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Problema 1 – Atmosfera Pamantului (20 de puncte)
Gazul ce compune atmosfera Pamantului poate q
fi considerat ca respecta distributia maxwelliana a gazului ideal.
3kT
Asta inseamna ca exista o viteza medie: vT =
m , unde m este masa unei molecule, iar T este temperatura
gazului, dar, in general, moleculele au aproape orice viteze: majoritatea au viteze apropiate de vT , dar un numar
mic de molecule au o viteza mult mai mica/mult mai mare decat vT .
Uneori viteza anumitor molecule poate depasi a doua viteza cosmica, rezultand in evadarea acelor molecule din
atmosfera. Ca si regula empirica, putem spune ca daca vT > vII /10, atunci gazul va evada complet.
1. Explica de ce tot gazul ar evada la viteze termice atat de mari, si nu doar o parte din gaz, din moment ce vT
nu depaseste vII .
[8p]
2. Considera ca atmosfera are T = 300 K. Ce conditie indeplinesc gazele care se afla in atmosfera noastra?
Explica component, a atmosferei.
[12p]

Problema 2 – Fenomene... stelare! (60 de puncte)
In rezolvarea acestei probleme, daca te ajuta, poti folosi urmatoarele rezultate.
Indicatii matematice
• ex ≈ 1 + x
•
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Partea A – Expansiunea unei stele
In aceasta problema vom explora efectele modificarii razei unei stele asupra luminozitatii sale. O stea de luminozitate L0 isi modifica brusc raza de la R0 la R0 + ∆R (unde ∆R ≪ R0 ), din cauze necunoscute.
(a) Plecand de la legea Stefan-Boltzmann, gaseste o relatie intre variatiile de luminozitate, temperatura si raza,
∆L, ∆T si ∆R. In relatia obtinuta, poti utiliza oricare dintre marimile L0 , R0 si T0 .
[10p]
Pentru a analiza dependenta dintre variatia razei stelei si variatia luminozitatii sale, vom utiliza urmatoarele
presupuneri simplificatoare. Considera ca steaua poate fi modelata de o sfera gazoasa (cu exponentul adiabatic γ),
care isi modifica raza de la R0 la R0 + ∆R (unde ∆R ≪ R0 ) si temperatura medie de la T0 la T0 + ∆T . In acelasi
timp, presupune ca expansiunea gazului se produce adiabatic.
(b) Gaseste o relatie intre variatia razei ∆R si cea a temperaturii, ∆T .

[10p]

(c) Observatiile fotometrice efectuate asupra unei stele arata ca magnitudinea sa aparenta a avut o crestere
brusca, asa cum o arata graficul din Figura 1. Considerand ca steaua este formata dintr-un gaz cu exponentul
adiabatic γ = 35 , estimeaza valoarea raportului ∆R
R0 , folosindu-te de valorile de pe grafic. R0 reprezinta raza
stelei inaintea cresterii magnitudinii, iar ∆R este diferenta dintre raza sa finala si R0 .
[10p]
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Fig. 1: Graficul magnitudinii aparente m in functie de timp

Partea B – Stele variabile
Introducere
Pulsatia radiala a stelelor variabile este un fenomen complex care duce la modificarea periodica a razei si stralucirii
lor. De exemplu, Cefeidele variabile sunt astfel de stele pulsante. Importanta lor in astronomia moderna este
cruciala: datorita relatiilor empirice de tip luminozitate – perioada pe care le satisfac, Cefeidele sunt printre cele
mai utile obiecte astronomice in masurarea distantelor in spatiu (vezi Cosmic distance ladder).
De ce se produc aceste pulsatii radiale? Pe scurt, ele sunt o consecinta directa a undelor sonore care se propaga
in gazul din care este alcatuita steaua. Considera cunoscut
faptul ca undele sonore care se produc intr-un gaz
r
γp
, unde p si ρ sunt presiunea locala, respectiv densitatea
cu exponentul adiabatic γ se propaga cu viteza c =
ρ
gazului (in absenta perturbatiei). Din observatii fotometrice se pot masura: perioada unei Cefeide T si evolutia
in timp a luminozitatii L. De aici se pot deduce mai multe informatii despre Cefeida, spre exemplu densitatea sa
medie ρ. Scopul acestei probleme va fi studierea relatiei dintre perioada pulsatiei T si densitatea ρ a unei Cefeide.

Sarcini de lucru
Un mod de a estima perioada T a pulsatiilor radiale este calculul timpului necesar unei unde sonore sa strabata
un intreg diametru al stelei. Pentru a simplifica analiza, vom trata cazul unei stele cu densitate constanta ρ si cu
raza medie R (se considera ca pulsatiile radiale sunt mici in comparatie cu raza medie).

(a) Demonstreaza ca ecuatia echilibrului hidrostatic in interiorul stelei este
distanta radiala masurata de la centrul stelei.

dp
= − 34 πGρ2 r, unde r ≤ R este
dr
[10p]

(b) Presupunand ca presiunea este nula la suprafata stelei si ignorand presiunea magnetica sau presiunea radiatiei,
determina p(r), folosindu-te de ecuatia de la punctul (a). Exprima rezultatul in functie de G, R si ρ. [10p]
(c) Afla viteza de propagare a undelor sonore la distanta r de centrul sferei, c(r). De aici, estimeaza perioada τ
a pulsatiilor radiale.
[10p]
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Problema 3 – Hodograful (50 de puncte)
Un corp de masă m se află pe o orbită eliptică ı̂n jurul unui corp central de masă M ≫ m; corpul central este
suficient de masiv ı̂ncât să poată fi considerat stat, ionar. În cele ce urmează, vom analiza orbita acestui corp nu
direct, ci ı̂n spat, iul vitezei.
Ce ı̂nseamnă acest spat, iu al vitezei?
• Pentru ı̂nceput, gândit, i-vă la o reprezentare spat, ială a orbitei - pur s, i simplu forma ei. Fiecare punct P din
plan este descris de un vector pozit, ie r, care are punctul de plecare ı̂n originea sistemului de coordonate (ı̂n
acest caz, cea mai bună alegere pentru origine este corpul central) s, i capătul ı̂n punctul P . As, adar, forma
orbitei este, ı̂n alte cuvinte, o reprezentare a pozit, iilor vârfului vectorului r. Alternativ, dacă reprezentăm
orbita ı̂ntr-un sistem cu două axe, x s, i y, forma orbitei va fi pur s, i simplu “graficul”1 y(x).
• În mod analog, spat, iul vitezei va fi o reprezentare a pozit, iilor vârfului vectorului viteză v, fixând punctul
de plecare al acestuia ı̂n origine. În alte cuvinte, acesta va fi spat, iul cu axele vx s, i vy 2 .
“Orbita” corpului ı̂n spat, iul vitezei - deci “graficul” vy (vx ) - are denumirea de hodograf 3 al corpului. În alte
cuvinte, hodograful reprezintă toate valorile pe care le poate avea vectorul viteză al corpului (la fel cum orbita
reprezintă toate pozit, iile pe care le poate avea corpul).
(a) Pentru o orbită circulară, este destul de clar că s, i hodograful va fi un cerc centrat pe origine: modulul vitezei
este constant, deci s, i distant, a dintre orice punct de pe hodograf s, i origine este constantă.
Demonstrat, i că acest fapt poate fi generalizat: hodograful unei orbite eliptice oarecare este un cerc.

[30p]

Indicat, ie: Această cerint, ă poate fi rezolvată ı̂n multiple moduri. Pentru una dintre metode, v-ar putea fi de folos faptul că
vectorul de excentricitate, definit prin
L×v
r
,
e= +
r
GM m
unde L este momentul cinetic al corpului de pe orbită, este conservat.

În cele ce urmează, fie a semiaxa mare a elipsei s, i e excentricitatea acesteia.
(b) Dacă un observator extern se deplasează cu o anumită viteză v0 fat, ă de corpul central, corpul de masă m
va avea o viteză constantă ı̂n modul fat, ă de observator. Demonstrat, i că există o asemenea viteză v0 s, i aflat, i
care este aceasta.
[10p]
(c)

• Care este valoarea maximă a componentei vitezei corpului de-a lungul semiaxei mari a elipsei? Ce valoare
are cealaltă componentă a vitezei ı̂n acest moment?
[5p]
• Ce viteză are corpul când se află la unul dintre capetele semiaxei mici?

[5p]

1 Grafic nu este un termen ideal aici, deoarece y(x) nu este tocmai o functie (deoarece, pentru unele valori ale lui x, există două
,
valori posibile pentru y). But you get the point.
2 v si v sunt componentele vitezei de-a lungul axelor x, respectiv y.
x ,
y
3 For linguistics nerds, originea acestui cuvânt este probabil din limba greacă: hodos (= drum, traseu) + graphe (= desen).
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Problema 4 – Cosmologie (70 de puncte)
Energia fantomă” s, i Marea ruptură”
”
”
Energia ı̂ntunecată este factorul considerat responsabil pentru expansiunea accelerată a Universului. În funct, ie de
comportarea acesteia, diferite scenarii sunt posibile pentru viitorul Universului. Unul dintre acestea presupune o
expansiune accelerată suficient de mult ı̂ncât orice formă de legătură din Univers să fie ı̂nvinsă. Scenariul, denumit
Marea ruptură” (Big Rip), implică disparit, ia oricărei forme de asociere a materiei, urmată de o singularitate.
”
Energia ı̂ntunecată care ar conduce la un asemenea comportament este numită s, i energie fantomă”. Scopul acestei
”
probleme este să studieze matematic scenariul s, i să estimeze orizontul de timp la care s-ar ı̂ntâmpla fenomenele
descrise mai sus.
Ecuat, ia care descrie evolut, ia parametrului Hubble ı̂n timp este ecuat, ia Friedmann:


H
H0

2
= ΩR + ΩM + Ωk + ΩΛ

Varabilele Ω desemnează (ı̂n această ordine) parametrii de radiat, ie, materie, curbură s, i energie ı̂ntunecată la un
anumit moment de timp. Aces, tia se definesc ı̂n funct, ie de densitatea critică conform relat, iei Ω = ρρc = 8πGρ
3H 2 .
Pentru momentul actual de timp se poate scrie că ΩR,0 + ΩM,0 + Ωk,0 + ΩΛ,0 = 1.

Sarcini de lucru
În această problemă se va presupune că universul este plat, iar parametrii de radiat, ie, materie s, i energie ı̂ntunecată
respectă ecuat, ii de stare de tip fluid, având drept consecint, ă relat, ia: ρ ∝ a−3(1+w) . Aici a este factorul de scală,
iar w este un parametru care depinde de natura fluidului.
1. Pe baza unor considerente fizice, stabilt, i s, i explicat, i valorile lui w pentru materie s, i radiat, ie.
[13p]
În cele ce urmează vom neglija influent, a radiat, iei (subpunctul precedent oferă o justificare pentru acest lucru).
2. Realizat, i, ı̂n acelas, i sistem de coordonate, grafice schematice pentru ΩΛ , ı̂n scenariile w = −0, 9, w = −1,
w = −1, 1. Comentat, i efectul pe care ı̂l au impreciziile ı̂n determinarea lui w asupra predict, iilor cosmologice.
[10p]
În continuare, pentru a studia Marea ruptură”, vom presupune w < −1.
”
3. Pentru w = −1, 1, calculat, i factorul de scală ae la care se obt, ine ΩM = ΩΛ . Aplicat, ie numerică: w = −1, 1,
ΩM,0 = 0, 3.
[7p]
4. Scriet, i ecuat, ia Friedmann ı̂n scenariul descris mai sus. Particularizat, i-o apoi pentru a ≫ ae .

[10p]

5. Integrat, i ecuat, ia particularizată pentru a afla timpul (finit!) la care a → ∞, luând drept moment init, ial
timpul prezent. Aplicat, ie numerică: w = −1, 1, timpul Hubble TH = 14, 4 Gyr, ΩM,0 = 0, 3.
[20p]
Observat, ie: Rezultatul astfel obt, inut are exclusiv valoare orientativă, ı̂ntrucât nu sunt riguros respectate
condit, iile aproximat, iei făcute.
6. Explicat, i motivele practice pentru care modelul studiat ı̂n această problemă este necesar. Care sunt limitările
pe care le ı̂ntâmpinăm ı̂n aflarea parametrului ΩΛ ?
[10p]
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Problema 5 – Călătorie ı̂n timp (100 puncte)
In anul 2000, Astronomul Cristi a inventat in secret primul sau model de masina a timpului. Curios in legatura cu
miscarea proprie a stelelor, acesta decide ca prima sa calatorie sa fie catre anul 9000.

1. Calculeaza cu cate grade s-a deplasat polul nord ceresc pe cercul de precesie. Noteaza acest unghi cu ϕ.
Explica de ce acest unghi nu este egal cu distanta unghiulara dintre polul nord vechi si cel nou. Perioada
precesiei este 25800 ani.
[10p]
2. Adevarat sau fals, cu o scurta explicatie:
a. Miscarea de precesie va schimba, de asemenea, si pozitiia pe cer a echinoctiilor (punctul vernal si
punctul autumnal). Acestea se vor deplasa in alte locatii, care in prezent apartin Ecuatorului.
[6p]
b. Punctele de echinoctiu, Polul Nord Ceresc si Polul Nord Ecliptic sunt coliniare (sau, mai corect spus,
pe acelasi arc de cerc)
[6p]
3. Calculeaza coordonatele ecuatoriale ale noului punct vernal, cel din anul 9000. Ca sa clarificam, dorim
coordonatele raportate la cerul din anul 2000. Raportat la anul 9000 ar fi prea usor, nu?
[12p]
Hint: Foloseste un triunghi sferic cu varfurile in polul nord din 2000, punctul vernal din 2000, punctul vernal
din 9000.
4. Calculeaza, in mod asemanator, coordonatele ectuatoriale raportate la anul 2000 ale noului pol nord ceresc.
[12p]
Hint: Foloseste un triunghi sferic cu varfurile in polul nord din 2000, polul nord din 9000 si polul nord ecliptic
5. Steaua favorita a lui Cristi este Pollux, cea mai stralucitoare stea din Gemeni. In Figura 2 sunt reprezentate
urmatoarele puncte de interes de pe cerul din anul 9000:
Polul Nord Ceresc din 2000 – P
Polul Nord Ceresc din 9000 – P’
Punctul Vernal din 2000 – V
Punctul Vernal din 9000 – V’
Pollux – S
Sensul prograd, precum si ascensia dreapta din anul 2000 a lui Pollux (α) sunt marcate si ele pe figura.
Copiaza figura si marcheaza, in mod asemanator, urmatoarele marimi:
Declinatia din anul 2000 a lui Pollux – δ

[2p]
′

Coordonatele ecuatoriale din anul 9000 ale lui Pollux – α , δ

′

[4p]

Coordonatele ecuatoriale din anul 2000 ale noului Punct Vernal – αV , δV

[4p]

Coordonatele ecuatoriale din anul 2000 ale noului Pol Nord Ceresc – αP , δP

[4p]

◦

Daca iti este mai usor, in locul declinatiilor δ poti marca si cu 90 − δ, iar in locul ascensiilor α poti marca
si cu 24h − α.
6. Neglijand miscarea proprie a lui Pollux in cei 7000 de ani, la ce coordonate ecuatoriale ar trebui sa poata
observa Cristi steaua? In anul 2000, Pollux avea δ = 28◦ 2′ si α = 7h 45m .
[16p]
7. Datorita miscarii proprii, Pollux apare de fapt la δreal = −5◦ 11′ si αreal = 14h 6m . Cu cat s-a deplasat Pollux
pe cer in cei 7000 de ani?
[16p]
8. În final, mai calculeaza si miscarile proprii ale lui Pollux, pentru ascensie dreapta si pentru declinatie (in
mas/an).
[8p]
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Fig. 2: punctele de interes de pe cerul din anul 9000
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Problema 6 - Excursie la Vars, ovia (100p)
Indicatie
Proiect, ia hărt, ii este stereografică! Vă putet, i folosi de următoarea relat, ie pentru a estima distant, a zenitală:
dz
z = 2 · arctg , unde dz este distant, a zenitală liniară măsurată pe hartă, iar 2R este diametrul liniar al
R
hărt, ii.

OZN-uri?
Aflat ı̂n Vars, ovia (52.18N, 21.50E), Daniel vede pe cer două semnale luminoase (A1 s, i A2, vezi Anexa 1) pe care
nu s, i le poate explica. El calculează rapid coordonatele ecuatoriale s, i galactice s, i le trimite colegului său astronom
Cristi, aflat la pizzeria La Bomba din Gura Humorului (47.55N, 25.88E), pentru a verifica dacă sunt OZN-uri sau
obiecte mai ı̂ndepărtate.
Cod
L1
L2
L3
L4

Element
Meridian
Ecuator Ceresc
Ecuator Galactic
Ecliptica

(a) Desenat, i pe hartă elementele sferii ceres, ti enumerate ı̂n tabel indicând codul corespunzător.

[12p]

(b) Calculat, i coordonatele ecuatoriale s, i galactice ale locat, iilor A1 s, i A2. Explicat, i modul de lucru.

[24p]

(c) Sunt vizibile aceste locat, ii s, i pentru Cristi?

[4p]

Meteori
Speriat de OZN-uri, Daniel se ascunde ı̂ntr-un local s, i se uită spre cer. El observă trei meteori (M1, M2 s, i M3, vezi
Anexa 1).
(d) Identificat, i radiantul curentului meteoric observat de Daniel.

[5p]

(e) Cunoscând ZHR = 5 pentru acest curent, calculat, i timpul minim pe care Daniel s, i l-a petrecut observând
curentul meteoric.
[15p]
Indicatie
r = ZHR ×

1 + cos z
, unde r este rata de meteori observată, iar z este distant, a zenitala a radiantului.
2

Praf meteoric
Se consideră că toată masa meteoroidului se ı̂mprăs, tie ı̂n atmosfera Pământului la o ı̂nălt, ime medie h = 100 km.
(f ) Estimat, i densitatea liniară a prafului lăsat de fiecare meteoroid, λ. Explicat, i metoda folosită pentru estimare.
Masele meteoroizilor se găsesc ı̂n Anexa 1.
[40p]
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Anexa 1
Anexa se completează s, i se atas, ează rezolvării.
Meteor
M1
M2
M3

Masă (kg)
150
50
20

8

λ (g/m)

