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Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zagadnienia – zakres tematyczny egzaminu dyplomowego
dla kierunku: Astronomia:
(*) – egzamin licencjacki
(*) oraz (**) – egzamin magisterski

(*) Podstawy fizyki
1. Zasady dynamiki Newtona.
2. Nieinercjalne układy odniesienia, siły pozorne.
3. Zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu
4. Pole grawitacyjnie. Prawa Keplera.
5. Drgania: harmoniczne, tłumione, wymuszanie, rezonans.
6. Fale akustyczne, interferencja, dudnienie, efekt Dopplera.
7. Zasady termodynamiki, silniki cieplne, entropia.
8. Równania stanu gazów.
9. Własności elektryczne materii
10. Własności magnetyczne materii.
11. Równania Maxwella
12. Elektrostatyka, kondensatory, dielektryki
13. Magnetostatyka
14. Indukcja elektromagnetyczna
15. Optyka geometryczna, odbicie i załamanie światła.
16. Interferencja i dyfrakcja światła.
17. Szczególna teoria względności, mechanika relatywistyczna.
18. Podstawy mechaniki kwantowej: postulaty mechaniki kwantowej,
istota kwantowania.
19. Układ okresowy pierwiastków a budowa atomów.
20. Atom wodoru, widmo i jego struktura subtelna.
21. Spin cząstki i związane z nim efekty fizyczne

(*) Podstawy astronomii
1. Teleskopy astronomiczne: soczewki i refraktory, zwierciadła
paraboliczne, zdolność rozdzielcza
2. Instrumenty i pomiary astronomiczne
3. Radioastronomia i radioteleskopy
4. Teleskopy Rentgenowskie i gamma.
5. Metody pomiaru odległości do obiektów astronomicznych
6. Ewolucja gwiazd
a. Własności gwiazd ciągu głównego
b. Ewolucja gwiazd o małej masie
c. Ewolucja gwiazd o dużej masie
d. Ewolucja układów podwojonych
7. Diagram Hertzsprunga-Russella
a. Obserwacyjny diagram H-R
b. Diagram H-R dla pobliskich gwiazd
c. Diagram H-R dla gromad gwiazd
8. Materia międzygwiazdowa
a. Własności mgławic gazowych
b. Własności pyłu międzygwiazdowego
c. Własności gazu międzygwiazdowego
d. Promienie kosmiczne i międzygwiazdowe pole
magnetyczne
9. Końcowe stadia ewolucji gwiazd
a. Biały karzeł
b. Gwiazda neutronowa
c. Czarne dziury
10. Galaktyka Drogi Mlecznej
a. Struktura/budowa
b. Ewolucja (gwiazdy populacji I/II), gromady kuliste
11. Galaktyki i struktura wszechświata
a. Morfologiczny podział galaktyk
b. Grupa lokalna
c. Galaktyki aktywne (w tym Kwazary)
d. Gromady i supergromady galaktyk
e. Struktura wszechświata

(*) Podstawy informatyki
1. Metody numeryczne analizy widmowej sygnałów
a. Dyskretna postać szeregu Fouriera
b. Dyskretna postać całki Fouriera (DFT)
c. Metoda FFT
2. Analiza widmowa sygnałów okresowych
a. Szereg Fouriera
b. Określenie widma amplitudowego i widma mocy przebiegu
okresowego
c. Zastosowanie szeregu Fouriera do wyznaczania widma
amplitudowego i widma mocy wybranych przebiegów
okresowych
3. Metody całkowania numerycznego
4. Metody sortowania
5. Rodzaje instrukcji sterujących (pętle, warunki)

(**) Elementy fizyki współczesnej
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zasada najmniejszego działania
Postulaty klasycznej mechaniki statystycznej
Termodynamiczny opis przejść fazowych
Gazy doskonałe: Boltzmanna, Bosego i Fermiego
Struktura subtelna linii widmowych atomów wielo-elektronowych.
Zjawiska transportu: dyfuzja, lepkość, przewodnictwo cieplne i
elektryczne.
7. Rozpraszanie, przekrój czynny.
8. Własności i modele jąder atomowych. Przemiany jądrowe.
9. Cząstki elementarne i ich oddziaływania.

(**) Elementy Astrofizyki
1. Równanie transferu promieniowania. Współczynniki Einsteina.
2. Promieniowania cieplne i synchrotronowe. Źródła promieniowania
koherentnego.
3. Podstawy ogólnej teorii względności
a. Geometria czasoprzestrzeni
b. Metryka
c. Pochodna kowariantna i linie geodezyjne
d. Tensor Riemanna
e. Równanie Einsteina
4. Podstawy kosmologii
5. Kosmiczne promieniowanie tła.
6. Kosmologiczna nukleosynteza
7. Zjawiska akrecji.

