SIGLA ISJ

OlimpiadaNațională deAstronomieșiAstrofizică
- fazajudețeană20 martie 2022
JUNIORI
Subiectul I.(Juniori) (10 puncte).Alegetirăspusulcorect la următoareleîntrebări.
1.(1 p) Alegeți răspunsul care indică constelația în care se află fiecare reper astronomic:
a) Polul nord ceresc - Ursa Major, Polul nord ecliptic - Crux, Polul nord galactic Pegasus
b) Polul nord ceresc – Ursa Minor, Polul nord ecliptic - Leo, Polul nord galactic - Coma
Berenices
c) Polul nord ceresc – Ursa Minor, Polul nord ecliptic - Draco, Polul nord galactic Coma Berenices
d) Polul nord ceresc – Ursa Minor, Polul nord ecliptic - Coma Berenices, Polul nord
galactic – Draco
2.(1 p)Puncteleîn care verticalaloculuiintersecteazăsferacerescăsunt:
a) zenitulșinadirul;
b) punctele vernal și autumnal;
c) punctelenordșisud;
d) puncteleestși vest.
3. (1p)Afeliulestepunctulîn care Pământul se află:
a) celmaiaproape de Soare;
b) celmaideparte de Soare
c) orbitaPământului nu are afeliu
d) afeliul se găseștenumaipeorbitelecirculare.
4. (1 p) Galileo Galilei a fostprimulom de pePământ care înanul 1610 cu ajutoruluneilunete a
observat 4 satelițiaiplanetei Jupiter. Denumirea ”satelițilorgalileieni” este:
a) Phobos, Deimos, Io, Europa;
b) Luna, Deimos, Titan, Europa;
c) Io, Europa, Ganimede, Calisto;
d) Ganimede, Deimos, Titan, Io.
5. (1 p)Elipsamișcării un asteroid are semiaxa mare de 3,5 UA. Care va fi
perioadaparcurgeriielipsei ?
a) 4,3 ani; b) 6,9 ani;
c) 6,5 ani; d) 8,2 ani.
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Fiecare dintre subiectele I, II, respectiv III se rezolvă pe câte o foaie separată care se secretizează.
În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele acestuia.
Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
Fiecare subiect se punctează de la 10 la 0 (0 puncte din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.
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6. (1 p)Meridianul de longitudine zero treceînprezentprin:
a) Suceava; b) Oradea; c) Paris;
d) Greenwich.
7. (1 p)DacăînălțimeasteleiPolaredeasupraorizontuluieste de 50o, atunci:
a. longitudinealoculuieste de 50o ;
b. latitudinealoculuieste de 50o ;
c. orizontulesteparalel cu ecuatorulceresc;
d. Soarele se aflăînpunctul vernal.
8. (1 p)Ordonaţidescrescătordupăstrălucireurmătoarele stele: Betelgeuse m=+0,5; Vega m=
+0,026, Sirius A m= -1,47, SiriusB m= +8,44.
a) Betelgeuse, Vega, Sirius B., Sirius A;
b) SiriusB, Sirius A, Betelgeuse, Vega;
c) Sirius B, Vega, Sirius A, Betelgeuse;
d) Sirius A, Vega, Betelgeuse, Sirius B.
9. (1 p)ÎntreplaneteleMarteși Jupiter Sistemul solar, conține o structură de materiemaiaparte ,
numită:
a) cometă;
b) meteori;
c) centura de asteroizi;
d) sateliți.
10. (1 p)Eclipsele de Soare se producatuncicand Luna esteînfaza de:
a) lunăplină; b) lunănouă; c) primulpătrar;
d) ultimulpătrar.
Subiectul II (Juniori)-10 puncte.Alegetirăspunsulcorect la
următoareleîntrebări.Argumentațirăspunsul ales.
II. A) (6puncte)_ O steadublă are perioadaorbitei de 23 de anișiesteobservatăcaavând o
paralaxăanuală de 4,210-3secunde de arc. Magnitudinileaparente ale
celordouăcomponentesunt 6,2mși 7,08m.
II.A.1) Calculațidistanțapană la sistemulbinarși alegeți răspunsul corect; (1p)
a) 238,09 pc b) 524,62 pc
c) 324,02 pc
d) 735,42 pc
II.A.2)Calculațimagnitudinile absolute ale celordouă stele:(1p)
a) 2,93 mag și 3,56 mag
b) 6,21 mag și 7,08 mag
c) -0,68 mag și 0,19 mag
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d) -1,21mag și 2,58 mag

Fiecare dintre subiectele I, II, respectiv III se rezolvă pe câte o foaie separată care se secretizează.
În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele acestuia.
Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
Fiecare subiect se punctează de la 10 la 0 (0 puncte din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.
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II.A.3) Comparând cele două stele cu Soarele (magnitudinea absoluta a Soarelui este +4,83),
determinați luminozitățile componentelor sistemului;(1p)
a) 254,72 Lși 32,59 L

b) 159,95 Lși 71,78 L

c) 103,54 Lși 62,36 L d) 133,67 Lși 45,83 L
II.A.4) Utilizând relația masa-luminozitate cu coeficientul 3,8, determinați masele celor
două stele.(1p)
a) 3,80 Mși 3,08 M

b) 4,60 Mși 1,23 M

c) 2,40 Mși 1,79 M

d) Alt răspuns

II.A.5) Determinați semiaxa mare a sistemului.(1p)
a) 42, 5 UA

b) 11,4 UA c) 5 ,7 UA d) 15,34 UA

II.A.6)Determinațiseparareaunghiulară, presupunândcăînclinareaorbiteieste de 90o
(vedemorbiteleînîntregime, sistem face-off). (1p)
a) 0,06 b) 0,28c) 0,16d) 0,46
II.B.(Juniori) (4puncte) Rezolvați următoarea problemă:
O navă cosmică a coborât pe un asteroid sferic, cu diametrul d  2,2 km și cu densitatea
medie   2,2 g/cm 3 . Asteroidul se rotește lent. Cosmonauții decid că, folosind “rover” - ul din
dotare, pot face ocolul ecuatorial al asteroidului într-un timp t  2,2 h . Să se analizeze această
posibilitate. Dacă răspunsul este negativ, să se argumenteze și să se determine traiectoria acestui
rover. Desenați traiectoria ,,rover”-uluiși determinați parametrii acestei traiectorii. Dacă
răspunsul este afirmativ, să se precizeze ce au mai luat în calcul cosmonauții și alegeți varianta
corectă
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Fiecare dintre subiectele I, II, respectiv III se rezolvă pe câte o foaie separată care se secretizează.
În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele acestuia.
Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
Fiecare subiect se punctează de la 10 la 0 (0 puncte din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.
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Subiectul III (Juniori) – 10 puncte
Hartaurmătoareesterealizatăînproiecțieazimutală,
localitatenecunoscută = 26°28 , fusul orar GMT+2.

pe

data

de

13martie,

din

o

Cerințe:
1. Indicați pe hartă punctele cardinale; (0,5p)
2. Trasați pe hartă ecuatorul ceresc;(0,5p)
3. Trasați pe hartă ecliptica;(0,5p)
4. Trasați pe hartă meridianul locului;(0,5p)
5. Trasați constelațiile ecliptice și scrieți numele acestora pe hartă;(0,5p)
6. Trasați cercul de circumpolaritate;(0,5p)
7. Trasați cercul de precesie;(0,5p)
8. Trasați constelațiile circumpolare și scrieți numele acestora pe hartă; (0,5p)
9. Determinați latitudinea locului. Explicați în scris cum ati procedat; (1p)
10. Marcați pe hartă următoarele obiecte Messier și precizați tipul (nebuloasă, galaxie, roi
deschis sau roi globular): M44, M103, M13, M92, M81, M82, M51, M35, M97, M101.(3p)
11. Indicați pe hartă zenitul și punctul autumnal;(0,5p)
12. Indicați pe hartă următoarele stele și scrieți denumirea lor Bayer:

Leo,  Virgo, 

Ursa Major, Gemini,  Orion (1,5p)
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Fiecare dintre subiectele I, II, respectiv III se rezolvă pe câte o foaie separată care se secretizează.
În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele acestuia.
Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
Fiecare subiect se punctează de la 10 la 0 (0 puncte din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.
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Tabel de constante

Masa Pământului: 5,97·1027 Kg;
Raza Pământului: 6378 Km;
Albedoul Pământului: 0,4;

Masa Lunii: 7,34·1022 Kg;
Raza Lunii: 1738 Km;
Albedoul Lunii: 0,12;
Distanța medie Pământ-Lună: 384400 Km;

Masa Soarelui: 1,989·1030 Kg;
Raza Soarelui: 696000 Km;
Temperatura la suprafață: 5778 K;
Magnitudineaabsolută a Soarelui M   4,83
Constanta atracției universale: 6,673·10-11 Nm2Kg-2;
Constanta Stefan-Boltzmann: 5,67·10-8 Wm-2K-4;
Constanta lui Wien : 2,897·10-3 m K;
(1+x)^n≅1+nx,pentru x≪1.
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Fiecare dintre subiectele I, II, respectiv III se rezolvă pe câte o foaie separată care se secretizează.
În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele acestuia.
Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
Fiecare subiect se punctează de la 10 la 0 (0 puncte din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.

