
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ, 2018 

 

PROBA TEORETICĂ – JUNIORI 

 

1. Probleme scurte: 10 puncte 

PENTRU URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI: 

1 punct pentru răspuns corect 

1.  

Care dintre afirmațiile următoare este falsă? 

 

a) Ziua solara adevărată este intervalul de timp între două treceri consecutive ale Soarelui adevărat la 

meridianul locului; 

b) Ziua sinodică reprezintă intervalul de timp dintre două treceri ale punctului vernal al unei planete la 

meridianul locului, măsurată de pe Pământ; 

c) Ziua siderală este intervalul de timp dintre două treceri consecutive ale punctului vernal la 

meridianul locului; 

d) Ziua solară medie este intervalul de timp dintre două culminații consecutive de același fel ale 

Soarelui mediu la meridianul locului. 
 

2.  

În prezent steaua  ∝ din constelația Ursa Mică, se află față de polul Nord la circa 1
0
. Ea va continua 

un timp să se apropie de polul Nord până la circa 27’. Care ar fi anul pentru care s-ar estima că ar fi 

posibil acest lucru? 

 

             a)2400                    b)2300                     c)2200                         d)2100 

 
 

3.  

De la acea dată Polul Nord ceresc va începe să se îndepărteze de constelația Ursa Mică. Din calculele 

estimative ar rezulta că după aproximativ 12 000 ani, steaua Polară va deveni: 

 

              a)Vega                   b) Draconis                  c) Capella                d) Altair   

4.  

Când Soarele trece la meridianul superior al locului la Bucureşti, punctul în care Soarele se 

proiectează pe Orizontul locului indică: 

  

a) Estul; b) Vestul; c) Nordul; d) Sudul. 

5.  

Ce element chimic este preponderent în Soare ? 

 

a) Heliul; b) Hidrogenul; c) Carbonul; d) Oxigenul. 

6.  

Care este durata aproximativă a ciclului solar magnetic complet al Soarelui? 

 

a) 11 ani ; b) 22 ani; c) 25 ani; d) 15 zile. 

PENTRU URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI: 

0,5 puncte pentru răspuns corect + 0, 5 puncte pentru argumentație corectă 

7.  

O stea cu magnitudinea aparentă m=2 este situată la distanța D=50 pc de observator. Aflați 

magnitudinea absolută mabs  a stelei, știind că distanța standard față de observator este DST=10pc. 

 

            a)-1,49             b) -1,57              c)-1,64               d)-1,73 

8.  

Considerăm că perioada siderală a Pământului ar fi de aproximativ TP=365 zile și se află față de Soare 

la distanța medie dP=1ua. Să se afle perioada sinodică TsinM a planetei Marte. 

 

             a)741,15zile        b)750,34 zile        c)784,55 zile        d)895,75zile 

9.  Două stele cu masele M1=MS și M2=3MS, unde MS este masa Soarelui, se rotesc în jurul centrului lor 
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de masă. Dacă distanța dintre ele este d=5 ua, unde se va afla centrul de masă în raport cu steaua mai 

mare? 

 
a)0,74 ua             b)1,25ua             c)1,50 ua            d)1,75ua 

10.  

Raportul iluminărilor stelei Vega cu magnitudinea aparentă m0= 0 și a unei alte stele este E0/E= 2. Cât 

este magnitudinea aparentă m a acelei stele? 

 

             a)0,5                  b)0,75                   c)1                      d)1,25 

 

 

Probleme lungi 

1. Constelații zodiacale  8  p 

Dintre constelațiile zodiacale, reprezentate în desenul din figura 1, să se identifice 

constelațiile în care se află Soarele adevărat, pe durata unui an, în acele momente când Luna, în 

fază de PRIM PĂTRAR, sau în fază de ULTIM PĂTRAR, ocultează steaua Aldebaran, din 

constelația Taurus. 

 
Fig. 1 

2. Ecourile luminii!  12 p 

Lumina primită de un observator terestru de la locul exploziei unei supernove, după ce 

această lumină a fost reflectată pe suprafața, considerată plană, a unui nor de praf interstelar, 

reprezintă ecoul luminii. Ecoul luminii păstrează distribuţiile spectrale iniţiale ale luminii 

exploziei. 

La 11 noiembrie 1572, 

 ,15721P t  astronomul danez Tycho 

Brahe a observat ceea ce el a gândit a fi 

o nouă stea, un obiect luminos apărut în 

constelaţia Cassiopeia, întrecând în 

strălucire chiar planeta Venus. Ceea ce 

vedea de fapt Tycho Brahe, așa cum 

indică desenul din figura 1, era o 
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Fig. 1 
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supernovă (Supernova Tycho SN 1572), un evenimnent rar, când moartea violentă a unei stele 

trimite în afara ei lumina şi energia unei explozii puternice.  

La 24 septembrie 2008,  ,20082P t  utilizând un instrument spectrograf FOCUS şi 

analizând caracteristicile spectrale ale ecoului luminii (lumina reflectată pe suprafața unui nor de 

praf interstelar), astronomii au înţeles că au înregistrat abia acum spectrul Supernovei care 

explodase în anul 
St , explozie pe care o înregistrase Tycho Brache în anul P1t 1572, ca urmare a 

propagării directe a luminii spre Pământ, așa cum indică desenul din figura 1.  

a)  (3p) Să se determine: 1) anul 
St  al producerii exploziei Supernovei Tycho; 2) distanţa 

,SNPd  parcursă de lumină, de la locul exploziei (S), pe traseul norului de praf interstelar (N), până 

la planeta Pământ (P), așa cum indică desenul din figura 1; 3) durata t  a propagării luminii pe 

această distanţă. 4) Utilizând numai informațiile furnizate, să se analizeze posibilitatea 

determinării anului Nt  al producerii ecoului luminii (anul când lumina a ajuns pe norul de praf 

interstelar N și s-a  reflectat pe acesta, propagându-se spre Pământ). 

Se cunosc: distanţa dintre Pământ şi supernova Tycho,  d 7500SP  ani lumină; viteza 

luminii în vid, ;skm300000 -1  c    .km1094608luminaanly1 8       

b) (3p) Să se justifice posibilitatea existenței a doi nori de praf interstelar, 
1N  și respectiv 

,N2
 de la care, prin două reflexii, lumina venită de la locul exploziei aceleiași supernove, ar fi 

putut ajunge simultan la observatorul de pe Pământ, în același an, ,2008P2 t  așa cum indică 

imaginile din figura 2. Să se generalizeze aceeași posibilitate pentru existența a n nori de praf 

interstelar, .N,,N,N 21 n ....    

c) (2p) Dintre cei n nori de praf interstelar, ,N,,N,N 21 n ....   care îndeplinesc condiția 

anterioară, să se identifice doi nori, situați într-un același plan, localizându-i în raport cu 

Supernova S și în raport cu planeta P, pentru care se pot determina anii, când pe suprafețele lor s-

au  produs reflexii (ecouri) ale luminii venită de la Supernova S. 

d) (2p) Lumina plecată de la locul exploziei Supernovei S se reflectă pe suprafața norului 

de praf interstelar, N, asemenea reflexiei luminii pe suprafața unei oglinzi plane (oglindă plană 

echivalentă) și ajunge la observatorul de pe Pământ. 1) Să se demonstreze că ecoul luminii, obținut 

prin reflexia luminii pe norul interstelar N, îi produce observatorului de pe Pământ iluzia unui 

ecou luminos care s-a propagat cu o viteză mai mare decât viteza luminii în vid, .v c  2) Pentru 

observatorul terestru, să se precizeze și iluzia localizării supernovei S.         

e) (2p) Să se analizeze calitativ (printr-un desen), efectul atmosferei Pământului, asupra 

ecoului luminii, având ca rezultat localizarea Supernovei S. Se va considera că limita superioară a 

sectorului  din atmosferă, străbătut de ecoul luminii, este o suprafață plană. 
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Fig. 2 

 


