
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ХXI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ 
 

Национален кръг на олимпиадата по астрономия 

Теоретичен тур – 5 май 2018 г. 

Възрастова група XI-XII клас – решения  

 

1 задача. Хиперструктури. При изследване на звездата KIC 8462852 се 

наблюдават необясними засега минимуми в нейния блясък. Минимумите наподобяват 

пасажи на някакви тела по диска на звездата, но тяхната променлива продължителност 

и променливите им периоди на редуване озадачават астрономите. Има дори хипотеза, 

че това са хиперструктури, създадени от високоразвита извънземна цивилизация, 

желаеща да сигнализира за своето присъствие в космоса. 

 
Схематчно изображение, което не може да 

служи за измерване 

Да си представим такава хипотетична 

цивилизация. Тя живее на планета около 

звезда, която е червено джудже с маса 0.25 

слънчеви маси. Цивилизацията е създала 

четири хиперструктури A, B, C и D, които се 

движат по една и съща елиптична орбита 

около звездата. Голямата и малката полуос на 

орбитата са в отношение 5 : 3. Орбиталният 

период на четирите тела е равен на 12 земни 

денонощия. Телата се движат така, че в 

определен момент преминават едновременно 

през крайщата на малката и голямата ос на 

елипсата, както е показано на фигурата. 

 Да се определят интервалите от време, през които ще се наблюдават 

последователните минимуми в кривата на блясъка на зведата, ако зрителният лъч от 

наблюдателя лежи в равнината на орбитата на телата. 

Лице на елипса с голяма и малка полуоси  a  и  b:   S = ab. 

 

Решение: 

Нека елиптичната орбита на хиперструктурите е ориентирана към нас така, че 

направлението на голямата ос е по зрителния лъч и точка А е най-близката до нас. Ще 

означим с   tBA   интервала от време между моментите, в които наблюдаваме пасаж пред 

диска на звездата на хиперструктурата А и после на хиперструктурата D. Аналогично 

въвеждаме означения за интервалите   tCB ,  tDC  и  tAD . Очевидни са следните равенства: 

        

        
Съгласно втория закон на Кеплер, за равни времена радиус-векторите на телата ще 

описват равни площи от елипсата. Оттук следва първо, че по време на движението на 

хиперструктурите по елипсата, разстоянията между тях ще се променят, но площите на 

ограничаваните от техните радиус-вектори части от елипсата ще остават същите. 

Аналогично на това твърдение е, че по протежение елиптичната орбита времевите 

интервали, които разделят структурите, ще си остават същите. Следователно не само от 

описаната гледна точка на наблюдателя, но и от всяка друга гледна точка в равнината 

на елипсата пасажите на структурите по диска на звездата ще се редуват с една и съща 

последователност от времеви интервали помежду им.  



 

Второ, въпросните времеви интервали 

ще са пропорционални на площите на 

съответните части от елипсата, както следва: 

         

         

         

         
Тук със Z е означена централната звезда. 

 За да намерим тези площи, ще си припомним някои геометрични свойства на 

елипсата. На схемата по-горе с  a   и   b   са означени голямата и малката полуоси на 

елипсата, а с   f   фокусното разстояние. Освен това са в сила равенствата: 

DZ = BZ = a 

         

С тяхна помощ можем да намерим лицето  S  на триъгълник  ODZ, който е еднакъв с 

триъгълник  OBZ. 

   
  

 
 
       

 
 

 

По-нататък за секторите, на които радиус-векторите на структурите разделят елипсата, 

получаваме: 

          
 

 
   

 

          
 

 
   

 

Като означим с  Т   орбиталния период на движение на телата по елипсата, за времевите 

интервали можем да напишем: 

          

 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
      

  
  

 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

          

 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
      

  
  

 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

където   e    е ексцентрицитетът на елипсата. 

                             
 

                             
 

 Критерии за оценяване (общо 15 т.): 

 За обосноваване на твърдението, че времевите интервали между пасажите ще 

са пропорционални на площите на секторите от елипсата – 3 т. 

 За правилна идея за определяне на площите на секторите – 3 т. 

 За алгебрични преобразувания и определяне на времената – 7 т. 

 За верни числени резултати – 2 т. 



 2 задача. Фантастичен телескоп. Начинаещ астроном с буйно въображение 

има съвсем нестандартна и може би доста необмислена идея за космически телескоп. 

Според него телескопът трябва да има за обектив огромно огледало, монтирано в 

кратера Хершел на спътника на Сатурн Мимас. 

 

 
 

Спътникът Мимас с кратера Хершел 

Спътникът Мимас има радиус 198 km и  маса 

3.7510
19

 kg. Неговият орбитален период около 

Сатурн е 0.942 денонощия и спътникът е приливно 

заключен. Това означава, че периодът му на 

околоосно въртене е равен на орбиталния му период 

и той е винаги обърнат към Сатурн с една и съща 

своя страна. Центърът на кратера Хершел лежи 

почти точно на екватора на спътника. Диаметърът на 

кратера е 139 km.  

Фотоприемната апаратура на хипотетичния 

телескоп трябва да се намира в главния фокус на 

огледалото. Тя ще се носи от стационарен спътник, 

който се движи в екваториалната равнина на Мимас 

с орбитален период равен на периода на неговото 

околоосно въртене, така че непрекъснато ще „виси” 

над кратера. 

 А) Астрономът ентусиаст си представя гигантски спътник, носещ цифрова 

матрица с размери 100  100 метра. Определете ъгловите размери на зрителното поле 

на телескопа.  

 Б) Какъв ще бъде диаметърът на изображението на Земята, наблюдавана с 

този телескоп, върху цифровата матрица? Радиусът на Земята е 6371 km, радиусът на 

орбитата на Сатурн около Слънцето е 9.58 астрономически единици, а една 

астрономическа единица е 149.6  10
6
 km. Каква ще бъде разделителната способност на 

телескопа при наблюдение във видима светлина (5500 Å)? 

 В) Цифровата матрица може да се движи по специално конструирани 

направляващи елементи. Така космическите обекти могат да се проследяват в рамките 

макар и на ограничено време и да се получават кадри с по-продължителна експонация. 

С каква скорост трябва да се движи за тази цел матрицата по направляващите 

елементи? 

 Г) Кратерът Хершел се намира на около 110 от центъра на обърнатата към 

Сатурн страна на спътника Мимас, така че планетата Сатурн няма да осветява 

огледалото на телескопа и да пречи на наблюденията. Но какви ще бъдат проблемите 

при работата с такъв телескоп? 

Гравитационната константа е равна на 6.67410
-11

 m
3
 /kg.s

2
. 

 Д) С помощта на фантастичния телескоп са получени спектри на два квазара, 

показани на следващата фигура. По хоризонталната ос е дължината на вълната, която 

астрономът фантазьор е забравил да отбележи, а по вертикалната – интензивността. 

Разстоянието до първия квазар (горният спектър) е 497 Mpc. Помогнете на астронома 

да намери приблизително разстоянието до втория квазар.  

Константата на Хъбъл е 70 km.s
-1

.Mpc
-1

. 

 



 
Спектри на два квазара 

 

Решение: 

Нека  М  е масата на Мимас,  R  е неговият радиус, Т  е периодът му на 

околоосно въртене, а  rS  е радиусът стационарната орбита около него. Съгласно III 

закон на Кеплер: 

  
 

  
 
  

   
 

където    e гравитационната константа. 

    
    

   

 

 

 

          
 

Фокусното разстояние на телескопа ще бъде равно на височината на стационарния 

спътник над повърхността на Мимас: 

       
 

         

 Ако цифровата матрица е квадрат със страна 100 метра, то размерът на 

зрителното поле на телескопа ще бъде: 
     

 
 
    

 
               

Това, както се вижда, е неимоверно малко зрително поле. 

Означаваме с   R0   радиуса на Земята и с  r   разстоянието от Сатурн до 

Слънцето. Ще считаме, че Земята е в такава позиция по орбитата си, че разстоянието от 

Сатурн до нея е равно на  r. Тогава видимият ъглов размер на Земята ще бъде: 

  
   
 

 
    

 
               

 

Размерът на изображението на Земята върху цифровата матрица на странния телескоп 

ще бъде: 



     
   
 

   

 

            
 За да следи обект, който попада в зрителното поле на телескопа, цифровата 

матрица трябва да се движи по направляващите елементи на стационарния спътник в 

посока обратна на неговото движение. 

 

Първоначално в даден момент 

цифровата матрица е в точка 1. Върху нея от 

отразените лъчи в огледалото се формира 

образ на някакъв наблюдаван обект. След 

време астероидът се завърта на ъгъл    и за 

да остане образът на обекта в същото 

положение върху матрицата, тя трябва да се 

придвижи от точка 1 до точка 2. Т.е. тя 

трябва да има същата по големина и 

противоположна по посока ъглова скорост 

като астероида, но не относно неговия 

център, а относно центъра на огледалото. 

Следователно линейната скорост на 

матрицата относно стационарния спътник 

трябва да е: 

   
   

 
          

 

Трудно можем да си представим как би се реализирала техническа конструкция, 

позволяваща такава скорост. 

При липса на атмосфера и всякакви несъвършенства на оптическата система на 

телескопа, неговата разделителна способност се ограничава от дифракцията. Това 

ограничение се характеризира с размера на т.нар. диск на Ейри: 

  
     

 
 

където  D  е диаметърът на обектива на телескопа, в нашия случай – диаметъра на 

кратера Хершел. Чрез горната формула    се получава в радиани, но е по-удобно да го 

превърнем в дъгови секунди. Така намираме: 

                      
 Качествата на този нестандартен телескоп звучат фантастично, но дали въобще 

той ще може да бъде реализиран е доста спорен въпрос. Сигурно ще е извънредно 

трудно да се направи огледален обектив с такъв гигантски диаметър. Телескопите са 

сложни технически съоръжения, при изработката на които се изисква изключителна 

прецизност. Не е ясно как ще се спазва абсолютно еднакво фокусно разстояние на 

хипотетичния телескоп, като се има предвид, че Мимас се намира близо до Сатурн и 

поради приливното въздействие на тази планета гигант и лекия ексцентрицитет на 

орбитата на Мимас, височината на спътника с цифровата матрица над повърхността на 

Мимас ще се променя. Освен това трябва цифровата матрица да има грамадни размери, 

иначе зрителното поле на телескопа ще е твърде малко. Също така, поради околоосното 

въртене на Мимас, времето на експонация на фотографираните космически обекти ще е 

много кратко. Значителен недостатък ще бъде и крайно ограничената област от 

небесната сфера, в която ще може да се наблюдава с този телескоп. 



 Въпреки че по осите на спектрите на двата квазара не са отбелязани дължините 

на вълните, щом се знае разстоянието до първия от тях, то разстоянието до втория може 

да бъде намерено. Избираме две линии, които се наблюдават и в двата спектъра, но 

имат различно отместване. Нека първата да е най-интензивната линия, а втората да е 

отчетливата линия вдясно от първата. Да означим с    10  и    20   лабораторните 

дължини на вълните, съответстващи на тези две линии, с   1  и    2  дължините на 

вълните на същите линии в спектъра на първия квазар, а с   1   и   2   дължините на 

вълните в спектъра на втория квазар. Нека скоростта, с която се отдалечава от нас 

първият квазар в резултат на разширението на Вселената, да бъде  v1 ,   а на втория – v2 . 

Ако  с   е скоростта на светлината, то в сила е равенството: 
      

   
 
 

 
 

        
 

 
    

Аналогично можем да напишем: 

 

        
 

 
    

 

        
  

 
    

 

        
  

 
    

Изваждаме почленно първата двойка уравнения и втората: 

    
 
        

  
  
 

 
    

 

     
 
        

  
  
  

 
    

Сега разделяме почленно второто уравнение на първото и въвеждаме безразмерната 

величина    k : 

  
     

 
 

    
 

 

  
   

 
   

 

 

Макар че не разполагаме със стойности за дължините на вълните, ние можем да 

определим   k , като измерим разстоянията между първата и втората спектрални линии 

върху двата спектъра в милиметри. После разделяме разстоянието между двете линии 

във втория спектър на разстоянието между линиите в първия спектър. Получаваме: 

         
Така стигаме до уравнението: 

  

 
     

 

 
    

По-нататък използваме закона на Хъбъл: 

      
 

       



където   Н  е константата на Хъбъл, а    r   и    r     са разстоянията до първия и до 

втория квазар. След някои алгебрични преобразувания намираме: 

   
 

 
   

  

 
       

 

           
 

 

 Критерии за оценяване (общо 15 т.): 

 За определяне на радиуса на орбитата на стационарния спътник и фокусното 

разстояние на телескопа – 3 т. 

 За пресмятане на размера на изображението на Земата върху цифровата 

матрица – 3 т. 

 За определяне на разделителната способност на телескопа – 1 т. 

 За пресмятане на скоростта, с която трябва да се движи матрицата по 

направляващите елементи – 3 т. 

 За разсъждения относно проблемите пред реализирането на телескопа и 

работата с него – 2 т. 

 За определяне на разстоянието до втория квазар – 3 т. 

 

3 задача. Странната звезда. По наблюдения с космически телескопи е открита 

интересна тясна двойна система означена като GRS1915 +105. Тя лежи в плоскостта на 

Галактиката на разстояние около 8-9 kpc. Затова за нейното наблюдение е използван       

8.2 м  телескоп VLT-Antu от Европейската южна обсерватория. От спектралните 

наблюдения е получена крива на лъчевите скорости, показана на Фиг.1. Оказва се, че се 

вижда спектърът само на една от звездите. Това е звезда от спектрален клас К или М и 

от III клас светимост, която вече е изпълнила своята повърхност на Рош.  Масата на 

тази компонента е оценена на  M0=1.2MSol (слънчеви маси). Орбиталният период на 

системата е 33.5 денонощия. Наклонът на орбитата е неизвестен.  

 А) Направете правилните приближения и разсъждения и направете възможна 

оценка (без да решавате уравнения от трета степен) за някаква минимална маса MsMin на 

втората звезда от системата. Каква звезда е тя? (Наклонът на орбитата е ъгълът, който 

сключва перпендикулярът към орбиталната равнината на звездите с лъча на зрение.) 

 Б) Опишете какво според вас представлява тази система? Какви процеси 

бихме могли да очакваме да протичат там? В какъв спектрален диапазон бихте 

препоръчали да се наблюдава този обект? 

 

Гравитационната константа е равна на   6.67410
-11

 м
3
 /кг.с

2
. 

Масата на Слънцето е равна на  2.0 10
30

 кг. 

 



 
 

Фиг.1. Крива на лъчевите скорости на тясната двойна система  GRS1915 +105 

 

 

 Решение:  Виждаме, че кривата на лъчевите скорости е синусоида. 

Следователно орбитите на звездите са кръгови. Скоростта на движението по орбитата 

на наблюдаваната звезда ще бъде: 

T

r
v 0

0

2
  

където   v0  е скоростта  на звездата по истинската й орбита, а  r0  е радиусът на 

орбитата. Но орбитата е наклонена на неизвестен ъгъл  i . От графиката отчитаме 

максималната лъчева скорост на звездата   Vr  , която е свързана с истинската кръгова 

скорост по орбитата със следното съотношение:  

ivVr sin0   

Следователно:  

i

V
v r

sin
0   

Оттук следва: 

km
TV

ir r 6

0 105.64
2

sin 


 

Радиусът на относителната орбита е равен на сумата от радиусите на индивидуалните 

орбити на двете звезди: 

srrr  0  

Очевидни са следните релации: 

irrr sin00   

Ние знаем, че радиусът на истинската относителна орибита е по-голям от  r0∙sini , но не 

знаем с колко. Колкото е по-малък радиусът на относителната орбита, при една и съща 

скорост по орбитата на  наблюдаваната звезда, толкова по-малка маса има втората 

компонента. Така можем да получим една минимална оценка за масата на втората 

компонента. Нека приемем, че радиусът на относителната орбита  r  е равен на:  

 

kmirr 6
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Тогава от третия закон на Кеплер следва: 
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Скоростта на орбитално движение на видимата компонента е много голяма за радиус на 

орбита от около 65 милиона километра. Затова предварително можеше да очакваме, че 

ще получим обект с няколко пъти по-голяма маса. Този обект не е видим в полето на 

телескопа и не се наблюдават негови спектрални линии. При толкова голяма маса 

единствена възможност е вторият обект в системата да е черна дупка. Още повече, че 

направените допускания за радиуса на относителната орбита намаляват съществено 

оценката на масата на черната дупка. (В действителност,  масата на черната дупка е 

оценена на  около 10-14  слънчеви маси.) 

 Ние разглеждаме тясна двойна система с масивна черна дупка (една от най-

масивните черни дупки в Галактиката), в близост до която се върти оранжев или 

червен гигант изпълнил изцяло своята повъхност на Рош. От червения гигант през 

първа Лагранжева точка непрекъснато изтича вещество, което захранва областта около 

черната дупка. Това вещество образува акреционен диск. Върху него пада ново 

вещество като част от енергията се отделя във вид на високоенергетично лъчение. 

Поради голямата маса на черната дупка част от веществото се изхвърля с много 

голяма скорост в два противоположни джета, т.е. формиран е т.нар. микроквазар 

(вторият в Галактиката). Може да очакваме голяма светимост на този обект в 

рентгеновата област на спектъра и е добре да се наблюдава в нея. Възможно е да има 

проявления и в гама областта. 

(В действителност той е открит по силното си рентгеново излъчване на 15 

август 1992 година при наблюдения с космическата астрофизическа обсерватория, за 

наблюдения във видимата, рентгеновата и гама области на спектъра, с българско 

участие “Гранат” – International Astrophysical Observatory "GRANAT" (usually known 

as Granat), a Russian space observatory developed in collaboration with France, Denmark 

and Bulgaria. https://en.wikipedia.org/wiki/GRS_1915%2B105  )  

 

 

Критерии за оценяване (общо 15 т.): 

 За правилни начални разсъждения относно движенията в системата и 

правилен израз и оценка на радиуса на орбитата – 4 т. 

 За подходящи разсъждения водещи до правилни приближения  подпомагащи 

оценката на долната граница на масата на втория компонент на системата – 4 т. 

 За правилна математическа постановка при получаването на израз за масата 

на черната дупка и за добра числена стойност  – 4 т. 

 За правилно описание на системата и на процесите, които може да очакваме 

да протичат там и предложения за рентгенови и/или гама наблюдения  – 3 т. 
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