούνται σε γειτονικές περιοχές του ουρανού; 

 

 
Παρατηρήσεις:
 
1. Τα θέµατα είναι ισοδύναµα µεταξύ τους. 

 
5. Τα τρία έντυπα θα επιστραφούν µε το γραπτό.  

2. Οι ερωτήσεις κάθε θέµατος, εφόσον υπάρχουν, είναι 
ισοδύναµες µεταξύ τους. 

 
6. Το κάπνισµα δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια των 
εξετάσεων.  

3. Στις απαντήσεις σας να αφήσετε τουλάχιστον 
τέσσερις κενές γραµµές µεταξύ των θεµάτων. 

 
7. Να απενεργοποιήσετε και να αποµακρύνετε τα 
κινητά τηλέφωνα.  

4. Να µη σηµειώσετε τίποτα στα τετραγωνάκια. 8. ∆ιάρκεια εξετάσεων 2 1/2 ώρες. 

 


