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1. Ультрафіолетові сонця (Тугай А.В.). Зоря Спіка має видиму зоряну
величину 0.97m і паралакс 0.013". Вона складається з двох однакових
компонент з максимумом випромінювання на довжині хвилі 120 нм.
Знайдіть їх радіус.
2. Біполярна експедиція (Решетник В.М.). Два полярники відправились на
різні полюси нашої планети та прибули туди одночасно. Прибувши на
місце, кожен відмітив, що у нього триває полярний день. Як тільки у
південного полярника наступила ніч, то обидва полярники відправились з
полюсів до своїх домівок. Чи можлива описана ситуація? Якщо так, то
який максимальний час дослідники могли перебувати на полюсах і які
(приблизно) дати проведення експедиції? Відповідь аргументуйте.
3. Зоряне небо (Грицай А.В.). Наведена карта відображає вигляд зоряного
неба для певної точки на поверхні Землі в певний момент часу.

Користуючись наведеною картою:
а. Визначити широту місця спостереження і напрям на північ.
б. На карті можуть бути відсутні деякі яскраві зорі. Якщо такі є – назвати їх.
в. Яких місяців і років може стосуватися наведена карта, якщо наявна над
горизонтом планета – Марс? (Обмежуватися минулою частиною XXI
століття; на відміну від зір блиск планет може дещо не відповідати
розмірами білих кругів).
г. В області, обмеженій зеленим контуром, вказати 5 найяскравіших (за
видимою зоряною величиною) зір. На основі даних про власний рух за
прямим піднесенням, схиленням і швидкістю вздовж променя зору
встановити, яка з них має найбільший модуль швидкості відносно Сонця.
При виконанні роботи над задачею можливе використання довідкових
матеріалів із наведенням необхідних деталей у розв’язку.
4. Сонце на Титані (Решетник В.М., Івченко В.М.). На скільки зоряних
величин блиск Сонця поблизу Титана більший ніж на Землі? У скільки
разів кутовий діаметр диска Сонця там менший за видимий із Землі?
Радіус орбіти Сатурна прийняти рівним 9.6 а.о.
5. Озонова діра (Грицай А.В.). Поглинання земною атмосферою
випромінювання з довжинами хвиль близько 300 нм визначається
переважно озоном. Переріз відповідної взаємодії на довжині хвилі
λ = 302 нм становить σ = 2.9·10-19 см2. У скільки разів зросте спектральна
густина потоку випромінювання для цієї довжини хвилі при зменшенні
вмісту озону із середнього значення 300 одиниць Добсона (ОД) до
екстремально низького 100 ОД? 1 ОД відповідає шару газу товщиною 0.01
мм за нормальних умов (температура 0°C, тиск 1013 гПа).
6. Блимаючий квазар (Тугай А.В.). Проаналізуйте криву блиску квазара
3С454.3 (Raiteri et al., 2007). Оцініть за часом змінності блиску квазара
температуру акреційного диска. Червоне зміщення квазара 0.859.

Правила оформлення розв'язків.

Файл з розв'язками має обов'язково містити:
Ваші прізвище, ім'я та по-батькові,
дату Вашого народження,
факультет та курс (для студентів) чи клас (для школярів),
повну назву та адресу навчального закладу, в якому Ви навчаєтесь,
телефон, за яким із Вами можна зв'язатись.
Кожен розв'язок задачі має бути пронумерований відповідно до номеру умови.
Рекомендується розв'язки розміщувати в тому ж порядку в якому були надані завдання.
Файл з розв'язками вислати за адресою: vmr@univ.kiev.ua
За більш детальною інформацією звертайтесь за адресою
http://space.univ.kiev.ua/ua/olimpiadi/vseukrajinska-olimpiada-z-astronomiji-taastrofiziki/internet-olimpiada

