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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 

Υπεριώδους, 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 
Orbius Coelestium (Περί της περιστροφής των ουρανίων σωµάτων), που δη-
µοσιεύτηκε 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 
αντιστοιχήσεις 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 
Αστρονοµίας ως επιστήµης. 

Γ. Η ηλιοκεντρική θεωρία. 

∆.  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. 

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

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

 
 

∆. 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) ∆εν 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 



 

 19

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. 

 
 
 



 

 20

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 
αντιστοιχήσεις 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. 

∆.  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. 

∆.  Η ηµέρα έχει µέγιστη διάρκεια. 

Ε. Συµβαίνει στις 22 ∆εκεµβρίου 
(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. 

∆.  Υδρατµοί. 

Ε. ∆ιοξείδιο του άνθρακα. 

 ΣΤ.  Στοιχείο ήλιο. 
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∆. 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 
ανάλυση και την επεξεργασία της ακτινοβολίας των ου-
ράνιων 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. ∆εν 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 

αστέρες, 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 
αισθητά 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; (∆ίνεται 
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 (∆Ν) που διέρχεται ανά δευτερόλεπτο από µια µικρή 
επιφάνεια εµβαδού ∆S, 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=∆Ν/∆S, 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=Σ∆S=IΣ∆S�) 

 

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) ∆ιοξείδιο του άνθρακα. 
 β) Υδρογόνο. 
 γ) Οξυγόνο. 
 δ) Άζωτο. 
 ε) Μεθάνιο. 
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4. Α. ∆ύο από τους τέσσερις δίιους πλανήτες εκπέµπουν περισσότερη ενέργεια 
απ' όση δέχονται: 

 α) ∆ίας, Κρόνος. 
 β) ∆ίας, Ουρανός. 
 γ) Ουρανός Ποσειδώνας. 
 δ) Κρόνος, Ουρανός. 
 ε) ∆ίας, Ποσειδώνας. 
 

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

 α) ∆ιαστέλλονται. 
 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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 ∆.  
 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 ∆ία. Το βάρος που θα έχει στους τέσσερις πλανήτες 
κατά αύξουσα σειρά θα είναι 

 α) βάρος στη Σελήνη < βάρος στον ∆ια  < βάρος στον Άρη < βάρος στη Γη 
 β) βάρος στη Γη < βάρος στη Σελήνη < βάρος στον Άρη < βάρος στον ∆ια. 
 γ) βάρος στη Σελήνη < βάρος στον Άρη < βάρος στη Γη < βάρος στον ∆ια. 
 δ) βάρος στη Σελήνη < βάρος στη Γη < βάρος στον ∆ια < βάρος στον Άρη. 
 ε) βάρος στη Σελήνη < βάρος στη Γη < βάρος στον Άρη < βάρος στον ∆ια. 
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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 
έλκεται ισχυρότερα από ότι τα νερά αυτής της πλευράς, και τείνει έτσι να 
αποµακρυνθεί 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 
∆ία. 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 
αντιστοιχήσεις 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. ∆ίας  

ζ. Κρόνος 

η. Ουρανός 

θ. Ποσειδώνας 

ι. Πλούτωνας 

Α. Ισχυρό µαγνητικό πεδίο 

Β. Συµπαγής Πυρήνας 

Γ. Λεπτοί δακτύλιοι 

∆.  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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∆. 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 ∆ία, 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 ……………… . ∆ηµιουργούνται 
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 
αντιστοιχήσεις 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. 

 

∆.  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 
ακτίνες 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. 

∆.  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 
ακτινοβολία 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. ∆ιαστολή της γήινης 
ατµόσφαιρας. 

 

 

 

 

Β. Ιονοσφαιρικές 
καταιγίδες 

 

 

 

 

Γ. Πολικό σέλας. 
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∆. 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 
ατµόσφαιρας 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. 
∆εδοµένου 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; ∆ίνεται 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 ∆m, πόση 
είναι η συνολική ενέργεια που εκλύεται κατά την αντίδραση; (∆ίνεται 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


