Krajské kolo 2019/20, kategorie CD (1. a 2. ročník SŠ)

Identifikace
Na každý list se zadáním nebo řešením napište dolů svoje jméno, příjmení a identifikátor.
Neoznačené listy nebudou opraveny!
Student
jméno:

příjmení:

identifikátor:

Škola
název:

město:

PSČ:

Hodnocení

A

B

C

D

Σ

(100 b.)

Účast v AO se řídí organizačním řádem, č.j. MŠMT – 14 896/2012-51. Organizační řád a propozice aktuálního ročníku
jsou k dispozici na http://olympiada.astro.cz.

Milé řešitelky, milí řešitelé,
vítáme vás u řešení úloh krajského kola kategorie CD 17. ročníku Astronomické olympiády!
Stejně jako v minulých letech se krajské kolo skládá ze dvou částí. V tomto dokumentu najdete úlohy A až D
korespondenční části: přehledový online test, dvě teoretické úlohy a jednu praktickou. Prezenční část krajského
kola (úlohy E a F) bude letos v kategorii CD probíhat na jednotlivých školách 23. března 2020: pod dohledem
vašeho učitele budete mít 150 minut čistého času na vyřešení dvou teoretických úloh.
Neformální dění okolo olympiády můžete sledovat na naší Facebookové stránce a nově také na Instagramu.
Prostřednictvím zpráv je zde možné klást dotazy přímo Ústřední komisi.
I letos stojí za to si připomenout celou řadu astronomických událostí a pokud tak učiníte kliknutím na
přiložené odkazy, jistě se něco zajímavého dozvíte! Některé se staly inspirací pro zadání úloh tohoto kola:
• v roce 2020 si připomeneme 45. výročí vypuštění sond Viking 1 a Viking 2,
• 26. června 2020 si připomeneme 290 let od narození francouzského astronoma Charlese Messiera.
Z předpověditelných astronomických úkazů v roce 2020 stojí za zmínku například vzácná konjunkce Jupiteru
a Saturnu 21. prosince 2020, kdy bude obě planety dělit pouhých 6 úhlových minut. Přiblíží se tedy k sobě
na obloze blíže než na pětinu průměru měsíčního úplňku!
Přejeme vám bystrou mysl a mnoho příjemných chvil při řešení všech úloh! ,
Důležité kontakty:

• Internetové stránky a e-mail Astronomické olympiády:
http://olympiada.astro.cz, olympiada@astro.cz
• Poštovní adresa pro zaslání vypracovaných úloh:
Mgr. Lenka Soumarová, Štefánikova hvězdárna, Strahovská 205, 118 00 Praha 1
Termín odeslání: 27. 3. 2020 (datum poštovního razítka)
Celkem lze v krajském kole získat maximálně 150 bodů: 100 v korespondenční části a 50 v prezenční.
Do celostátního kola postupuje 20 nejlepších řešitelů krajských kol, kteří získali nenulový počet bodů
z praktické úlohy a rovněž kteří získali nenulový počet bodů z prezenční části.
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A

Přehledový test
(max. 30 bodů)

Úvodní test se řeší online na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Přihlašovací údaje
přišly úspěšným řešitelům školního kola e-mailem nebo je dostanete od svého učitele, který je může
zjistit v sekci pro učitele na http://olympiada.astro.cz/ucitel. Velmi doporučujeme řešení testu
neodkládat na poslední dny před uzávěrkou. U problémů s řešením testu oznámených po 10. 3. 2020
bohužel nemůžeme zaručit jejich včasné vyřízení.

B

Marťan

(max. 20 bodů)

V roce 2015 byl natočen sci-fi film Marťan o astronautovi Marku Watneym, který byl společně
s dalšími astronauty vyslán na misi Ares 3 na planetu Mars. Zde málem zahynul během prachové
bouře. Po probuzení však zjistil, že zbytek posádky již planetu opustil a on zůstal na Marsu sám.
Vymýšlí proto způsob, jak na Marsu přežít se zbytkem zásob a jak vyslat signál na Zemi.
Snímek je adaptací stejnojmenného románu, v němž je podrobně popsán průběh celé mise, včetně
technických údajů. V této úloze se budete zabývat počátkem mise a cestou kosmických lodí na
Mars. Uvažujte, že Země, resp. Mars se pohybují okolo Slunce v jedné rovině po kruhových drahách
o poloměrech rZ = 1,00 au, resp. rM = 1,52 au.
Zásobovací sondy pro Ares 3 startovaly ve čtrnácti po sobě jdoucích dnech během Hohmannova okna.1
a) Vypočtěte dobu T , za jakou zásobovací rakety Aresu 3 dorazí na Mars, pohybují-li se po Hohmannově trajektorii. Rovněž spočtěte heliocentrickou rychlost raket v1 v poloze poblíž Země a v2 v poloze
poblíž Marsu.
b) Vypočtěte velikost úhlu α Slunce-Země-Mars, při kterém dochází k Hohmannovu oknu. Jak často
k tomuto oknu dochází?
Vogel zkontroloval pozici a orientaci Hermesu vůči plánované dráze. Byly v pořádku, jako obyčejně.
Kromě toho, že v misi zastával funkci chemika, byl také vynikající astrofyzik. Navigátorské povinnosti
navíc byly směšně jednoduché.2
Ve filmu je vesmírná loď Hermes na cestě k Marsu poháněná iontovými motory s konstantním zrychlením 2 mm·s−2 . Pro účely úlohy však předpokládejme, že Hermes opustil zemskou gravitaci ve směru
oběhu Země s rychlostí v = 11,5 km·s−1 vzhledem k Zemi a na své dráze dále nezrychloval.
c) Vypočtěte heliocentrickou rychlost vH Hermesu při přiblížení k Marsu a úhel ϕ, pod kterým se
trajektorie Hermesu a Marsu protnou.
d) Vypočtěte rychlost v∞ Hermesu při přiblížení k Marsu vzhledem k Marsu. Gravitační působení
Marsu zanedbejte.
Pokud máte pocit, že turbulence jsou hrozné v letadle, které se pohybuje rychlostí 720 kilometrů
za hodinu, zkuste si je představit v rychlosti 28 000 kilometrů za hodinu.3
1

WEIR, Andy: Marťan, Euromedia, Praha, 2015, s. 144
WEIR, Andy: Marťan, Euromedia, Praha, 2015, s. 195
3
WEIR, Andy: Marťan, Euromedia, Praha, 2015, s. 32
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Nyní předpokládejme, že Hermes, jehož celková hmotnost (včetně paliva) je M0 = 110 000 kg, zažehl
své (konvenční) motory, a tím zpomalil na rychlost, kterou uvádí Mark Watney ve svém deníkovém
záznamu.
e) Vypočtěte délku ∆t tohoto zážehu. Výtoková rychlost paliva při zážehu je u = 50 km·s−1 a hmotnostní průtok paliva je ṁ = 620 kg·s−1 . Uvažujte, že loď má ke zpomalení dostatek paliva.
Nápověda: K vyřešení úlohy e) se vám bude hodit Ciolkovského rovnice.4

C

Messier 13
(max. 20 bodů)

V této úloze se zaměříme na jeden z nejznámějších Messierova katalogu, totiž na kulovou hvězdokupu
M 13. Tento seznam vzdálených (tzv. deep-sky) objektů, které se v malém dalekohledu jeví jako
mlhavé obláčky, sestavil Charles Messier v druhé polovině 18. století za účelem usnadnění identifikace
nových komet.
Kulová hvězdokupa M 13 (obr. 1a) je od nás vzdálená d = 6,8 kpc a na obloze se jeví jako mlhavá
skvrnka s celkovou hvězdnou velikostí m = 5,8 mag.

(b) Závislost plošné hustoty Σ∗ hvězd na úhlové
vzdálenosti r od středu M 13: body bez výplně zná(a) Fotografie kulové hvězdokupy M 13 (v invertova- zorňují plošnou hustotu všech hvězd na snímku, body
ných barvách).
s výplní odpovídají pouze hvězdám patřícím do M 13.
Úroveň galaktického popředí je znázorněna přerušovanou horizontální čarou.

Obrázek 1: Data k úloze C (zdroj: Wikimedia a Miocchi et al. (2013)).

a) Vypočtěte absolutní hvězdnou velikost M hvězdokupy (v mag).
b) Vypočtěte celkový zářivý výkon L hvězdokupy v jednotkách zářivého výkonu Slunce L .
4

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ciolkovsk%C3%A9ho_rovnice
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Na obrázku 1b vidíme závislost plošné hustoty hvězd na snímku M 13 (pořízeného ze Země) na úhlové
vzdálenosti od středu hvězdokupy. Obě osy jsou v logaritmické míře.
c) Na základě dat na obr. 1b určete co nejpřesněji celkový počet N∗ hvězd v hvězdokupě (zaokrouhlete
na desetitisíce).
Nápověda: hvězdokupu si rozdělte na několik koncentrických slupek.
Předpokládejme od teď pro jednoduchost, že všechny hvězdy v hvězdokupě M 13 jsou identické.
d) Vypočtěte zářivý výkon L0 (v jednotkách L ) a absolutní hvězdnou velikost M0 (v mag) jednotlivých hvězd, které tvoří hvězdokupu M 13.
Na základě znalosti plošného hustotního profilu Σ∗ (r) je v principu možné rekonstruovat závislost
objemové hustoty hvězd ρ∗ (x) v hvězdokupě na radiální vzdálenosti x od středu hvězdokupy. Jelikož je ale tento výpočet poměrně komplikovaný, budeme od teď modelovat hvězdokupu M 13 jako
homogenní kouli o poloměru R a konstantní objemové hustotě hvězd ρ∗ .
e) Vyjádřete plošnou hustotu Σ∗,0 ≡ Σ∗ (0) ve středu hvězdokupy obecně pomocí R, ρ∗ a d.
f) Vyjádřete rovněž celkový počet N∗ hvězd v hvězdokupě obecně pomocí R a ρ∗ .
g) Určete hodnoty R (číselně v pc) a ρ∗ (číselně v pc−3 ) pro kulovou hvězdokupu M 13.
Vesmírný průzkumník zaparkoval svoji loď přesně ve středu hvězdokupy M 13.
h) Jaká je střední hodnota hvězdné velikosti m0 nejjasnější hvězdy na obloze pro pozorovatele na
kosmické lodi?
i) Vypočtěte kombinovanou hvězdnou velikost mtot všech hvězd, které může průzkumník pozorovat (tedy hvězdnou velikost objektu, který by vznikl přesunutím všech hvězd do jednoho směru na
průzkumníkově obloze).
j) Může si číst svou oblíbenou knížku při osvětlení, které je generováno pouze hvězdami na jeho
obloze?

D

Star-trails (praktická)
(max. 30 bodů)

Vaším úkolem v této úloze bude pořídit fotografii oblouků na obloze (tzv. star-trails), které hvězdy
vykreslují v důsledku rotace Země kolem vlastní osy. Můžete k tomu použít buď metodu pořízení
několika kratších expozic, které následně pomocí vhodného softwaru složíte do jednoho snímku, nebo
pořízení jedné dlouhé expozice.
a) Pořiďte fotografii star-trails tak, aby snímek obsahoval severní světový pól. Snažte se o co nejdelší
oblouky, odpovídající hodinový úhel by měl určitě přesáhnout 0h 10m . Podrobně popište postup zpracování snímku. Zaznamenejte do řešení čas a místo pořízení, délku jednotlivých expozic a parametry
fotoaparátu. Vytištěnou fotografii v invertovaných barvách přiložte k vašemu řešení.
b) Jaké křivky vykreslují hvězdy na fotografii v závislostí na deklinaci δ∗ dané hvězdy a rovněž na
deklinaci δc středu snímku? Vaši odpověď důkladně zdůvodněte.
Autorem přehledového testu A je Tomáš Gráf. Autorem příkladu B je Jiří Vala. Autorem úloh C a
D je Jakub Vošmera.
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