LIETUVOS MOKINIŲ DVIDEŠIMTOJI ASTRONOMIJOS OLIMPIADA
Baigiamasis etapas
Teorinis turas
IX – X klasių (J) grupė
Viso 100 taškų
1 uždavinys. Šiaurinė (18 taškų)
Lentelėje pateiktas miestų sąrašas su geografinėmis platumomis.
Nr.

Miestas

Šalis

Platuma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bogota
Džakarta
Kampala
Kasablanka
Kitas
Melburnas
Padangas
Praha
Rio Galjegosas
Trumsė

Kolumbija
Indonezija
Uganda
Marokas
Ekvadoras
Australija
Indonezija
Čekija
Argentina
Norvegija

+4°, 7
−6°, 2
+0°, 3
+33°, 5
−0°, 2
−37°, 8
−1°, 0
+50°, 1
−51°, 6
+69°, 7

Išnagrinėkite lentelės duomenis ir atsakykite į šiuos klausimus:
a) Kuriame iš šių miestų Šiaurinė bus matoma arčiausiai zenito?
b) Kuriame iš šių miestų Šiaurinės aukštis virš horizonto bus mažiausias?
c) Kuriuose miestuose Šiaurinė niekada nebus matoma?
Atkreipkite dėmesį, kad Šiaurinės dabartinės pusiaujinės koordinatės yra šios:
𝛼 = 2ℎ 59𝑚 ; 𝛿 = 89°22′ .
Tarkite, kad visais atvejais Šiaurinė buvo stebima viršutinėje kulminacijoje.
Sprendimai turi būti paaiškinti ir pagrįsti skaičiavimais.
Sprendimas
a) Kai skaičiuojame apytiksliai tariame, kad Šiaurinės deklinacija 𝛿 ≅ 90°, o jos horizontinis aukštis
apytiksliai lygus vietovės geografinei platumai, ℎŠ ≅ .
Šiaurinė bus matoma arčiausiai zenito tame mieste, kuriame šios žvaigždės horizontinis aukštis bus
didžiausias. Šią sąlygą tenkina Trumsės miestas: ℎŠmax ≅ 𝜑 𝑇 = 69°, 7.
b) Vertinant apytiksliai Šiaurinė būtų matoma iš
vietovių, kurių geografinės platumos yra Žemės šiaurės
pusrutulyje, t. y., kai būtų tenkinama sąlyga (1 pav.):
ℎŠ ≅  > 0
Vadinasi, šiuo atveju žemiausiai virš horizonto Šiaurinė būtų
matoma vietovėje, kurios geografinė platumos vertė yra
mažiausia, bet teigiama. Tai yra Kampala ( = +0°, 3).
Vertindami tiksliai turime atsižvelgti į du faktorius: 1)
Šiaurinės deklinacija nėra tiksliai lygi 90° ir 2) atmosferos
refrakcija ties horizontu. Kai šiaurinis polius bus ties horizontu (1 pav. taškas N‘), Šiaurinės (1 pav., taškas P‘)
aukštis bus lygus ℎŠ = 90° − 89°22′ = 38′. Refrakcija ties horizontu lygi 𝜌 = 35′ . Vadinasi, Šiaurinė bus virš
horizonto ir tose platumose, kurios tenkins sąlygą:
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ℎŠ = 𝜑 + 38′ + 35′ = 𝜑 + 1°, 2 > 0
Iš čia gauname, kad Šiaurinė bus matoma platumose
𝜑 > −1°, 2
Šią sąlygą tenkina pietų pusrutulio miestai Kitas ir Padangas. Padangas yra nutolęs į pietus labiau, nei Kitas,
todėl Padange Šiaurinės horizontinis aukštis bus mažiausias:
ℎŠ = −1° + 1°, 2 = 0°, 2
c) Remdamiesi b) gauta Šiaurinės matomumo sąlyga galime teigti, kad Šiaurinė bus nematoma platumose
𝜑 ≤ −1°, 2
Taigi, Šiaurinė bus nematoma šiuose miestuose: Džakartoje, Melburne, Rio-Galjegose.

2 uždavinys. Asteroido orbita (10 taškų)
Iš asteroido stebėjimų nustatytos dvi gretimos jo opozicijos datos: 2018 m. birželio
mėn. 19 d. ir 2019 m. lapkričio mėn. 12 d. Apskaičiuokite:
a) Asteroido orbitinį periodą (Žemės metais).
b) Asteroido orbitos didįjį pusašį (astronominiais vienetais, av).
c) Asteroido atstumą nuo Žemės opozicijos metu (astronominiais vienetais, av).
Tarkite, kad Žemės ir asteroido orbitų plokštumos sutampa ir yra
apskritiminės.
Sprendimas
a) Laiko intervalas tarp gretimų vienvardžių planetos konfigūracijų (šiuo atveju opozicijų) yra sinodinis
periodas. Taigi, asteroido sinodinis periodas
𝑆 = 𝑡(2019.11.12) − 𝑡(2018.06.19) = 11 + 10 × 31 + 5 × 30 + 28 + 12 = 511d ≅ 1,4 metų
Asteroido orbitinį periodą apskaičiuojame panaudodami sinodinę lygtį:
1
1
1
=
−
𝑆 𝑃⊕ 𝑃𝐴
Čia 𝑃⊕ – Žemės orbitinis (žvaigždinis) periodas, o 𝑃𝐴 – asteroido orbitinis (žvaigždinis) periodas. Iš čia
1
1
𝑃𝐴 =
=
≅ 3,5 metų
1
1 1
1
−
−
𝑃⊕ 𝑆 1 1,4
b) Asteroido orbitos didįjį pusašį apskaičiuojame pasiremdami trečiuoju Keplerio dėsniu:
𝑃𝐴2 3 2 3
𝑎𝐴 = 𝑎⊕ √ 2 = √𝑃𝐴 = √3,52 ≅ 2,3 av
𝑃⊕
3

c) Asteroido atstumas nuo Žemės opozicijos metu
𝑟 = 𝑎𝐴 − 𝑎⊕ = 2,3 − 1 = 1,3 av
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3 uždavinys. Novos žybsnis (32 taškai)
XXI amžiaus pradžioje buvo pastebėta, kad viena kintamoji žvaigždė, kurios
paralaksas 𝑝 = 0,17 mas (kampinių milisekundžių), sužibo kaip nova. Po žybsnio aplink
ją susidarė besiplečiantis šviesus burbulas, kurio vaizdus nufotografavo Hablo (Hubble)
kosminis teleskopas. Šio burbulo nuotraukos, nufotografuotos tais pačiais metais, bet
skirtingomis dienomis, pateiktos 3.1 pav. Kiekviena nuotrauka yra kvadratas, kurio
kampiniai matmenys 110″ × 110″ (kampinių sekundžių).

3.1 pav. Nova, apsupta besiplečiančio šviesaus burbulo. Viršutinės
yra pozityvinės nuotraukos, o apatinės – tos pačios dienos negatyvinės
nuotraukos. Po nuotraukomis nurodytos fotografavimo datos.
Hablo kosminio teleskopo nuotraukos

Užduotys:
a) Apskaičiuokite atstumą d iki novos parsekais.
b) Įvertinkite šviesaus burbulo kampinius skersmenis θ (kampinėmis sekundėmis)
abiejose nuotraukose.
c) Apskaičiuokite šviesaus burbulo linijinius spindulius R parsekais.
d) Apskaičiuokite šviesaus burbulo plėtimosi greitį v m/s.
e) Apskaičiuokite šio greičio santykį su šviesos greičiu, 𝑣⁄𝑐 .
f) Paaiškinkite, dėl ko regimasis šviesaus burbulo plėtimasis vyko tokiu greičiu.
Koks reiškinio pavadinimas?
Sprendimas
a) Atstumas iki novos
𝑑=

1
1
=
= 5882 pc
𝑝 0,17 × 10−3
3
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b) Burbulo kampiniai skersmenys.
Burbulai nėra sferiškai simetriški, o ovalo (elipsoido) formos. Skersmenis galima matuoti arba išilgai
ilgosios ašies, arba išilgai trumposios ašies. Svarbu, kad pasirinkimas būtų toks pat matuojant abu burbulus.
Išmatavus mažiausią ir didžiausią skersmenis galima apskaičiuoti jų vidurkį (tuomet įvertis bus tikslesnis).
Ekrane išmatavę linijinius nuotraukų matmenis, linijinius burbulų skersmenis ir įvertinę nuotraukų mastelį
gauname tokius rezultatus:
05.20:
𝜃1min = 50″ ; 𝜃1max = 57″ ; vidurkis 𝜃1 = 53″, 5
12.17:
𝜃2min = 85″ ; 𝜃2max = 105″ ; vidurkis 𝜃2 = 95″, 0
c) Apskaičiuojame burbulų linijinius spindulius.
Astronomijoje tolimų objektų linijiniai spinduliai (skersmenys) apskaičiuojami naudojant mažų kampų
formulę (žr. konstantų lentelę). Taigi, burbulo spindulys
𝜃
𝑅= 𝑑
2
Svarbu: Mūsų uždavinyje kampas 𝜃 išmatuotas kampinėmis sekundėmis, o duotoje formulėje šis kampas
turi būti išreikštas radianais.
Apskaičiuojame šį kampą radianais:
53,5
𝜃1 =
= 2,594 × 10−4 rad
206265
𝜃2 =

95
= 4,606 × 10−4 rad
206265

Tuomet
𝑅1 =

𝜃1
2,594 × 10−4
𝑑=
5882 ≅ 0,763 pc
2
2

𝑅2 =

𝜃2
4,606 × 10−4
𝑑=
5882 ≅ 1,355 pc
2
2

d) Apskaičiuojame burbulo linijinio plėtimosi greitį
𝑅2 − 𝑅1
𝑣=
Δ𝑡
Laiko intervalas tarp nuotraukų fotografavimo momentų yra lygus
Δ𝑡 = 𝑡2 (12.17) − 𝑡1 (05.20) = 211 d = 211 × 86400 = 1,823 × 107 s
Tuomet
𝑣=

1,355 − 0,763
3,0857 × 1016 ≅ 1,0 × 109 m ∙ s −1
1,823 × 107

e) Apskaičiuotojo greičio santykis su šviesos greičiu:
𝑣 ⁄𝑐 =

1,0 × 109
≅ 3,3
2,9979 × 108

f) Šviesaus burbulo plėtimosi negalima paaiškinti tiesiog žvaigždės sprogimo metu įgreitintų
aplinkžvaigždinių dujų ir dulkių judėjimu, nes bet koks masę turintis objektas negali judėti greičiau už šviesos
greitį. Todėl regimasis burbulo plėtimasis nesusijęs su fiziniu aplinkžvaigždinio ūko judėjimu, bet siejamas su
kitu reiškiniu, vadinamu šviesos aidu.
Reiškinio esmė tokia. Sužibusi nova staiga apšviečia visą ją supantį sferišką dujų ir dulkių debesį. Bet
skirtingi sferos taškai yra nevienodai nutolę nuo stebėtojo iš Žemės. Nuo artimesnių Žemei sferos taškų
4
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atsispindėjusi šviesa greičiau pasiekia Žemę, nei nuo tolimesnių jos taškų. Kuo toliau nuo ūko centrinės dalies
nutolę taškai, tuo ilgesnis tose vietose atsispindėjusių spindulių kelias iki Žemės, vadinasi, ir tuo vėliau šie
spinduliai užregistruojami Žemėje. Tokiu būdu, susidaro regimas įspūdis, kad šviesus dujų ir dulkių burbulas
plečiasi. Stebimą reiškinį iliustruoja žemiau pateikta schema.

(1)

(3)

(2)

(4)

3.2 pav. Šviesos burbulo plitimas sferiškame ūke, pavaizduotas per 4 etapus. (1) Iš pradžių
stebėtoją pasiekia spinduliai, tiesiogiai atsklidę nuo novos. (2) Kiek vėliau – spinduliai,
atsispindėję nuo novai artimiausios aplinkos dulkių. (3) Dar vėliau - spinduliai, atsispindėję
nuo ūko dulkių, esančių toliau nuo novos. (4) Vėliausiai stebėtoją pasiekia spinduliai,
atspindėję nuo pačių ūko pakraščių. Išblėsus novai šviesos burbulas ilgainiui išnyksta
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4 uždavinys. DŽP greičio pokytis (22 taškai)
Dirbtinis Žemės palydovas, kurio masė 200 kg, skrieja apskritimine orbita apie
Žemę kelių šimtų kilometrų aukštyje. Nors atmosferos tankis tokiame aukštyje ir labai
mažas, tačiau vis tiek Žemės atmosfera šiek veikia palydovą. Apskaičiuokite, kiek ir kaip
pasikeis palydovo orbitinis greitis po vieno apsisukimo aplink Žemę, jei tuo metu jį veiks
oro pasipriešinimo jėga 𝐹 = 0,7 mN?
Tarkite, kad vieno apsisukimo metu palydovas visą laiką juda apskritimine orbita,
kurios spindulys mažai skiriasi nuo Žemės spindulio, o palydovo greičio pokytis Δ𝑉 yra
labai mažas, lyginant su jo greičiu V (Δ𝑉 ≪ 𝑉). Primename, kad gravitacinė potencinė
energija yra neigiama; be galo dideliame nuotolyje ji prilyginama nuliui.

Sprendimas
Palydovo mechaninė energija yra lygi kinetinės ir potencinės energijos (su minuso ženklu, nes be galo
dideliame nuotolyje lygi 0) sumai:
1
𝑚𝑀
𝐸 = 𝑚𝑉 2 − 𝐺
2
𝑅
Čia m – palydovo masė, V – palydovo orbitinis greitis, G – gravitacijos konstanta, M – Žemės masė, R –
palydovo orbitos spindulys.
Kadangi
𝑀
(1)
𝑉2 = 𝐺
𝑅
Tai
1
𝐸 = − 𝑚𝑉 2
2
Atmosferos stabdymo jėga per vieną apsisukimą atliks darbą lygų
𝐴 = 2𝜋𝑅𝐹
o palydovo greitis padidės (nes orbitos spindulys šiek tiek sumažės) nedideliu dydžiu Δ𝑉. Pilnutinės energijos
pokytis bus lygus
1
1
1
Δ𝐸 = 𝐸 − 2𝜋𝑅𝐹 = − 𝑚𝑉 2 − 2𝜋𝑅𝐹 = − 𝑚(𝑉 + Δ𝑉)2 = − 𝑚(𝑉 2 + 2𝑉Δ𝑉 + (Δ𝑉)2 )
2
2
2
2
(Δ𝑉)
Kadangi Δ𝑉 ≪ 𝑉 , tai narys
bus be galo mažas ir jį galima atmesti. Tada
1
1
− 𝑚𝑉 2 − 2𝜋𝑅𝐹 = − 𝑚𝑉 2 − 𝑚𝑉Δ𝑉
2
2
Iš čia
𝐹 2𝜋𝑅
Δ𝑉 =
𝑚 𝑉
Į šią formulę įstatę greičio išraišką iš (1) formulės gauname
Δ𝑉 =

Δ𝑉 =

𝐹 2𝜋𝑅√𝑅
𝑚 √𝐺𝑀

7 × 10−4 2 × 3,14 × 6,4 × 106 √6,4 × 106
≅ 0,018 m ⋅ s −1
−11
24
200
√6,67 × 10
× 5,97 × 10
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5 uždavinys. Aktyvios galaktikos radijo šaltiniai (18 taškų)
Iš aktyvios galaktikos branduolio priešingomis kryptimis išmetami du radijo
šaltiniai A ir B. Abu radijo šaltiniai nuo galaktikos centro tolsta vienodais greičiais
lygiais 2/3 šviesos greičio (V = 2c/3) ir duotu momentu yra nutolę nuo galaktikos
vienodu atstumu L. Šaltinius jungianti tiesė iš Žemės matoma 60 laipsniu kampu į
regėjimo spindulį (žr. 5 pav.). Kiek ir kuris radijo šaltinis stebint iš Žemės atrodys
esantis arčiau savo galaktikos centro, negu kitas?

5 pav. Aktyvios galaktikos branduolys ir radijo šaltiniai

Sprendimas
Iš sąlygos seka, kad statmenoje matymo iš Žemės spinduliui plokštumoje regimosios šaltinių padėtys nuo
galaktikos centro yra 𝐿 sin 60°.
Kai signalas pasiunčiamas iš šaltinio A greičiu c, šaltinis B juda link Žemės greičiu
1 2𝑐 𝑐
𝑉 cos 60° =
=
2 3
3
Po laiko momento Δ𝑡 šaltinio A signalas bus tokiu pat atstumu nuo Žemės, kaip ir šaltinis B, todėl tuo
metu iš šaltinio B paleistas signalas pasieks Žemę kartu su šiuo šaltinio A signalu. Per tą laiką, kol šaltinis B link
Žemės pajudės atstumu
𝑐
Δ𝑡,
3
šaltinio A signalas turės įveikti atstumą
𝑐
𝑐
𝑐Δ𝑡 = 2𝐿 cos 60° + Δ𝑡 = 𝐿 + Δ𝑡
3
3
Iš čia laiko tarpas reikalingas šaltinio A signalui susilyginti su šaltinio B padėtimi Žemės atžvilgiu yra
𝐿
Δ𝑡 =
𝑐
𝑐−3
Per tą laiko tarpą šaltinis B nutols papildomai nuo galaktikos centro atstumu
2𝑐𝐿 sin 60°
𝑉 sin 60° Δ𝑡 =
= 𝐿 sin 60°,
3𝑐 − 𝑐
t. y., jis bus stebimas nutolęs 2 kartus didesniu kampiniu atstumu nuo galaktikos centro, negu šaltinis A.

Atsakymas: Iš Žemės šaltinis A bus stebimas esantis 2 kartus arčiau galaktikos centro, negu šaltinis B.
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Trums

Padangas

Džakarta, Melburnas, Rio Galjegosas

3,5

2,3

1,3

5882

53,5

0,763

95,0

1,355

1,0e9

3,3

šviesos aidas

0,018

A bus 2 kartus ar iau galaktikos centro nei šaltinis B

