Lietuvos mokinių penkioliktoji astronomijos olimpiada
Antrasis etapas
V-VIII klasių mokiniai
1 uždavinys (15t)
Pateiktame tekste raskite astronominius netikslumus:
„Rytuose pamažu pradėjo aušti, bet danguje dar buvo galima matyti keletą šviesių
žvaigždžių. Akinamai švytėjo Mėnulio pilnatis, o šiek tiek virš jos, lyg koks melsvas žiburėlis
spindėjo Venera. Netikėtai nukrito žvaigždė ...“
Paaiškinkite, kokioje konfigūracijoje aprašomu momentu galėjo būti Venera.
Paaiškinimą iliustruokite piešiniu, kuriame pavaizduokite Veneros, Saulės ir Žemės
tarpusavio išsidėstymą ekliptikos plokštumoje, parodydami Veneros fazę ir Žemės
sukimosi kryptį (kai piešinyje matome jos šiaurinį polių).

Atsakymas. Netikslumai:
1) Pilnaties fazėje Mėnulis yra nutolęs nuo Saulės per 180°, o Venera niekada nenutolsta nuo jos
daugiau kaip per 48°, todėl ji negalėjo būti stebima „šiek tiek virš“ Mėnulio pilnaties.
2) Mėnulio pilnatis nešvyti akinamai, ypač auštant, kai dangus nebėra visiškai tamsus.
3) Venera yra baltai gelsva (jei prie horizonto – rausva), bet ne melsva.
4) Žvaigždės nukristi negali – „krentančiomis žvaigždėmis“ vadinami meteorai.
Paaiškinimas: Kadangi buvo aušros metas, tai Venera – Aušrinė, buvo vakarų elongacijoje, t.y., stebint iš
Žemės į vakarus nuo Saulės:
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2 uždavinys (15t)
Nuotraukoje užfiksuotas dalinis Saulės užtemimas, kuris vyko Žemės šiauriniame
pusrutulyje (žr. nuotrauką žemiau). Atsakykite į klausimus:
a) Ar užtemimas vyko ryte, ar vakare?
b) Ar stebima užtemimo pradžia, ar pabaiga?
Atsakymus paaiškinkite.

Atsakymai
a) Užtemimas, užfiksuotas nuotraukoje, galėjo vykti arba ryte, arba vakare.
b) Jei užtemimas vyko ryte, tai jis artėja link pabaigos. Jei užtemimas vyko vakare, tai nuotraukoje
užfiksuota užtemimo pirmoji pusė.
Paaiškinimas:
Žiūrint iš šiaurinio Žemės poliaus, Mėnulis orbita skrieja prieš laikrodžio rodyklę. Mėnulio diskas slinks
priešinga kryptimi nei Saulė judės dangumi. Saulei kylant rytuose, Mėnulio diskas judės priešinga kryptimi,
Saulės diskas atsidenginės, užtemimas artės link pabaigos.
Jei užtemimas vyktų Saulei leidžiantis, tai Mėnulio diskas pradėtų dengti Saulę iš vakarų, tai
nuotraukoje būtų užfiksuota užtemimo pradžia; toliau užtemimas didėtų, Saulės diskas vis labiau užsidengtų.
Užtemimo pabaigoje, Mėnuliui atidengiant Saulę, “ragai” būtų nukreipti į viršų.
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3 uždavinys (10t)
Kokiame horizontiniame aukštyje kulminuoja žvaigždė Kentauro Proksima Paranal
observatorijoje Čilėje?
Kentauro Proksimos koordinatės: α = 14 29 43 , δ =– 62° 40′46″ .
Observatorijos geografinės koordinatės: = 24°37′ S, λ = 70°24 W .

Sprendimas

S – pietų platuma. Todėl skaičiuojant turi būti = −24°37 .
W – vakarų ilguma (ilguma į vakarus nuo Grinvičo). Todėl skaičiuojant turi būti λ = −70°24 .
Kadangi δ<φ, žvaigždė kulminuos į pietus nuo zenito, horizontinis aukštis kulminacijos metu bus
ℎ = 90° − φ + δ = 90 + 24,62 − 62,68 = 52,0°

Atsakymas: Žvaigždė kulminacijos metu bus pakilusi 52 laipsnius virš horizonto.
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4 uždavinys (25t)
Įsivaizduokime, kad į Marsą nuskridę astronautai stebi Žemę tuo metu, kai
astronautams ji matoma didžiausioje (rytų arba vakarų) elongacijoje. Laikydamiesi
atstumų mastelio 4.1 pav. pateiktame šablone – polinių koordinačių tinklelyje,
pavaizduokite Žemės ir Marso orbitas (arba jų atitinkamus segmentus) ir kuo tiksliau
pažymėkite santykines Saulės, Žemės ir Marso padėtis, atitinkančias sąlygoje nurodytą
didžiausių rytų ir vakarų elongacijų atvejus. Naudodami liniuotę ir matlankį brėžinyje
galite išmatuoti kampus ir atstumus, reikalingus šio uždavinio sprendimui. Nustatykite
šiuos dydžius:
a) Kokia yra didžiausios elongacijos vertė (laipsniais)?
b) Koks atstumas tarp Marso ir Žemės didžiausios elongacijos momentu?
Atsakymą nurodykite astronominiais vienetais (av).
c) Kokioje fazėje iš Marso bus matoma Žemė tuo metu?
Naudokite šiuos duomenis:
Žemės vidutinis nuotolis nuo Saulės lygus aT=1,00 av.
Marso vidutinis nuotolis nuo Saulės lygus aM=1,52 av.
Planetos aplink Saulę ir Mėnulis aplink Žemę juda apskritiminėmis orbitomis.

4.1 Šablonas – polinių koordinačių tinklelis
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Sprendimas

4.1a pav. Saulės, Žemės ir Marso padėtys. Brėžinyje Žemė pažymėta didžiausioje vakarų elongacijoje.
Jei Žemė būtų dešinėje – ji būtų rytų elongacijoje
Siekdami didesnio tikslumo turime maksimaliai išnaudoti 4.1 pav. plotą. Žemės orbitos apskritimą
brėžiame per apskritimą, pažymėtą 5 padala. Popieriaus lape šio apskritimo spindulys lygus 40 mm. Kadangi
Marso orbitos spindulys 1,52 karto ilgesnis už Žemės orbitos spindulį, tai 4.1 pav. Marso orbitos spindulys
pagal mastelį turi būti lygus: 40 × 1,52 = 61 mm . Nubrėžiame tokio spindulio apskritimą 4.1 pav. Pažymime
tašku Marso vietą orbitoje. Didžiausia Žemės elongacija, stebima iš Marso, bus ta kryptis, kuri gaunama
nubrėžus liestinę Žemės orbitai iš Marso padėties. Galima nubrėžti dvi liestines gausime dvi elongacijas –
rytų ir vakarų. Duotame brėžinyje Žemė pažymėta didžiausioje vakarų elongacijoje. (Žr. 4.1a pav.)
a) Didžiausia elongacjos vertė
Elongacijos kampas θ yra kampas tarp krypties į Saulę ir krypties į Žemę. Šį kampą išmatuojame 4.1a
pav. su matlankiu. Gauname apie 40°.
b) Atstumas tarp Marso ir Žemės didžiausios elongacijos momentu.
Brėžinyje su liniuote išmatuojame atstumą tarp Marso ir Žemės, gauname apie 45 mm. Pagal brėžinio
mastelį tai atitinka:
45
× 1 av ≈ 1,1 av
40
Taigi, atstumas tarp Marso ir Žemės lygus 1,1 av.
5

c) Žemės fazė
Kadangi kampas Saulė-Žemė-Marsas yra statusis (brėžėme liestinę), tai Marso astronautams atrodys, kad
Žemė yra delčios fazėje. Jei Žemė būtų didžiausioje rytų elongacijoje, tai ji būtų matoma priešpilnio fazėje.
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5 uždavinys (25t)
1006 metais danguje sužibo rekordiškai šviesi supernova, kuri buvo net kelis kartus
šviesesnė už Venerą. Mūsų laikais astronomai aptiko šios supernovos liekaną –
besiplečiantį burbulo formos ūką (5.1 pav.).
Sudėję dvi skirtingais metais padarytas specialiai apdorotas nuotraukas astronomai
išmatavo kokiu greičiu burbulas plečiasi. 5.2 pav. parodytas ūko pakraščio fragmentas,
kuriame matyti, kaip keitėsi ūko krašto padėtis per laikotarpį nuo 1987 metų vidurio
(balta juosta) iki 1998 metų vidurio (šalia einanti juoda juosta).
Nuotraukose vieną kampinę sekundę (1²) atitinka 0,0111 pc linijinis atstumas ūke.

5.1 pav. Ūko negatyvinė nuotrauka. Juodas brūkšnys apačioje rodo, koks atstumas vaizde
atitinka 10′ (kampinių minučių)
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5.2 pav. Ūko krašto sudėtinės nuotraukos fragmentas: balta juosta yra ūko kraštas 1987 metais,
o juoda – 1998 metais. Baltas brūkšnys su rodyklėmis rodo, koks atstumas
vaizde atitinka 10″ (kampinių sekundžių)
Raskite:
a) ūko vidutinį skersmenį kilometrais;
b) ūko vidutinį linijinį plėtimosi greitį kilometrais per metus (laikotarpiu tarp 1987 –
1998 metų);
c) kaip keitėsi ūko plėtimosi greitis bėgant laikui nuo pat supernovos sprogimo iki šių
dienų: ar jis buvo pastovus, ar lėtėjo, ar greitėjo?
Pastaba: Reikalingus matavimus atlikite keliose vietose – tas vietas vaizde pažymėkite.
Pateikite individualių matavimų rezultatus ir jų vidurkių reikšmes.

Sprendimas
a) Iš matavimų gauname, kad vidutinis kampinis ūko skersmuo 30¢.
Ūko linijinis skersmuo:

(30¢ × 60)² × 0,0111

pc
²

≈ 20 pc ≈ 65,4 šm ≈ 6,2 × 10

km

b) Iš matavimų gauname, kad per laikotarpį nuo 1987 vidurio iki 1998 metų vidurio ūko kraštas vaizde
pasislinko 3,2². Vadinasi, ūko krašto plėtimosi kampinis metinis greitis:

3,2²
²
≈ 0,29
1998 − 1987
metus

Atitinkamai, linijinis krašto plėtimosi greitis:

0,29

²
pc
pc
šm
× 0,0111 ≈ 0,0032
≈ 0,01
≈ 10
metus
²
metus
metus

km

c) Jei ūko plėtimosi greitis būtų pastovus, tai ūkui iki dabartinio dydžio išsiplėsti būtų reikėję metų:

20 pc
≈ 3100 metų
2 ´ 0,0032 pc/metus
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Kadangi nuo supernovos sprogimo praėjo apie 1000 metų, tai ūko plėtimosi greitis praeityje turėjo būti
didesnis už dabartinį, vadinasi ūko plėtimasis laikui bėgant lėtėjo.

Atsakymai: a) 6,2 × 10

km; b) 1011 km/metus c) lėtėjo.
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Lietuvos mokinių penkioliktoji astronomijos olimpiada
Antrasis etapas
IX-X klasių mokiniai
1 uždavinys (20t)
Vietovėje, kurios geografinės koordinatės: platuma 38°N ir ilguma 24°E, –
archeologai aptiko 100 cm aukščio obeliską, įtvirtintą vertikaliai akmeninio disko centre.
Aplinkui obeliską diske buvo matyti išbrėžti du Saulės simboliais pažymėti apskritimai –
vienas 46 cm spinduliu, o kitas – 315 cm spinduliu nuo centro. Vienas archeologas
parodė radinį savo draugui astronomui. Apžiūrėjęs jį astronomas iškėlė hipotezę, kad
obeliskas yra senovinis Saulės laikrodis. Tačiau jis turėjo būti naudojamas ne ten, kur
buvo rastas, o labiau į šiaurę nutolusioje vietovėje. Astronomas netgi nurodė apytiksliai,
kada obeliskas tarnavo kaip Saulės laikrodis.
Kokiu būdu astronomui pavyko tai išsiaiškinti? Raskite vietovės, kurioje pasak
astronomo obeliskas galėjo veikti kaip Saulės laikrodis, platumą. Prieš kiek apytiksliai
metų tai vyko?
Pastaba: Tarkite, kad Žemės sukimosi ašies posvyris (nuo statmenos orbitos plokštumai
krypties) dėl precesijos paskutinius 5 tūkstančių metų mažėjo vidutiniškai po 47″ (kampines
sekundes) per 100 metų ir šiuo metu yra lygus 23,44°.

Sprendimas
Jei obeliskas buvo naudojmas kaip Saulės laikrodis, tai galima spėti, kad jo metamas šešėlis vidurdienį
išorinį apskritimą pasiekdavo žiemos saulėgrįžos momentu (kai šešėlis būdavo ilgiausias), o vidinį – vasaros
(kai šešėlis būdavo trumpiausias).
Kai stebėtojas yra vietovėje, kurios platuma j, tai Saulės kampinis aukštis virš horizonto:
žiemos saulėgrįžos vidurdienį: ℎž = 90° − j − ,
vasaros saulėgrįžos vidurdienį: ℎ = 90° − j + ,
čia – kampas tarp ekliptikos ir dangaus pusiaujo plokštumos obelisko sukūrimo metu (jis lygus
Žemės ašies posvyrio kampui).
Sudėję abi išraiškas gauname:
ℎž + ℎ = 90° − j − + 90° − j +

Iš jos išreiškiame platumą j = 90° − (ℎž + ℎ )

= 2 ´ (90° − j)

Iš duomenų apie obelisko aukštį ir apskritimo spindulius randame Saulės kampinius aukščius žiemos ir
vasaros saulėgrįžų vidurdieniais:
ℎž = arctg
ℎ = arctg

ℎ
ℎ

= arctg
= arctg

100 cm
» 17,613°
315 cm

100 cm
» 65,298°
46 cm

Pastaba: šiuos kampus galima išmatuoti ir matlankiu, nusibraižius pagal mastelį suderintus trikampių
brėžinius, kuriuose obelisko aukštis ir trumpasis šešėlis būtų nubraižyti santykiu 100 : 46 (10 : 4,6 cm), o
obelisko aukštis ir ilgasis šešėlis – santykiu 100 : 315 (10 : 31,5 cm).
Tada stebėtojo (obelisko – Saulės laikrodžio veikimo vietovės) platuma
1

1
j = 90° − (17,613° + 65,298°) = 48,545°
2

Dabar galime apskaičiuoti, koks obelisko naudojimo metu buvo kampas :
= ℎ − 90° + j = 65,298° − 90 + 48,545° = 23,84°

Kadangi mūsų laikais šis kampas yra » 23,44° , o ašies posvyris per paskutinius 5000 metų
sumažėdavo kas 100 metų vidutiniškai po 47″, tai abi Žemės ašies posvyrio kampo vertes skiria apytiksliai
toks laiko tarpas:
100 ´

−
47

= 100 ´

23,84° − 23,44°
´ 3600 » 3064 metai
47

Atsakymas: Obeliskas galėjo būti naudojamas kaip Saulės laikrodis prieš 3000-3100 metų vietovėje, kurios
platuma buvo apie 48,6° N.

2 uždavinys (25t)
Įsivaizduokime, kad į Marsą nuskridę astronautai stebi Žemę tuo metu, kai
astronautams ji matoma didžiausioje (rytų arba vakarų) elongacijoje. Laikydamiesi
atstumų mastelio 2.1 pav. duotame polinių koordinačių šablone pavaizduokite Žemės ir
Marso orbitas (arba jų atitinkamus segmentus) ir kuo tiksliau pažymėkite santykines
Saulės, Žemės ir Marso padėtis, atitinkančias sąlygoje nurodytą didžiausių rytų ir vakarų
elongacijų atvejus. Apskaičiuokite šiuos dydžius didžiausios elongacijos atvejui:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Didžiausios elongacijos vertę.
Linijinį atstumą tarp Marso ir Žemės.
Didžiausią kampinį atstumą tarp Žemės ir Mėnulio.
Žemės regimąjį kampinį skersmenį.
Žemės regimąjį ryškį.
Mėnulio regimąjį ryškį.

Naudokite šiuos duomenis:
Žemės vidutinis nuotolis nuo Saulės lygus aT=1,00 av.
Marso vidutinis nuotolis nuo Saulės lygus aM=1,52 av.
Mėnulio vidutinis nuotolis nuo Žemės lygus aL=384000 km.
Pilnai Saulės apšviesto Žemės disko regimasis ryškis iš 1 av nuotolio (Žemės
„absoliutusis“ ryškis) lygus MT1=–3,9.
Žemės spindesys didžiausioje elongacijoje 4 kartus mažesnis už jos spindesį
pilnaties fazėje.
Iš Žemės matomo Mėnulio ryškis pilnaties fazėje lygus mLp=–12,7.
Planetos aplink Saulę ir Mėnulis aplink Žemę juda apskritiminėmis orbitomis.
Visos orbitos guli vienoje plokštumoje.
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2.1 pav. Šablonas – polinių koordinačių tinklelis
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Sprendimas

2.1a pav. Saulės, Žemės ir Marso padėtys. Brėžinyje Žemė pažymėta didžiausioje vakarų elongacijoje.
Jei Žemė būtų dešinėje – ji būtų rytų elongacijoje

Siekdami didesnio tikslumo turime maksimaliai išnaudoti 2.1 pav. plotą. Žemės orbitos apskritimą
brėžiame per apskritimą, pažymėtą 5 padala. Popieriaus lape šio apskritimo spindulys lygus 40 mm. Kadangi
Marso orbitos spindulys 1,52 karto ilgesnis už Žemės orbitos spindulį, tai 2.1 pav. Marso orbitos spindulys
pagal mastelį turi būti lygus: 40 × 1,52 = 61 mm . Nubrėžiame tokio spindulio apskritimą 2.1 pav. Pažymime
tašku Marso vietą orbitoje. Didžiausia Žemės elongacija, stebima iš Marso, bus ta kryptis, kuri gaunama
nubrėžus liestinę Žemės orbitai iš Marso padėties. Galima nubrėžti dvi liestines gausime dvi elongacijas –
rytų ir vakarų. Duotame brėžinyje Žemė pažymėta didžiausioje vakarų elongacijoje.
a) Didžiausia elongacjos vertė
Elongacijos kampas θ yra kampas tarp krypties į Saulę ir krypties į Žemę. Šį kampą išmatuojame 2.1a
pav. su matlankiu. Gauname apie 40°.
a) Brėžinyje Žemė pažymėta didžiausioje vakarų elongacijoje. Jei Žemė būtų dešinėje – ji būtų rytų
elongacijoje. Elongacijos kampą θ išmatuojame su matlankiu. Gauname apie 40°.
b) Atstumas tarp Marso ir Žemės didžiausios elongacijos momentu.
Brėžinyje su liniuote išmatuojame atstumą tarp Marso ir Žemės, gauname apie 45 mm. Pagal brėžinio
mastelį tai atitinka:
45
× 1 av ≈ 1,1 av
40
Taigi, atstumas tarp Marso ir Žemės lygus 1,1 av.
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Linijinį atstumą tarp Marso ir Žemės galime apskaičiuoti ir panaudodami Pitagoro teoremą:

=

(

−

)=

1,52 − 1 = 1,14 av.

c) Didžiausias kampinis atstumas tarp Mėnulio ir Žemės lygus (panaudojame mažų kampų formulę)

=

=

384000
= 2,25 ∙ 10
1,14 ∙ 149600000

rad ≈ 8

Dėl orbitinio judėjimo kampinis atstumas tarp Žemės ir Mėnulio keisis nuo nulio iki apskaičiuotosios
didžiausios vertės.
d) Žemės regimasis kampinis skersmuo (panaudojame mažų kampų formulę)

=

2

=

2 ∙ 6371
= 7,51 ∙ 10
1,14 ∙ 149600000

rad = 15″

e) Žemės regimasis ryškis
Kadangi kampas Saulė-Žemė-Marsas yra statusis (brėžėme liestinę), tai Marso astronautams atrodys,
kad Žemė yra delčios fazėje. Jei Žemė būtų didžiausioje rytų elongacijoje, tai ji būtų matoma priešpilnio
fazėje. Taig, bet kuriuo atveju Iš Marso bus matoma, kad tik Žemės rutulio pusė yra apšviesta. Todėl prie
Žemės absoliučiojo ryškio pilnaties fazėje reikia pridėti pataisą, įskaitančią Mėnulio spindesio susilpnėjimą
didžiausioje elongacijoje (pagal uždavinio sąlygą):
= 2,5 lg 4 = 1,5 . Taigi, Žemės regimasis ryškis lygus

=

+Δ

+ 5 lg

= −3,9 + 1,5 + 5 lg 1,14 = −2,1

f) Mėnulio regimasis ryškis
Iš Marso bus matoma, kad beveik visada didesnė ar mažesnė Mėnulio rutulio pusė yra apšviesta arba
Mėnulis visai nematomas. Mėnulio pilnaties fazė nebus matoma. Todėl prie Mėnulio pilnaties ryškio reikės
pridėti pataisą. Kadangi sąlygoje kitokių duomenų nėra, panaudosime Žemės ryškio pataisą Δ . Tada
Mėnulio regimasis ryškis bus lygus

=

+Δ

= −12,7 + 1,5 + 5 lg

+ 5 lg
1,14 ∙ 149600000
= 2,0
384000
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3 uždavinys (15t)
Į vieną naujai atrastą planetą buvo nuleistas robotas – roveris. Danguje, visai prie
pat šiaurinio poliaus, roveris pastebėjo gana šviesią žvaigždę, vietinę „šiaurinę“, ir
išmatavo jos kampinį aukštį virš horizonto. Tada roveris nusistatė kursą tiesiai į šiaurę ir
padėjo važiuoti: iš pradžių 30 min. važiavo su pagreičiu 0,3 cm/s2, tada 10 valandų
pasiektu pastoviu greičiu, o po to 30 min. lėtėjo, kol sustojo. Tada pasisuko tiksliai į
vakarus ir vėl važiavo: 15 min. su pagreičiu 0,4 cm/s2, po to 2 val. pastoviu greičiu ir
galiausiai 15 min. lėtėdamas, kol sustojo. Po šių manevrų roveris antrą kartą išmatavo
vietinės „šiaurinės“ aukštį virš horizonto ir nustatė, kad ji matoma 2° aukščiau negu buvo
matuojant pirmą kartą. Remdamiesi išdėstytais faktais, raskite šios planetos spindulį.
Tarkite, kad planeta yra idealus rutulys.

Sprendimas
Vietinės „šiaurinės“ kampinis aukštis virš horizonto priklauso nuo to, kokioje planetos platumoje yra
roveris. Kadangi jos aukštis pakito 2°, tai ir roverio platuma pasikeitė 2°. Platuma keitėsi roveriui važiuojant į
šiaurę, bet nesikeitė važiuojant į vakarus. Taigi, planetos spinduliui R surasti reikia apskaičiuoti, kokį kelią S
roveris nuvažiavo šiaurės kryptimi. Kadangi planetą laikome idealiu rutuliu, tai lanko L, einančio per jos
paviršių ir abu jos polius, ilgis yra
= 2

Tai apskritimo ilgio formulė. Pilnas apskritimas turi 360°, o roveris nuvažiavo šiaurės kryptimi tokią L dalį, kuri
atitinka 2°, t.y.,
= 2°

Iš čia planetos spindulys

360°

=

=

90

90

Šiaurės kryptimi roverio nuvažiuotas kelias susideda iš greitėjimo metu nuvažiuotos kelio atkarpos,
pastoviu greičiu nuvažiuotos kelio atkarpos ir lėtėjant nuvažiuotos kelio atkarpos:
=

+

+

Pradinis roverio greitis buvo lygus 0, be to, greitėjimas ir lėtėjimas vyko tiek pat laiko, tad
Tuomet nuvažiuotas į šiaurę kelias
= 2

+

=

+

=

čia – greitėjimo/lėtėjimo pagreitis, 0,3 cm/s2,
važiavimo laikas, 10h, (čia h = 60 min = 3600 s),

+

=

+

∙

=

(

+

),

– greitėjimo ir lėtėjimo laikas, 30 min = 0,5h,
.
2 – tolygaus važiavimo greitis, lygus

1

Apskaičiuojame, kokį kelią šiaurės kryptimi roveris nuvažiavo:

= 0,3

=

(

) = 0,3

+

× 0,5h × (0,5h + 10h) =

cm
cm
× 5,25h = 0,3
× 5,25 × 3600 s = 20412000 cm = 204,12 km
s
s

Apskaičiuojame planetos spindulį

=

90

=

90 ´ 204,12 km

Atsakymas: Planetos spindulys yra lygus 5847,6 km

6

» 5847,6 km

3

2

=

1.

– tolygaus

4 uždavinys (15t)
Aplink žvaigždę, kurios masė 0,8 Saulės masės, o amžius 6 milijardai metų, skrieja
egzoplaneta. Šios egzoplanetos apskritiminės orbitos spindulys 0,6400 astronominio
vieneto, o periodas 242,00 Žemės parų. Žvaigždės spinduliuotės šaltinis yra jos gelmėse
vykstančios termobranduolinės reakcijos, kurių metu tam tikra jos masės dalis
paverčiama energija. Dėl šių reakcijų žvaigždė per savo evoliucijos laikotarpį neteko
3,64 ∙ 10
savo pradinės masės dalies. Apskaičiuokite, koks buvo egzoplanetos orbitos
spindulys ir periodas pradinėje žvaigždės evoliucijos stadijoje.
Užuomina: Pasinaudokite judesio kiekio momento tvermės dėsniu, pritaikytu
orbitiniam judėjimui: Jei dviejų kūnų sistemoje neveikia išorinės jėgos, tai orbita judančio
kūno masės ( ), orbitinio judėjimo greičio (v) ir orbitos spindulio (r) sandauga yra
pastovus dydis, × × = const.

Sprendimas

Duomenys:
Dabartinė žvaigždės masė
Žvaigždės masės pokytis Δ

= 0,8

⨀

= 3,64 ∙ 10

= 0,8 ∙ 1,989 ∙ 10

Egzoplanetos dabartinės orbitos spindulys
Egzoplanetos dabartinis orbitinis periodas

= 5,79 ∙ 10

= 0,6400 av

kg

kg

= 242,00 d

Pradinėje žvaigždės evoliucijos stadijoje jos masė buvo lygi
=
+Δ
= 1,5912 ∙ 10

= 1,5912 ∙ 10

+ 5,79 ∙ 10

= 1,59178 ∙ 10

kg

Tarkime, kad pradinėje žvaigždės evoliucijos stadijoje egzoplanetos orbitinis spindulys ir periodas
atitinkamai buvo lygūs ir
.

Remiantis judesio kiekio momento tvermės dėsniu pradinei ir dabartinei egzoplanetos orbitai galime
užrašyti:
=
Čia egzoplanetos masė, o jos orbitinis greitis.
Iš čia

=

Jei egzoplaneta juda apskritimine orbita, tai ją veikianti įcentrinė jėga lygi gravitacijos jėgai:

Dabartinėje orbitoje:

=
=

Pradinėje orbitoje:

=

=
=

7

Gautas greičių išraiškas įstatome į redukuotą judesio kiekio momento tvermės lygtį:
∙

Iš čia

= 0,6400

=

=

∙

=

1,5912 ∙ 10
1,59178 ∙ 10

= 0,63977 av

Orbitinio periodo pokytį apskaičiuosime pritaikydami apibendrintąjį trečiąjį Keplerio dėsnį dabartiniams ir
pradiniams žvaigždės ir egzoplanetos parametrams:
=
=

4
4

Padaliję vieną lygtį iš kitos gauname naują lygtį, kurią išsprendę randame pradinį orbitinį periodą:
=

= 242

1,5912 ∙ 10
1,59178 ∙ 10

0,63977
0,64

= 241,83 d

Atsakymas: Pradinis orbitos spindulys buvo 0,63977 av, o pradinis periodas – 241,83 d.
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5 uždavinys (25t)
1006 metais danguje buvo stebima sužibusi rekordiškai šviesi supernova, kurios
spindesys pagal senovės astronomų raštus buvo apie 15 kartų didesnis už Veneros
spindesį jos spindesio maksimume (–4,8 ryškio).
Mūsų laikais astronomai aptiko šios supernovos liekaną – besiplečiantį burbulo
formos ūką (5.1 pav.), kurį stebėjo keletą metų. Pati supernova buvo priskirta Ia tipo
supernovoms, kurių vizualinis absoliutinis ryškis spindesio maksimume yra lygus
= −19,5 .
Sudėję dvi skirtingais metais padarytas specialiai apdorotas nuotraukas astronomai
išmatavo, kokiu greičiu burbulas plečiasi. 5.2 pav. parodytas ūko pakraščio fragmentas,
kuriame matyti, kaip keitėsi ūko krašto padėtis per laikotarpį nuo 1987 metų vidurio
(balta juosta) iki 1998 metų vidurio (šalia einanti juoda juosta).

5.1 pav. Ūko negatyvinė nuotrauka. Juodas brūkšnys apačioje rodo, koks atstumas vaizde
atitinka 10′ (kampinių minučių)

9

5.2 pav. Ūko krašto sudėtinės nuotraukos fragmentas: balta juosta yra ūko kraštas 1987 metais,
o juoda – 1998 metais. Baltas brūkšnys su rodyklėmis rodo, koks atstumas vaizde
atitinka 10″ (kampinių sekundžių)
Raskite:
a) nuotolį iki šio ūko parsekais;
b) ūko vidutinį skersmenį kilometrais;
c) ūko vidutinį linijinį plėtimosi greitį kilometrais per metus (laikotarpiu tarp 1987 –
1998 metų);
d) kaip keitėsi ūko plėtimosi greitis bėgant laikui nuo pat supernovos sprogimo iki šių
dienų: ar jis buvo pastovus, ar lėtėjo, ar greitėjo?
Reikalingus matavimus atlikite keliose vietose – tas vietas vaizde pažymėkite.
Pateikite individualių matavimų rezultatus ir jų vidurkių vertes.

Sprendimas
a) Apskaičiuojame, koks buvo supernovos regimasis ryškis jos spindesio maksimume:
−

Kadangi šios supernovos absoliutinis ryškis

Nuotolis iki ūko

lg( ) = 1 + (
= 10

,

−

= −2,5 lg(15)

= −2,5 lg(15) − 4,8 ≈ −7,7
= −19,5 , tai:

= 5(lg( ) − 1)
10
)/5 = 1 + (−7,7 + 19,5)/5 = 3,36

= 2,5 lg

−

≈ 2291 pc

b) Iš matavimų gauname, kad vidutinis kampinis ūko skersmuo lygus 30¢.
Iš nuotolio ir kampinio skersmens randame linijinį skersmenį
=

× tg(0,5°) = 2291 pc × tg(0,5°) ≈ 20 pc

= 20 ´ 3,26 šm = 65,2 šm

10

= 65,2 × 365 × 86400 × 300000 ≈ 65,2 × 9,46 × 10

km ≈ 6,2 × 10

km

c) Iš matavimų gauname, kad per laikotarpį nuo 1987 vidurio iki 1998 metų vidurio ūko kraštas vaizde
pasislinko 3,2². Iš čia, ūko krašto plėtimosi kampinis metinis greitis:
3,2
²
≈ 0,29
1998 − 1987
metus

Kadangi vieną kampinę sekundę (1²) ūko vaizde atitinka:
6,2 × 10 km
≈ 3,4 × 10
30¢ ´ 60²

tai linijinis metinis krašto plėtimosi greitis:
km
²
0,29
× 3,4 × 10
≈ 10
²
metus

km
metus

km ( » 0,0111 pc )
» 0,0032

pc
šm
≈ 0,01
metus
metus

d) Jei ūko plėtimosi greitis būtų pastovus, tai ūkui iki dabartinio dydžio išsiplėsti būtų reikėję metų:
20 pc

pc ≈ 3100 metų
2 ´ 0,0032 metus

Kadangi nuo supernovos sprogimo praėjo apie 1000 metų, tai ūko plėtimosi greitis praeityje turėjo būti
didesnis už dabartinį. Vadinasi, ūko plėtimasis laikui bėgant lėtėjo.

Atsakymas: a) 2300 pc ; b) 6 × 10

km; c) 1011 km/metus; d) lėtėjo.
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Lietuvos mokinių penkioliktoji astronomijos olimpiada
Antrasis etapas
XI-XII klasių mokiniai
1 uždavinys (10t)
Vietovėje, kurios geografinės koordinatės: platuma 38°N ir ilguma 24°E, –
archeologai aptiko 100 cm aukščio obeliską, įtvirtintą vertikaliai akmeninio disko centre.
Aplinkui obeliską diske buvo matyti išbrėžti du Saulės simboliais pažymėti apskritimai –
vienas 46 cm spinduliu, o kitas – 315 cm spinduliu nuo centro. Vienas archeologas
parodė radinį savo draugui astronomui. Apžiūrėjęs jį astronomas iškėlė hipotezę, kad
obeliskas yra senovinis Saulės laikrodis. Tačiau jis turėjo būti naudojamas ne ten, kur
buvo rastas, o labiau į šiaurę nutolusioje vietovėje. Astronomas netgi nurodė apytiksliai,
kada obeliskas tarnavo kaip Saulės laikrodis.
Kokiu būdu astronomui pavyko tai išsiaiškinti? Raskite vietovės, kurioje pasak
astronomo obeliskas galėjo veikti kaip Saulės laikrodis, platumą. Prieš kiek apytiksliai
metų tai vyko?
Pastaba: Tarkite, kad Žemės sukimosi ašies posvyris (nuo statmenos orbitos plokštumai
krypties) dėl precesijos paskutinius 5 tūkstančių metų mažėjo vidutiniškai po 47″ (kampines
sekundes) per 100 metų ir šiuo metu yra lygus 23,44°.

Sprendimas
Jei obeliskas buvo naudojamas kaip Saulės laikrodis, tai galima spėti, kad jo metamas šešėlis vidurdienį
išorinį apskritimą pasiekdavo žiemos saulėgrįžos momentu (kai šešėlis būdavo ilgiausias), o vidinį – vasaros
saulėgrįžą (kai šešėlis būdavo trumpiausias).
Kai stebėtojas yra vietovėje, kurios platuma j, tai Saulės kampinis aukštis virš horizonto:
žiemos saulėgrįžos vidurdienį: ℎž = 90° − j − ,
vasaros saulėgrįžos vidurdienį: ℎ = 90° − j + ,
čia – kampas tarp ekliptikos ir dangaus pusiaujo plokštumos obelisko sukūrimo metu (jis
lygus Žemės ašies posvyrio kampui).
Sudėję abi išraiškas gauname:
ℎž + ℎ = 90° − j − + 90° − j +

Iš jos išreiškiame platumą: j = 90° − (ℎž + ℎ )

= 2 ´ (90° − j)

Iš duomenų apie obelisko aukštį ir apskritimo spindulius randame Saulės kampinius aukščius žiemos ir
vasaros saulėgrįžų vidurdieniais:
ℎž = arctg
ℎ = arctg

ℎ
ℎ

= arctg
= arctg

1

100 cm
» 17,613°
315 cm

100 cm
» 65,298°
46 cm

Pastaba: šiuos kampus galima išmatuoti ir matlankiu, nusibraižius pagal mastelį suderintus trikampių
brėžinius, kuriuose obelisko aukštis ir trumpasis šešėlis būtų nubraižyti santykiu 100:46 (10 : 4,6 cm), o
obelisko aukštis ir ilgasis šešėlis – santykiu 100:315 (10 : 31,5 cm).
Tada stebėtojo (obelisko – Saulės laikrodžio veikimo vietovės) platuma
1
j = 90° − (17,613° + 65,298°) » 48,545°
2

Dabar galime apskaičiuoti, koks obelisko naudojimo metu buvo kampas :
= ℎ − 90° + j = 65,298° − 90 + 48,545° » 23,84°

Kadangi mūsų laikais šis kampas yra » 23,44° , o ašies posvyris per paskutinius 5000 metų
sumažėdavo kas 100 metų vidutiniškai po 47″, tai abi Žemės ašies posvyrio kampo vertes skiria apytiksliai
toks laiko tarpas:
100 ´

−
47

= 100 ´

(23,84° − 23,44°) × 3600
47

» 3064 metai

Atsakymas: Obeliskas galėjo būti naudojamas kaip Saulės laikrodis prieš 3000-3100 metų vietovėje, kurios
platuma buvo apie 48,6° N.

2 uždavinys (20t)
Kosminėje observatorijoje, skriejančioje orbita aplink Žemę, įrengtas 50 cm Ričio ir
Kretjeno sistemos teleskopas, kurio ekvivalentinio židinio nuotolis 300 cm. Vienas iš
teleskopo uždavinių – atlikti dangaus objektų spinduliuotės matavimus naudojant šviesos
filtrą, kuris ties 200 nm bangos ilgiu praleidžia spinduliuotę 2 nm pločio juostoje.
Ekvivalentinio židinio plokštumoje įtaisytas apvalios formos fotoelektrinis detektorius,
kurio skersmuo 6 cm. Teleskopo optinės sistemos ir šviesos filtro suminis pralaidumas
siekia 10 %.
Klausimai:
a) Kokia teleskopo teorinė kampinė skiriamoji geba (išreikšta kampinėmis
sekundėmis) ties duotu bangos ilgiu?
b) Kokio maksimalaus kampinio dydžio dangaus sklypelį galima suprojektuoti
ant duoto detektoriaus?
c) Kiek fotonų per sekundę pasieks duotą detektorių, jei matuojama 20 pc
nuotolyje esanti žvaigždė, kurios spektrinis šviesis (šviesis vienetiniame bangų
ilgio intervale) lygus 5×1022 W·nm–1?

Sprendimas
a) Teleskopo kampinė skiriamoji geba
Teleskopo kampinė skiriamoji geba (radianais)

= 1,22

arba kampinėmis sekundėmis

″=

× 206265″
2

Čia ir toliau λ – bangos ilgis, D – teleskopo apertūros (pagrindinio veidrodžio) skersmuo.

∙ 206265
= 0,10″
0,5
b) Ant detektoriaus projektuojamo dangaus sklypelio kampinis skersmuo
= 1,22

2 ∙ 10

= arctg

Čia d – sklypelio linijinis skersmuo, f – teleskopo ekvivalentinio židinio nuotolis.
6
= arctg
= 1°9′
300
c) Fotonų kiekio skaičiavimas

Spektrinis spinduliuotės srauto tankis, pasiekiantis teleskopą, (spektrinis spindesys):

=

4

Čia Lλ – žvaigždės spektrinis šviesis, r – žvaigždės atstumas

Spinduliuotės srautas, ateinantis iki detektoriaus per 1 sekundę

=

∙Δ ∙

∙

∙

=

Čia Δλ – bangų ilgių intervalas, p – optinės sistemos ir filtro pralaidumas, S – teleskopo apertūros
plotas.

=
= 5 ∙ 10

Vieno fotono energija lygi

∙Δ ∙

4

4

16

Δ

2 ∙ 0,1 ∙ 0,5
= 4,10 ∙ 10
16(20 ∙ 3,086 ∙ 10 )

W

=ℎ

Čia h – Planko konstanta, o c – šviesos greitis vakuume.

Gautą spinduliuotės srautą paverčiame fotonų kiekiu padalinę spinduliuotės srautą E iš vieno fotono
energijos E1:

=

=

4,10 ∙ 10
6,626 ∙ 10

∙ 2 ∙ 10
= 412
∙ 3 ∙ 10

3 uždavinys (15t)
Dvinarę žvaigždžių sistemą sudaro neutroninės žvaigždės, kurių masės 1,4 ir 2,8
Saulės masių, o orbitinis periodas lygus 8 val. Mažesnės masės neutroninė žvaigždė yra
pulsaras, kurio vidutinis pulsacijų periodas lygus tiksliai 60 ms (milisekundžių).
Žvaigždės juda apskritiminėmis orbitomis, kurių plokštumos maždaug sutampa su Žemės
stebėtojo vizavimo kryptimi. Raskite šiuos parametrus:
a) Pulsaro orbitos spindulį.
b) Trumpiausią ir ilgiausią pulsacijų periodus, kuriuos gali užregistruoti Žemės
stebėtojas.
3

Sprendimas
Duomenys:
= 2,8 ʘ = 5,57 ∙ 10 kg
= 1,4 ʘ = 2,78 ∙ 10 kg
= 8h = 28800 s

= 60 ms

Pažymėkime dvinarės sistemos santykinės orbitos didįjį pusašį , o neutroninės žvaigždės ir pulsaro
didžiuosius pusašius atitinkamai
ir . Mūsų uždavinio atveju orbitų didieji pusašiai bus orbitų spinduliai.
Santykinės orbitos ir neutroninių žvaigždžių orbitų spindulių sąryšis: =
+
.
Remiantis masės centro apibrėžimu užrašome, kad
Kadangi

=2

∙

, gauname:

=

1
2

=

+

1
2

=

Apskritimine orbita judančio kūno linijinis greitis lygus
2
=

=

∙

.

3
2

a) Skaičiuojame pulsaro orbitos spindulį. Panaudojame apibendrintąjį trečiąjį Keplerio dėsnį:
+
=
4
Panaudoję aukščiau išvestus sąryšius gauname:
2
=
=

2 ∙ 6,673 ∙ 10

9

∙ 28800 ∙ 2,78 ∙ 10
9

= 3,464 ∙ 10

≈ 1,513 ∙ 10 m ≈ 0,010 av

b) Skaičiuojame pulsaro linijinį greitį orbitoje:
2
2 ∙ 1,513 ∙ 10
=
=
= 3,30 ∙ 10 m ∙ s
28800

Kadangi dvinarės sistemos orbitos plokštumos maždaug sutampa su jos regėjimo kryptimi Žemės
stebėtojui, tai pulsaras periodiškai tai tols nuo mūsų, tai artės prie mūsų. Todėl pulsaro skleidžiamų impulsų
dažniai dėl Doplerio reiškinio periodiškai tai mažės, tai didės. Tai atsilieps ir pulsaro impulsų periodui.
Periodo pokytis dėl Doplerio reiškinio aprašomas formule:
Δ
=
Čia c – šviesos greitis.

Skaičiuojame maksimalų periodo pokytį (periodas pailgės) tolstant pulsarui:
3,30 ∙ 10
Δ =
= 60ms
≈ 0,066 ms
2,998 ∙ 10

Artėjant pulsarui link mūsų maksimaliu greičiu jo pulsacijų periodas sutrumpės tuo pačiu dydžiu.

Taigi, artėjančio pulsaro trumpiausias pulsacijų periodas lygus
4

=

−

= 60 − 0,066 = 59,934 ms

Tolstančio pulsaro ilgiausias pulsacijų periodas lygus
= +
= 60 + 0,066 = 60,066 ms

Atsakymai: Pulsaro orbitos spindulys 0,01 av; trumpiausias pulsacijų periodas 59,934 ms; ilgiausias
pulsacijų periodas 60,066 ms.

4 uždavinys (20t)
Prie pagrindinės sekos žvaigždės, kurios masė 0,8 Saulės masės, amžius 6 milijardai
metų, efektinė temperatūra 5600 K ir spindulys 0,9 Saulės spindulio, atrasta egzoplaneta,
skriejanti apskritimine orbita, kurios spindulys 0,6400 astronominio vieneto. Pagrindinės
sekos žvaigždės spinduliuotės šaltinis yra jos gelmėse vykstančios termobranduolinės
reakcijos, kurių metu tam tikra jos masės dalis paverčiama energija, ir žvaigždė nuolat
netenka kažkokios masės dalies. Apskaičiuokite, koks buvo egzoplanetos orbitos
spindulys pradinėje žvaigždės evoliucijos stadijoje.
Tarkite, kad žvaigždės matmenys ir efektinė temperatūra nesikeitė per visą
evoliucijos laikotarpį.

Sprendimas
Duomenys:
Dabartinė žvaigždės masė
= 0,8 ⨀ = 0,8 ∙ 1,989 ∙ 10
Žvaigždės efektinė temperatūra = 5600 K
Žvaigždės spindulys = 0,9 ⨀
Žvaigždės amžius = 6 ∙ 10 m = 1,894 ∙ 10 s
Egzoplanetos dabartinės orbitos spindulys
= 0,6400 av

= 1,5912 ∙ 10

kg

Panaudojame Stefano ir Bolcmano dėsnį žvaigždės ir Saulės šviesims apskaičiuoti:
=4
⨀

Iš čia
=
= 3,828 ∙ 10

=4

⨀

∙ 0,9 ∙

⨀

⨀

5600
5772

⨀

⨀

= 2,747 ∙ 10

J∙s

Šviesis yra energijos kiekis, kurį žvaigždė išspinduliuoja per 1 sekundę. Pasinaudoję Einšteino masės ir
energijos sąryšiu gauname žvaigždės masės praradimo spartą:
̇ =

Per Δt (6 milijardus) metų žvaigždės masė sumažės dydžiu
Δ

= ̇ ∙Δ =
5

∙Δ

Δ

=

2,747 ∙ 10
∙ 3,156 ∙ 10 ∙ 6 ∙ 10 = 5,79 ∙ 10
(2,998 ∙ 10 )

kg

Remiantis judesio kiekio momento tvermės dėsniu pradinei ir dabartinei egzoplanetos orbitai galime
užrašyti:
=
Čia egzoplanetos masė, jos orbitinis greitis, o orbitos spindulys.
Iš čia
=
Jei egzoplaneta juda apskritimine orbita, tai ją veikianti įcentrinė jėga lygi gravitacijos jėgai:
=

Dabartinėje orbitoje:

=

=

Pradinėje orbitoje:

=
=

Gautas greičių išraiškas įstatome į redukuotą judesio kiekio momento tvermės lygtį:

Iš čia

Atsakymas: 0,63977 av.

∙

= 0,6400

=

=

∙

=

1,5912 ∙ 10
1,59178 ∙ 10
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= 0,63977 av

5 uždavinys (25t)
Vilniaus astronomai, naudodami Vilniaus fotometrinę sistemą, tyrinėjo tamsųjį
molekulinį debesį ir jo aplinką, pavaizduotą 5.1 pav. Šio debesies kryptimi jie nustatė
tarpžvaigždinės ekstinkcijos (Av) priklausomybę nuo atstumo, kaip parodyta 5.2 pav. Kiti
mokslininkai gavo šio debesies dujų emisijos linijos profilį, pavaizduotą 5.3 pav. Iš
pateiktų duomenų nustatykite:
a) Molekulinio debesies kampinį skersmenį.
b) Molekulinio debesies nuotolį bei jo linijinį skersmenį.
c) Molekulinio debesies vidutinį tankį. Taikykite virialo teoremą, teigiančią, kad
stabilioje daugelio objektų sistemoje jos potencinė energija savo absoliučiąja verte
lygi dvigubai kinetinei energijai (-<V>=2<K>). Be to, tarkite, kad 〈 〉 = , čia –
dalelių judėjimo greitis, o
– greičių dispersija, atsispindinti spektro linijų
išplitime. Taip pat tarkite, kad

=

puse linijos aukščio (žr. pav. žemiau).

,

, čia FWHM – spektro linijos plotis ties

5.1 pav. Molekulinio debesies ir jo aplinkos negatyvinė nuotrauka.
Tiriamasis molekulinis debesis yra į kairę nuo žvaigždės HD 142197.
Nuotraukos masteliui nustatyti pateikiamos šių žvaigždžių pusiaujinės koordinatės:
HD142197: RA 15h 53m 23s, Dec –03°01′45″
HD141851: RA 15h51m15s, Dec –03°05′24″
7

1,6
1,4
1,2
1,0
AV 0,8
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0,4
0,2
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0,008
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0,020

0,024

0,028

0,032

p, arcsec

5.2 pav. Žvaigždžių, esančių molekulinio debesies kryptimi,
tarpžvaigždinės ekstinkcijos (Av) priklausomybė nuo paralakso (p)

5.3 pav. Molekulinio debesies dujų emisijos linijų integruotas profilis,
perskaičiuotas į radialinio greičio skalę

8

Sprendimas
a) Molekulinio debesies kampinio skersmens nustatymas
Nuotraukoje pažymime molekulinio debesies kraštus, apvesdami jį apskritimu. Su liniuote išmatuojame
debesies matmenis nuotraukoje.

= 40 mm

Išmatuojame atstumą nuotraukoje tarp žvaigždžių HD142197 ir HD141851:
= 67 mm

Paskaičiuojame, koks kampas yra tarp žvaigždžių HD142197 ir HD141851:
=

(15,88972 ∙ 15 − 15,85417 ∙ 15) + (3,09 − 3,02917) = 0,54°

Tuomet molekulinio debesies kampinis skersmuo bus lygus:
=

40 ∙ 0,54
= 0,32° ≈ 20′
67

b) Molekulinio debesies nuotolis ir jo linijinis skersmuo
Molekulinio debesies nuotolį surasime iš tarpžvaigždinės priklausomybės nuo paralakso grafiko. Jei nebūtų
debesies, žvaigždės, esančios toliau nuo mūsų turėtų tolydžiai didėjančią ekstinkciją. Debesis prigesina
tolimų žvaigždžių šviesą, o žvaigždžių, esančių prieš debesį, spindesiui įtakos neturi. Todėl tarpžvaigždinės
ekstinkcijos priklausomybės nuo atstumo grafike, molekulinio debesies atstume matome išaugančią
ekstinkciją. Iš šios priklausomybės nustatome molekulinio debesies atstumą:
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Debesies nuotolis paralaksais bus:
= 0,0093″

Tuomet atstumas iki debesies bus lygus:

Debesies skersmuo bus lygus:

1

=

=

=2∙

1
≈ 110 pc
0,0093
∙ tg

2

= 0,6 pc

c) Molekulinio debesies vidutinis tankis.
Remiantis virialo teorema galime užrašyti:
〈

Tariame, kad debesis yra rutulio formos. Tuomet:

〉=〈
=

Sustatę šias išraiškas gauname:

Iš čia išreiškiame tankį:

〉=

4
3

=

4
3

=
=

4

3

Greičių dispersiją surasime iš linijos pločio, kaip parašyta sąlygoje:
10

0,032

Iš grafiko nustatome, kad
= 1,25 km/s

Pagal sąlygoje duotą formulę surandame greičių dispersiją:

Įstatome į formulę ir apskaičiuojame tankį:
=

Atsakymas: 1,2 ∙ 10

=

1,25
= 0,53 km/s
2,355

3 ∙ 0,53
4 ∙ 3,14 ∙ 6,67 ∙ 10
∙ 0,3 ∙ 3,08568 ∙ 10
kg/m
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= 1,2 ∙ 10

kg/m

