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Analiza danych

1. Na załączonych  rysunkach  (Rys.  0.)  zaznaczono  położenia  galileuszowych  księżyców Jowisza
w trzech momentach1. Zidentyfikuj poszczególne księżyce na każdym z trzech rysunków. Podaj
pełne uzasadnienie odpowiedzi.
Przyjmij, że promienie orbit i okresy obiegów kolejnych księżyców wynoszą:
r1 = 422 000 km P1 = 1,769 d, r2 = 671 000 km P2 = 3,551 d,
r3 = 1 070 000 km P3 = 7,155 d, r4 = 1 883 000 km P4 = 16,689 d,
a średnica Jowisza wynosi 143 000 km.

2. Załączone rysunki przedstawiają:
Rys. 1. - zestaw wzorcowych widm gwiazd ciągu głównego;
Rys. 2. - widma czterech gwiazd ciągu głównego (HD 23194, HD 23585, HD 27524, Beta 
Comae), których jasności obserwowalne wynoszą: 8,07; 8,38; 6,78; 4,26 magnitudo;
Rys. 3. - rozkład energii w widmie gwiazdy HD 27524;
Rys. 4. - diagram Hertzsprunga-Russela.
1. Podaj typy widmowe gwiazd, których widma przedstawiono na Rys. 2.
2. Znajdź odległości gwiazd, których widma podano na Rys. 2. (przy założeniu braku ekstynkcji 

międzygwiazdowej).
3. Przedyskutuj dokładność otrzymanego wyniku przyjmując, że błąd jasności obserwowalnej 

jest znikomy.
4. Znajdź temperaturę gwiazdy, której widmo przedstawiono na Rys 3. 

3. Fotografie 1. i 2. przedstawiają kometę Hale-Boppa w dwóch różnych położeniach. Dołączony 
fragment mapy nieba obejmuje obszar tych fotografii. Tabela 1. zawiera współrzędne kilku gwiazd
z tego obszaru, natomiast tabela 2. zawiera szczegóły dotyczące fotografii.
1. Zaznacz na mapie i na obu fotografiach gwiazdy z tabeli 1.
2. Na fotografii 1. zaznacz linią gdzie przyjmujesz koniec warkocza i oszacuj kątowe rozmiary 

głowy i warkocza komety.
3. Położenie głowy komety na fotografiach 1. i 2. zaznacz na mapie.
Korzystając z tabeli 2, oblicz:
4. Elongację komety
5. odległości komety od Ziemi
6. liniowe rozmiary głowy komety
7. korzystając z obu fotografii oszacuj kątową prędkość komety.
Załóż, że warkocz komety ma kierunek dokładnie przeciwsłoneczny.

4. Załączona  tabela  (Tab.  3.)  zawiera  współrzędne  równikowe Słońca  oraz  trzech  planet  Układu
Słonecznego.
1. Przeanalizuj  dane zawarte  w tabeli  i  podaj  nazwy planet,  których współrzędne równikowe

zawierają kolumny A, B oraz C.
2. Nazwij i określ, między którymi kolejnymi datami wymienionymi w tabeli przypadają typowe

dla obserwatora ziemskiego konfiguracje planet.
3. Wykonaj  rysunek  z  przybliżonymi  położeniami  rozpatrywanych  planet  względem  Słońca

i Ziemi na dzień 6. marca 2009 r. Na rysunku zaznacz kierunek punktu równonocy wiosennej.
Dla  uproszczenia  przyjmij,  że  orbity  wszystkich  planet  są  współpłaszczyznowymi  okręgami
o promieniach równych ich średnim odległościom od Słońca:
Merkury 0,39 au, Wenus 0,72 au, Mars 1,52 au, Jowisz 5,20 au,
Saturn 9,54 au, Uran 19,19 au, Neptun 30,07 au.

1 Oryginalnie zadanie obserwacyjne – układ z 9. marca trzeba było samodzielnie zaobserwować.
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Fragment mapy nieba do zadania 3.
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