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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
 

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

 
Αν παραδώσατε ΑΣΚΗΣΕIΣ κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005, σηµειώστε ένα Χ στο τετραγωνίδιο:  

 
1. Σήµερα, 21 Ιουνίου, στις 17:00 θερινή ώρα σε κάποιο τόπο ένας αστέρας µεσουρανεί 15° βορείως του 
ζενίθ. ∆ώδεκα αστρικές ώρες αργότερα το ύψος του ίδιου αστέρα βρίσκεται ότι είναι 15°. Ποιο είναι το 
γεωγραφικό πλάτος του τόπου και ποια η απόκλιση του αστέρα;  

 

 
2. Παρατηρούµε µε τηλεσκόπιο έναν αστέρα και βρίσκουµε ότι έχει φαινόµενο οπτικό µέγεθος mV = 12.8 
και δείκτη χρώµατος (B-V) = 1.4. Από τον φασµατικό τύπο του αστέρα γνωρίζουµε ότι έχει απόλυτο 
µέγεθος MV = 7.2 και δείκτη χρώµατος (B-V)o = 1.2. Να υπολογίσετε την απορρόφηση που υφίσταται το 

φως του αστέρα από τη µεσοαστρική ύλη σε αστρικά µεγέθη στην περιοχή του οπτικού, AV, και την απόσταση του 
αστέρα από τη Γη. 

 

 
3. (α) Ποια είναι τα βασικά παρατηρησιακά χαρακτηριστικά των πάλσαρς (pulsars), (β) γιατί τα 
χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι δυνατό να ερµηνευθούν µε το µοντέλο ενός αναπαλλόµενου αστέρα, ενός 
περιστρεφόµενου λευκού νάνου ή ενός διπλού συστήµατος (ζεύγους) λευκών νάνων και (γ) τι αντικείµενο 

πιστεύουµε σήµερα ότι είναι ένας πάλσαρ (η απάντησή σας να µην υπερβαίνει τη µία σελίδα). 

 

 
4. ∆ύo αστέρες µε ακτίνες R1 = 3.5 R  και R2 = 4.0 R  πρoβάλλoνται στην oυράνια σφαίρα o ένας πoλύ κoντά 
στoν άλλo. Η απόσταση τoυ πρώτoυ από τoν Ήλιo είναι διπλάσια της απόστασης τoυ δεύτερoυ (r1=2×r2). 
Επίσης έχει υπoλoγιστεί ότι η ισχύς πoυ παράγεται κατά τις πυρηνικές αντιδράσεις στoν πυρήνα τoυς είναι 

ακριβώς η ίδια και ίση πρoς 6×1036 erg/sec. Να υπoλoγίσετε (α) την ενεργό θερµoκρασία καθενός αστέρα και (β) τη 
διαφoρά των βoλoµετρικών µεγεθών τoυς, ∆mbol, για παρατηρητή στη Γη (υπoθέστε ότι oι αστέρες ακτινοβολούν ως 
µέλανα σώµατα). 

 

 
5. Πώς πιστεύουµε σήµερα ότι δηµιουργήθηκαν (α) οι αστεροειδείς και (β) οι κοµήτες;  
 
 
6. Ο ηµιαστέρας (quasar) PC 1247+3406 παρουσιάζει φασµατική µετάθεση z = 4.73. (α) Να υπολογίσετε 
σε ποιο µήκος κύµατος παρατηρείται η γραµµή Lyman-α του υδρογόνου, η οποία σε γήινα εργαστήρια 
έχει µετρηθεί σε µήκος κύµατος λο = 1261 Å . (β) Να υπολογίσετε την απόστασή του από τη Γη. ∆ίνεται 

ότι 1 + z = [(1+v/c)/(1-v/c)]1/2 και ότι η σταθερά του Hubble είναι Ηο = 72 km s-1/Mpc. 

 

 
7. Θεωρούµε µια τυπική, χωρικά οµογενή σφαιρική περιοχή του διαστελλόµενου Σύµπαντος. α) Εξηγήστε αν, 
λόγω διαστολής, η µάζα αυτής της περιοχής παραµένει σταθερή ή όχι. β) Με βάση την απάντηση στο ερώτηµα 
(α) και µε δεδοµένο ότι η πυκνότητα της περιοχής, ως συνάρτηση του χρόνου, t, περιγράφεται από το νόµο 
, όπου a και n  θετικές σταθερές, να αποδειχθεί ότι η ακτίνα r(t) της περιοχής µεταβάλλεται ως r(t) ~ . γ) 

Να βρεθεί η µορφή της συνάρτησης 

( ) nt atρ −= /3nt
dr
dt

 και να συγκριθεί αυτή µε τον γνωστό νόµο του Hubble για το διαστελλόµενο 

Σύµπαν. δ)  Πώς είναι δυνατόν, για µια δεδοµένη χρονική στιγµή, t0, να ορισθεί η σταθερά του Hubble;  Πόση είναι η τιµή 
της για  n = 3; 

 

 
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. 
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