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Επώνυμo:       Όνoμα:    Α.E.Μ.: 

 
 
 
Πόσες εργαστηριακές ασκήσεις έχετε παραδώσει;    
 
 
 
 
 

1. Στις 21 Ιουνίου, στις 17:00 θερινή ώρα σε κάποιο τόπο ένας αστέρας μεσουρανεί 15° βορείως του 
ζενίθ. Δώδεκα 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. (α) Τι είναι ο Τιτάνας και γιατί θεωρείται σημαντική η εξερεύνησή του; (β) Ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά που κάνουν την Ευρώπη ενδιαφέρον ουράνιο σώμα;   
 
 

 
3. 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, 

  

 
 
4. Το φαινόμενο οπτικό μέγεθος ενός αστέρα είναι mv = 10.4 και η παράλλαξή του  π = 0.″001. Αν η 
βολομετρική διόρθωσή του είναι BC = -0.8 και η μεσοαστρική απορρόφηση θεωρηθεί αμελητέα, να 
υπολογισθεί η φωτεινότητα του αστέρα. 

  

 
 
5. Σε τι διαφέρουν οι αστεροειδείς από τους κομήτες; Υπάρχουν σώματα που να έχουν χαρακτηριστικά 
και των δύο παραπάνω κατηγοριών;   
 

 

 
 

Παρατηρήσεις: 
  

1. Τα θέματα είναι ισοδύναμα μεταξύ τους. 
 
5. Τα τρία έντυπα θα επιστραφούν με το γραπτό.  

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

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

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

 
7. Να απενεργοποιήσετε και να απομακρύνετε τα 
κινητά τηλέφωνα.  8. Διάρκεια εξετάσεων 2 ώρες. 4. Να μη σημειώσετε τίποτα στα τετραγωνάκια. 

 
 ΚΑΛΗ ΕΠIΤΥΧIΑ!!! 
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