
Astromaturki





1ӝ. Pewna galaktyka ma przesunięcie ku czerwieni z = 0,05. Jak daleko od nas znajduje się
w tej chwili? Przyjmij, że jest wystarczająco daleko, że składowa tej prędkości związana
z rozszerzaniem się Wszechświata jest dużo większa od pozostałych składowych.





2ӝ*. Planetoida  krąży  wokół  Słońca  po  orbicie  eliptycznej  o  mimośrodzie  e = 0,5,
z okresem T = 1 rok. Orbita planetoidy i orbita Ziemi leżą w tej samej płaszczyźnie.

1. Naszkicuj na jednym rysunku orbity Ziemi i planetoidy.
2. Pewnego razu, gdy planetoida była w peryhelium, można było ją zaobserwować jako

ciemną plamkę na tle Słońca. Czy jest możliwe, że kiedyś w przyszłości planetoida
uderzy w Ziemię?



3ӝ. Kąt paralaksy heliocentrycznej (rocznej) dla Syriusza to α = 0,38”. W jakiej odległości
od Ziemi znajduje się ta gwiazda? Wynik podaj w parsekach.





Do obserwacji widm absorpcyjnych gwiazd stosuje się (mikroskopy / spektroskopy / lasery). 
W tych urządzeniach wskutek zjawiska (ugięcia / załamania / rozproszenia) światła gwiazdy na
siatce dyfrakcyjnej i interferencji w obszarze za siatką dyfrakcyjną rozdzielane są różne barwy.
Każdej linii absorpcyjnej odpowiada przeskok (fotonu / elektronu / protonu) z (niższego / wyższego)
poziomu energetycznego na (niższy / wyższy). Podczas przeskoku pochłaniana jest energia równa
(sumie / różnicy) energii poszczególnych poziomów energetycznych.

4ӝ.  W widmach układów podwójnych gwiazd obserwuje się cykliczne zmiany przesunięć
związane z ruchem względnym gwiazd. Rozważmy układ składający się z dwóch gwiazd
o nazwach Angelina i Brad. Linia widmowa, która w laboratorium na Ziemi ma długość
dokładnie  λ0 = 500 nm, w widmie Angeliny jest widoczna jako λA, której wartość zmienia
się  cyklicznie  od  499,95 nm do  500,01 nm.  Ta  sama  linia  w  widmie  Brada  przyjmuje
wartości λB ϵ [499,89 nm; 500,07 nm]. Gwiazdy krążą w płaszczyźnie przechodzącej przez
Ziemię, a ich okres obiegu T = 36,5 dnia.

1. Wyznacz możliwe wartości prędkości gwiazd względem Ziemi.
2. Jaka jest prędkość Brada względem Angeliny?
3. Która z gwiazd jest masywniejsza? Ile razy?
4. Wyznacz masy gwiazd zakładając, że odległość między gwiazdami jest stała.
5. Naszkicuj wykres zależności λB od czasu.

5ӝ*. Stojąc  na  biegunie  polarnik  stwierdził,  że  pewien  satelita  w  czasie  t = 105 s
przemieścił się z zenitu (najwyższego punktu na niebie) do punktu o wysokości 40O nad
horyzontem (czyli odległego o 50O od zenitu). Wyznacz okres obiegu satelity T.


