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Задача 1

1.  Три  супутники  Землi,  виведенi  на  колову  орбiту,  перебувають  у  вершинах
рiвностороннього  трикутника.  Площина  орбiти  проходить  через  вiсь  обертання  Землi  та
змiнює свою довготу. Знайти мiнiмальний радiус орбiти, яка дає змогу монiторити будь-яку
точку поверхнi Землi за допомогою цiєї 6системи супутникiв. Супутники сферичної форми,
поверхня  вiдбиває  сонячне  свiтло  дифузно  i  має  альбедо  α  =  0.8.  Яким  має  бути
максимальний  радiус  кожного  супутника,  щоб  з  поверхнi  Землi  їх  не  було  видно
неозброєним оком на вечiрньому небi?
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Задача 2

Спектр  квазара. На  рисунку  зображена
оптична ділянка спектра віддаленого квазара, в
яку потрапила емісійна лінія гідрогену Лайман
Альфа (Lα), лабораторна довжина якої наведена
у  верхньому  куті  рисунка.  Видима  зоряна
величина цього об єкта mʼ V=15.0. Скільки часу
світло летіло від квазара та яка його абсолютна
зоряна  величина?  Якому  кольору  відповідає
довжина  хвилі  лінії  Lα від  цього квазара  для
земного спостерігача та для спостерігача, який
перебуває  на 250 МПк ближче до квазара.

Розв язанняʼ
Як  видно  із  спектра  та  таблиці,  довжина  хвилі  лінії  Lα  дорівнює  λ≈6020 A , що
відповідає помаранчевому кольору.

Червоне зміщення квазара z=
λ−λ0

λ0
≈3.95 .

Використовуючи  релятивістську  формулу  для  червоного  зміщення  z=√ 1+v /c
1−v /c

−1,

знаходимо швидкість віддалення квазара v
c
=

(z+1)2−1

(z+1)2+1
≈0.92.

Згідно  з  законом  Габбла-Леметра,  відстань  до  квазара  становить

r= v
H

≈3.94 ГПк≈12.84∗109 св . р .  Останнє  число  і  є  часом,  за  який  світло  подолало

відстань до Землі.
Підставимо  знайдену  відстань  в  Пк  у  формулу  для  абсолютної  зоряної  величини

M=mv−5 lg r+5≈−25.60 .
Якби  спостерігач  перебував  на  250  Мпк  ближче  до  квазара,  то  відстань  до  останнього
становила б r≈3.69ГПк ,
а отже, швидкість віддалення дорівнювала б v≈0.86 c ,
його червоне зміщення z≈2.70,
що відповідало б λ≈4500 A . Це синій колір.



ІІІ етап Всеукраїнської

учнівської олімпіади

з астрономії  

м. Львів, 16 лютого 2019 р.

Теоретичний тур

11 клас

Задача 3

Який радiус матиме Сонце через 7.8 мiльярдiв рокiв за умови, що його абсолютна
зоряна величина становитиме -3m.42, а ефективна температура фотосфери буде 2700 K?
Виразiть цей радiус в астрономiчних одиницях.
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Задача 1

1.  Сонячна грануляція.  На знімку (рис. 1) зображено невеликий фрагмент грануляційної
структури поверхні Сонця. Світлі тони відповідають гранулам (висхідні потоки речовини),

найтемніші  і  темні  –  міжгранулам  (низхідні  потоки).
Дискретна складова зображення (квадратики) зумовлена
піксельною  структурою  фотоприймача  камери
спостереження  (піксель  –  найменший  структурний
елемент  світлочутливого  шару).  За  спектрами
поглинання в лінії FeI λ5250.2 Ǻ (рис. 2), отриманих для
деяких трьох гранул з цього рисунка, оцінити середню
швидкість руху речовини в міжгранулах. Вважати, що в
фотосферних  шарах  виконується  баланс  потоку
речовини:  кількість  речовини,  що  піднімається,
дорівнює кількості речовини, що опускається.

Рис.  1.  Фрагмент  сонячної  грануляції  в  неперервному  спектрі  (континуумі),  який
утворюється в шарах нижньої фотосфери.

Рис.  2.  Спектри  поглинання  для
лінії  FeI λ =  5250.2  Ǻ,  Δλ=0
відповідає  лабораторному
положенню  лінії,  допплерівський
зсув  лінії  зумовлений  рухом
речовини.

Розв'язання
З рис. 2 визначаємо доплерівські зсуви спектральної лінії: -0.07А, -0.05А та -0.04А.

Середнє  значення доплерівського зсуву становить  Δλ=-0.053А (знак мінус вказує на  рух
речовини  вгору).  Йому  відповідає  середня  швидкість  висхідного  руху  в  гранулах:
Vгр.=C*Δλ/λ0 = 3 км/с (тут С-швидкість світла).
Згідно умови балансу потоку речовини маємо:
  Vгр.*Sгр.=Vмгр.*Sмгр.., де S – площа гранул та міжгранул, відповідно.
З рис. 1 отримуємо – Sмгр.= 60 пікселів (може бути трохи більше чи менше), Sгр.=225-60=165.
Звідси Vмгр.= Vгр.*Sгр./ Sмгр. ~ 8 км/с. 
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Сонце  у  Львові. На  рисунку  показано  положення  Сонця  у  горизонтальній  системі
координат для спостерігача у Львові (географічна довгота  λ=24˚00’,  географічна широта
φ=49˚50’). Визначте приблизну дату, якій відповідає цей рисунок.

Розв язанняʼ
З рисунку можемо знайти горизонтальні координати Сонця на даний момент часу

h=−15o, A=341o . Також важливим є те, що азимут дорівнює нулю у точці півночі, що
видно на рисунку.

Використаємо  формулу  косинусів  для  паралактичного  трикутника
cos (90o−δ)=cos (90o−φ )cos (90o−h)+sin(90o−φ)sin(90o−h)cos (360o−A) , де  δ ,φ -  це

схилення Сонця та широта місцевості спостережень (Львова), відповідно.
Після  елементарних  спрощень  отримаємо  формулу  для  знаходження  схилення

Сонця sin δ=sinφ sin h+cosφ coshcos A≈0.391 .
Отже δ≈23.04o≈23o 2.4 ' .
Це значення приблизно на  півградуса  менше за  максимальне значення схилення

Сонця 23o 26 ' в момент літнього сонцестояння 22 червня.
Якщо припустити, що схилення Сонця поблизу літнього сонцестояння змінюється

на півградуса за 10 днів, то шукана дата або десь коло 11-12 червня, або 1-2 липня.
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Задача 1

1.  Три  супутники  Землi,  виведенi  на  колову  орбiту,  перебувають  у  вершинах
рiвностороннього  трикутника.  Площина  орбiти  проходить  через  вiсь  обертання  Землi  та
змiнює свою довготу. Знайти мiнiмальний радiус орбiти, яка дає змогу монiторити будь-яку
точку поверхнi Землi за допомогою цiєї системи супутникiв. Супутники сферичної форми,
поверхня  вiдбиває  сонячне  свiтло  дифузно  i  має  альбедо  α  =  0.8.  Яким  має  бути
максимальний  радiус  кожного  супутника,  щоб  з  поверхнi  Землi  їх  не  було  видно
неозброєним оком на вечiрньому небi?
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Задача 2

Блиск Нової Лебедя, виявленої 29 серпня 1975 року до спалаху був близьким
до  21m,  а  в  максимумі  збільшився  до  1m.9.  Якщо  вважати,  що  середня
абсолютна зоряна величина нових зір в максимумі блиску складає біля -8  m, то
яку світність мала ця зоря до спалаху і в момент максимуму блиску та на якій
відстані від Сонця перебуває зоря?  Вважати, що абсолютна зоряна величина
Сонця  Mʘ  = 4m.79.

Розв’язання 
a) Абсолютна зоряна величина M пов’язана з видимою зоряною

величиною m та відстанню r в парсеках залежністю 
M=m+5-5∙lg(r)

Звідси для  M=-8.0 та  m=1.9 знаходимо відстань  r до Нової
Лебедя 1975
           lg(r) = 2.9  або  r = 102..9 = 955 (пк) ≈ 1000 (пк). 

b) Знаходимо  видиму  зоряну  величину  Сонця  mʘ,  якщо  його
розмістити на відстані r =1000 пк. із співвідношення :

Mʘ = mʘ + 5 – 5∙lg(r)
mʘ  = 4.79 - 5 + 5∙lg(1000) = 14.79 ( зор.вел.) 

c) Значення світності Нової Лебедя 1975 р. порівняно зі Сонцем
для мінімуму її  блиску (Emin/Eʘ) та максимуму блиску (Emax/Eʘ)
знаходимо із співвідношень :
lg(Emin/Eʘ) = 0.4∙( mʘ - mmin), або Emin/Eʘ = 10-2.48 ≈ 1/300
lg(Emax/Eʘ) = 0.4∙( mʘ - mmax), або Emax/Eʘ =10+5.16 ≈143· 103

(де mmin  = 21.0, mmax = 1.9) 
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Задача 3

Яку мiнiмальну швидкiсть повинен мати космiчний корабель, щоб покинути з
Марса Сонячну систему?
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Задача 1

Сонячна  грануляція.  На знімку  (рис.  1)  зображено  невеликий  фрагмент  грануляційної
структури поверхні Сонця. Світлі тони відповідають гранулам (висхідні потоки речовини),
найтемніші  і  темні  –  міжгранулам  (низхідні  потоки).  Дискретна  складова  зображення
(квадратики)  зумовлена  піксельною  структурою  фотоприймача  камери  спостереження
(піксель  –  найменший  структурний  елемент  світлочутливого  шару).  За  спектрами
поглинання в  лінії  FeI λ5250.2  Ǻ визначили швидкість  руху речовини для деяких трьох
гранул з цього рисунка: 2 км/с, 3 км/с, 4 км/с. Оцінити середню швидкість руху речовини в
міжгранулах.  Вважати,  що  в  фотосферних  шарах  виконується  баланс  потоку  речовини:
кількість речовини, що піднімається, дорівнює кількості речовини, що опускається.

Рис.  1.  Фрагмент  сонячної  грануляції  в
неперервному  спектрі  (континуумі),  який
утворюється в шарах нижньої фотосфери.

Розв'язання

Оцінимо середню швидкість висхідного руху: V = (4+3+2)/3=3км/с.
Згідно умови балансу потоку речовини маємо:
  Vгр.*Sгр.=Vмгр.*Sмгр.., де S – площа грунул та міжгранул, відповідно.
З рис. 1 отримуємо –  Sмгр.= 60  пікселів (може бути трохи більше чи менше),
Sгр.=225-60=165. Звідси Vмгр.= Vгр.*Sгр./ Sмгр. ~  8 км/с.
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Задача 2

Квазар. На  графіку  внизу  наведено  спектри  трьох  квазарів.  Квазар  — це  активне  ядро
галактики, у якому міститься надмасивна чорна діра, на яку падає навколишня матерія, що
здебільшого містить водень. Внаслідок такого падіння матерія розігрівається і випромінює.
Найбільш помітною лінією у спектрі квазара є лінія водню Hα з довжиною хвилі 6562 Å.

Завдання:

а) Для найбільш віддаленого із цих квазарів знайти червоне зміщення z=
λ−λ0

λ0
.

б) Якою є швидкість віддалення цього квазара від Землі?
в) Оцініть відстань до квазара. 
г) Виміряний потік енергії від квазара становить 3∗10−16 Вт/м2 ,  при цьому основна його
частка випромінюється в лінії Hα. Знайдіть світність цього квазара.

Розв язанняʼ
а)  Внаслідок ефекту Доплера лінія Hα для першого квазара зміщена найбільше,  і
спостерігається на довжині λ ≈ 7900 Å. Отже, червоне зміщення 
z = (7900-6562)/6562  ≈ 0.2 
б) Оскільки z ≈ v/c, v ≈ 0.2*c ≈ 60000 км/с. 
в) v = Hd, d = 60000 [км/с] / 70 [км/c/Мпк]  ≈ 860 Мпк. 
г) L = 4πd2F ≈ 12*(860 Мпк)2*3*10-16 ≈ 2.6*1036 Вт.


