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Възрастова група ІХ – Х клас 

 

 1 задача. Астроном отшелник – 12 точки. Вие работите по дългосрочна програма 

с 10-метровия микровълнов телескоп на Южния полюс и изследвате разпределението на 

далечните купове от галактики в пространството. Въпреки антарктическия студ, по време 

на изгрева на Слънцето вие се разхождате покрай телескопа и се любувате на гледката. 

Забелязвате, че в даден момент Слънцето се намира на хоризонта точно по посока от 

жилищната постройка към телескопа.  В този момент центърът на видимия слънчев диск 

пресича хоризонта.  Нека приемем линията от постройката към телескопа за основна. 

 

 

• В какви направления спрямо 

основната линия ще са точките от 

хоризонта, които ще пресече центърът 

на видимия слънчев диск при 

следващите четири изгрева? 

Пресметнете отклоненията от основната 

линия в градуси. 

• При някакъв изгрев на 

Слънцето, едновременно с него изгрява 

и Луната. Приблизително в каква фаза 

трябва да е Луната тогава? Дайте 

качествен отговор и го обяснете. 

Рефракцията да не се отчита и в двете подусловия. Снимката е само илюстрация и 

сенките, които се виждат на нея, не са част от решението на задачата.  

 

2 задача. Обитаема зона – 16 точки. От гледна точка на съществуването на 

живота, мястото на Земята в Слънчевата система не е случайно. Тя се намира в т.нар. зона 

благоприятна за живот, или обитаема зона около Слънцето. Да приемем, че средният 

радиус на обитаемата зона около една звезда е равен на разстоянието, на което звездата 

създава същата осветеност, каквато създава Слънцето на Земята.  

Звезда M/Mo L/Lo Спектрален 

клас 

А 0.10 0.0008 M8 

В 0.47 0.063 M0 

С 1 1 G2  

В таблицата са дадени данни за три 

звезди. С  L/Lo  е означено отношението на 

светимостта на звездата към светимостта на 

Слънцето, а с   M/Mo  – отношението на 

масата на звездата към масата на Слънцето. 

• Пресметнете средните радиуси на обитаемите зони около тези звезди в 

астрономически единици. 

Планетите около други звезди много трудно се наблюдават пряко и методите за 

откриването им са косвени. При спектралния метод се наблюдава изместването на 

линиите в спектъра на звездата, породено от това, че звездата се движи с определена 

скорост около центъра на масите на системата звезда-планета. 

 Определете за коя от трите звезди би било най-лесно да се открие планета в 

обитаемата зона чрез спектрални изследвания. Считайте, че планетата се движи по 

кръгова орбита и масата й е равна на масата на Земята. 



3 задача. Земя – часовник. – 12 точки. Жителите на нашата земна Луна биха 

могли да използват Земята като часовник, като наблюдават въртенето на континентите и 

океаните.  

• За колко време Земята ще се завърта веднъж около оста си за наблюдател от 

Луната? 

• Нека да наречем този видим период на въртене на Земята „лунен час”. Колко 

такива лунни часа ще има в едно слънчево денонощие за лунния жител? 

 

 

Справочни данни: 

Продължителност на тропичната година – 365.24219 денонощия 

Средно разстояние от Земята до Слънцето (астрономическа единица) –  150 × 10
6
 км. 

Отношение на масата на Земята към масата на Слънцето  –  1 : 333 000  

Сидеричен лунен месец – 27.32 денонощия 

Синодичен лунен месец – 29.53 денонощия 

Радиус на Земята – 6357 км. 

 

 

 


