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Teorinis turas 

XI – XII klasių (V) grupė 

Viso 100 taškų 

1 uždavinys. Kometa Gallia  (10 taškų) 

Žiulis Vernas (Jules Verne) romane „Hector Servadac“ (žinomą ir pavadinimu 

„Kometoje“) aprašo kometą Gallia, kurios orbitinis periodas 𝑃𝐺 = 2 metai, o nuotolis 

nuo Saulės afelyje 820 000 000 km. Ar gali egzistuoti kometa su tokiais orbitos 

parametrais? Atsakymas [TAIP/NE] turi būti pagrįstas skaičiavimais. 

Sprendimas  

Pagal 3-ąjį Keplerio dėsnį 

𝑃𝑍
2

𝑃𝐺
2 =

𝑎𝑍
3

𝑎𝐺
3  

Čia 𝑃𝑍 – Žemės orbitinis periodas, 𝑎𝑍 – Žemės orbitos didysis pusašis, 𝑃𝐺 – kometos orbitinis periodas, 𝑎𝐺 – 

kometos orbitos didysis pusašis.  

Apskaičiuojame kometos orbitos didįjį pusašį 

𝑎𝐺 = 𝑎𝑍 (
𝑃𝐺

2

𝑃𝑍
2)

1
3⁄

= 1 × (
22

12)

1
3⁄

= 1,59 av 

Kometos nuotolis nuo Saulės orbitos afelyje 

𝑄𝐺 = 𝑎𝐺(1 + 𝑒) 

Čia e – orbitos ekscentricitetas, 𝑄𝐺 = 820000000 km = 5,48 av 

Iš čia orbitos ekscentricitetas 

𝑒 =
𝑄𝐺

𝑎𝐺
− 1 =

5,48

1,59
− 1 = 2,45 

Tačiau elipsės ekscentricitetas negali būti didesnis už vienetą. Vadinasi, kometa Gallia su sąlygoje nurodytais 

parametrais negali egzistuoti.  Atsakymas: NE. 

 

 

2 uždavinys.  DŽP greičio pokytis (18 taškų) 

Dirbtinis Žemės palydovas, kurio masė 200 kg, skrieja apskritimine orbita apie 

Žemę kelių šimtų kilometrų aukštyje. Nors atmosferos tankis tokiame aukštyje ir labai 

mažas, tačiau vis tiek Žemės atmosfera šiek veikia palydovą. Apskaičiuokite, kiek ir kaip 

pasikeis palydovo orbitinis greitis po vieno apsisukimo aplink Žemę, jei tuo metu jį veiks 

oro pasipriešinimo jėga 𝐹 = 0,7 mN? 

Tarkite, kad vieno apsisukimo metu palydovas visą laiką juda apskritimine orbita, 

kurios spindulys mažai skiriasi nuo Žemės spindulio, o palydovo greičio pokytis Δ𝑉 yra 

labai mažas, lyginant su jo greičiu V (Δ𝑉 ≪ 𝑉). Primename, kad gravitacinė potencinė 

energija yra neigiama; be galo dideliame nuotolyje ji prilyginama nuliui. 
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Sprendimas  

Palydovo mechaninė energija yra lygi kinetinės ir potencinės energijos (su minuso ženklu, nes be galo 

dideliame nuotolyje lygi 0) sumai: 

𝐸 =
1

2
𝑚𝑉2 − 𝐺

𝑚𝑀

𝑅
 

Čia m – palydovo masė, V – palydovo orbitinis greitis, G – gravitacijos konstanta, M – Žemės masė, R – 

palydovo orbitos spindulys.  

Kadangi  

𝑉2 = 𝐺
𝑀

𝑅
(1) 

Tai  

𝐸 = −
1

2
𝑚𝑉2 

Atmosferos stabdymo jėga per vieną apsisukimą atliks darbą lygų  

𝐴 = 2𝜋𝑅𝐹 

o palydovo greitis padidės (nes orbitos spindulys šiek tiek sumažės) nedideliu dydžiu Δ𝑉. Pilnutinės energijos 

pokytis bus lygus 

Δ𝐸 = 𝐸 − 2𝜋𝑅𝐹 = −
1

2
𝑚𝑉2 − 2𝜋𝑅𝐹 = −

1

2
𝑚(𝑉 + Δ𝑉)2 = −

1

2
𝑚(𝑉2 + 2𝑉Δ𝑉 + (Δ𝑉)2) 

Kadangi Δ𝑉 ≪ 𝑉, tai narys (Δ𝑉)2 bus be galo mažas ir jį galima atmesti. Tada  

−
1

2
𝑚𝑉2 − 2𝜋𝑅𝐹 = −

1

2
𝑚𝑉2 − 𝑚𝑉Δ𝑉 

Iš čia  

Δ𝑉 =
𝐹

𝑚

2𝜋𝑅

𝑉
 

Į šią formulę įstatę greičio išraišką iš (1) formulės gauname 

Δ𝑉 =
𝐹

𝑚

2𝜋𝑅√𝑅

√𝐺𝑀
(2) 

 

Δ𝑉 =
7 × 10−4

200

2 × 3,14 × 6,4 × 106√6,4 × 106

√6,67 × 10−11 × 5,97 × 1024
≅ 0,018 m ⋅ s−1 

 

 

3 uždavinys.  Novos žybsnis (32 taškai) 

XXI amžiaus pradžioje buvo pastebėta, kad viena kintamoji žvaigždė, kurios 

paralaksas 𝑝 = 0,17 mas (kampinių milisekundžių), sužibo kaip nova. Po žybsnio aplink 

ją susidarė besiplečiantis šviesus burbulas, kurio vaizdus nufotografavo Hablo (Hubble) 

kosminis teleskopas. Šio burbulo nuotraukos, nufotografuotos tais pačiais metais, bet 

skirtingomis dienomis, pateiktos 3.1 pav. Kiekviena nuotrauka yra kvadratas, kurio 

kampiniai matmenys 110″ × 110″ (kampinių sekundžių) 
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3.1 pav. Nova, apsupta besiplečiančio šviesaus burbulo. Viršutinės yra pozityvinės nuotraukos, o apatinės – tos 
pačios dienos negatyvinės nuotraukos. Po nuotraukomis nurodytos fotografavimo datos. 

Hablo kosminio teleskopo nuotraukos 

Užduotys: 

a) Apskaičiuokite atstumą d iki novos parsekais.  

b) Įvertinkite šviesaus burbulo kampinius skersmenis θ (kampinėmis sekundėmis ir 

radianais) visose nuotraukose. Gautus įverčius surašykite į atitinkamą Atsakymų 

lentelę. 

c) Panaudodami šiuos įverčius apskaičiuokite šviesaus burbulo linijinius spindulius 

R (parsekais ir metrais). Rezultatus surašykite į atitinkamą Atsakymų lentelę. 

d) Apskaičiuokite šviesaus burbulo regimąjį vidutinį plėtimosi greitį v (m/s). 

Panaudokite visus burbulo matavimus. Privalumas: mažiausių kvadratų metodo 

taikymas. 

e) Apskaičiuokite šio greičio santykį su šviesos greičiu, 𝑣 𝑐⁄ .  

f) Paaiškinkite, dėl ko šviesus burbulas plėtėsi tokiu dideliu greičiu. Koks reiškinio 

pavadinimas? 

 

Sprendimas  

a) Atstumas iki novos  

𝑑 =
1

𝑝
=

1

0,17 × 10−3
= 5882 pc 

b) Burbulų kampiniai skersmenys. 

Burbulai nėra sferiškai simetriški, o ovalo (elipsoido) formos. Skersmenis galima matuoti arba išilgai 

ilgosios ašies, arba išilgai trumposios ašies. Svarbu, kad pasirinkimas būtų toks pat matuojant visus burbulus. 

Išmatavus mažiausią ir didžiausią skersmenis galima apskaičiuoti jų vidurkį (tuomet įvertis bus tikslesnis). 
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Ekrane išmatavę linijinius nuotraukų matmenis, linijinius burbulų skersmenis ir įvertinę nuotraukų mastelį 

gautus rezultatus surašome į Atsakymų lentelę.  

c) Apskaičiuojame burbulų linijinius spindulius. 

Astronomijoje tolimų objektų linijiniai spinduliai (skersmenys) apskaičiuojami naudojant mažų kampų 

formulę (žr. konstantų lentelę). Taigi, burbulo spindulys  

𝑅 =
𝜃

2
𝑑 

Svarbu: Mūsų uždavinyje kampas 𝜃 išmatuotas kampinėmis sekundėmis, o duotoje formulėje šis kampas 

turi būti išreikštas radianais. Todėl kampus, išmatuotus kampinėmis sekundėmis, reikia paversti radianais.  

Apskaičiuotus burbulų linijinius spindulius surašome į Atsakymų lentelę. 

d) Burbulo vidutinio linijinio plėtimosi greičio skaičiavimas.  

Apskaičiuojame laiko intervalus dienomis ir sekundėmis nuo pirmosios nuotraukos fotografavimo dienos iki 

paskesniųjų dienų ir surašome rezultatus į Atsakymų lentelę. Atidedame grafiką (Δ𝑡, 𝑅) (žr. 3.2 pav.). Jei 

tarsime, kad duotame laiko intervale burbulas plėtėsi tolygiai, tai laikinė R priklausomybė turėtų būti tiesinė. 

Todėl mažiausių kvadratų metodu apskaičiuojame tiesės, išbrėžtos per atidėtus taškus, lygtį. Gauname tokią 

priklausomybę: 

𝑅 = 2,4 × 1016 + 1,0 × 109(Δ𝑡) 

Šios tiesės polinkis ir yra ieškomas vidutinis greitis: 

𝑣 = 1,0 × 109 m ∙ s−1 

 

3.2 pav. Burbulo spindulio laikinės priklausomybės grafikas.  
Raudona tiesė atitinka tiesinę priklausomybę, apskaičiuotą mažiausių kvadratų metodu 

 

e) Apskaičiuotojo vidutinio greičio santykis su šviesos greičiu: 

𝑣 𝑐⁄ =
1,0 × 109

2,9979 × 108
≅ 3,3 

f) Šviesaus burbulo plėtimosi negalima paaiškinti tiesiog žvaigždės sprogimo metu įgreitintų 

aplinkžvaigždinių dujų ir dulkių judėjimu, nes bet koks masę turintis objektas negali judėti greičiau už šviesos 

greitį. Todėl regimasis burbulo plėtimasis nesusijęs su fiziniu aplinkžvaigždinio ūko judėjimu, bet siejamas su 

kitu reiškiniu, vadinamu šviesos aidu.  

Reiškinio esmė tokia. Sužibusi nova staiga apšviečia visą ją supantį sferišką dujų ir dulkių debesį. Bet 

skirtingi sferos taškai yra nevienodai nutolę nuo stebėtojo iš Žemės. Nuo artimesnių Žemei sferos taškų 

atsispindėjusi šviesa greičiau pasiekia Žemę, nei nuo tolimesnių jos taškų. Kuo toliau nuo ūko centrinės dalies 

nutolę taškai, tuo ilgesnis tose vietose atsispindėjusių spindulių kelias iki Žemės, vadinasi, ir tuo vėliau šie 

spinduliai užregistruojami Žemėje. Tokiu būdu, susidaro regimas įspūdis, kad šviesus dujų ir dulkių burbulas 

plečiasi. Stebimą reiškinį iliustruoja žemiau pateikta schema (3.3 pav.). 
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3.3 pav. Šviesos burbulo plitimas sferiškame ūke, pavaizduotas per 4 etapus. (1) Iš pradžių  
stebėtoją pasiekia spinduliai, tiesiogiai atsklidę nuo novos. (2) Kiek vėliau – spinduliai,  

atsispindėję nuo novai artimiausios aplinkos dulkių. (3) Dar vėliau - spinduliai, atsispindėję  
nuo ūko dulkių, esančių toliau nuo novos. (4) Vėliausiai stebėtoją pasiekia spinduliai,  
atspindėję nuo pačių ūko pakraščių. Išblėsus novai šviesos burbulas ilgainiui išnyksta 

 

 

 

 

4 uždavinys.  Masyvios žvaigždės evoliucija  (16 taškų) 

Tam tikroje masyvios žvaigždės vėlyvoje evoliucijos stadijoje pagrindiniu 

energijos šaltiniu gali būti anglies 12C branduolių susiliejimo reakcija: 

C6
12 + C6

12 → Mg12
24 + 𝛾 

Panagrinėkite žvaigždę, kurios masė ℳ = 20ℳ⊙ ir šviesis 𝐿 = 2 × 105𝐿⊙.  

Apskaičiuokite, kiek metų tęstųsi ši žvaigždės evoliucijos stadija, jei jos centre 

susikaupusi visa anglies 12C masė, sudaranti 0,1 žvaigždės masės, būtų sunaudota 12C 

branduolių susiliejimo reakcijose.  

C6
12  atomo branduolio masė 𝑚𝐶 = 11,9967 u (atominės masės vienetų) 

Mg12
24  atomo branduolio masė 𝑚𝑀𝑔 = 23,9785 u (atominės masės vienetų) 

 

(1) (4) (3) (2) 
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Sprendimas 

12C porų skaičių žvaigždėje 

𝑁 =
0,1ℳ

2𝑚𝐶
 

Energija, pagaminta 12C porų susiliejimo reakcijose 

𝑊 = 𝑁(2𝑚𝐶 − 𝑚𝑀𝑔)𝑐2 

Iš čia 

𝑊 = 0,1ℳ𝑐2 (1 −
𝑚𝑀𝑔

2𝑚𝐶
) 

𝑊 = 0,1 × 20 × 1,9885 × 1030 × (2,9979 × 108)2 × (1 −
23,9785

2 × 11,9967
) = 2,20 × 1044 J 

Ši energija bus išeikvota per laiką 

𝑡 =
𝑊

𝐿
=

2,20 × 1044

2 × 105 × 3,828 × 1026
= 2,8736 × 1012 s ≅ 91000 metų 

Atsakymas: 91000 metų. 

 

 

 

 

5 uždavinys.  Galaktikų pora  (24 taškai)  

Viename galaktikų spiečiuje buvo pastebėta įdomi viena kitą užklojančių galaktikų 

pora. Šio spiečiaus centrinės dalies rajonas parodytas 5.1 pav. Galaktikų spiečiaus, 

kurio kampinis spindulys 50′ (kampinių minučių), centras yra supermilžinė elipsinė 

galaktika C. A ir B – įdomioji galaktikų pora.  

  

5.1 pav. Galaktikų spiečiaus rajono negatyvinė 
nuotrauka. C – supermilžinė elipsinė galaktika 

(spiečiaus centras), A, B – įdomioji galaktikų pora 

5.2 pav. Įdomiosios A ir B galaktikų poros 
pozityvinė nuotrauka  
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Šių galaktikų duomenys pateikti šioje lentelėje:  

Parametras A galaktika  B galaktika C galaktika 

Kampinis atstumas1 ∆𝛼 0h00m30,0s 0h00m30,3s 0h00m00,0s 

Kampinis atstumas2 ∆𝛿 −0°09′21″ −0°09′24″ 0°00′00″ 

Integralinis regimasis ryškis3 B  14,13 13,51 12,80 

Raudonasis poslinkis z 0,00958 0,0151 0,0128 

Kampinis skersmuo (arcsec)4 θ 95,1 228,1 457,1 

PT Galaktikos ekstinkcija5 𝐴𝐵
(𝑒𝑥)

 0,31 0,31 0,34 

Vidinė ekstinkcija6 𝐴𝐵
(𝑖𝑛)

 0,32 0,24 0,0 

Pastabos 
1 Galaktikos centro kampinis atstumas nuo galaktikų spiečiaus centro pagal rektascensiją. 
2 Galaktikos centro kampinis atstumas nuo galaktikų spiečiaus centro pagal deklinaciją. 
3 UBV sistemos ryškis B (mėlynoji spektro sritis). 
4 Galaktikos kampinis skersmuo, išreikštas kampinėmis sekundėmis. 
5 Tarpžvaigždinė ekstinkcija, kurią sukelia Paukščių Tako galaktikos tarpžvaigždinė medžiaga. 
6 Tarpžvaigždinė ekstinkcija, kurią sukelia pačioje nagrinėjamoje galaktikoje esanti 

tarpžvaigždinė medžiaga. 

 

Uždavinio sprendime naudokite Hablo (Hubble) konstantą 𝐻0 = 73 km s−1 Mpc−1.  

Užduotys: 

a) Apskaičiuokite galaktikų radialinius greičius (V) km/s. 

b) Apskaičiuokite atstumus iki galaktikų megaparsekais (r).  

c) Apskaičiuokite galaktikų linijinius skersmenis kiloparsekais (D).  

d) Apskaičiuokite galaktikų absoliučiuosius ryškius MB. 

Pastaba: a), b), c) ir d) punktuose apskaičiuotų dydžių vertes surašykite į Atsakymų 

lentelę.  

e) Atsakykite į klausimą, ar A ir B galaktikos yra sąveikaujančios galaktikos. 

[Atsakymas: TAIP/NE]. Atsakymą pagrįskite argumentais (ir skaičiavimais). 

f) Atsakykite į klausimą, ar A ir B galaktikos yra sąlygoje aptariamo galaktikų 

spiečiaus narės. [Atsakymas: TAIP/NE]. Atsakymą pagrįskite argumentais 

(ir skaičiavimais). Žinoma, kad šio spiečiaus galaktikų radialinių greičių 

dispersija apytiksliai lygi 𝜎𝑉 ≅ 700 km/s.  

Sprendimas 

a) Galaktikų radialiniai greičiai apskaičiuojame naudodami formulę:  

𝑉 = 𝑐𝑧. 

Čia c – šviesos greitis, o z – galaktikos raudonasis poslinkis. 

Skaičiavimo rezultatus surašome į Atsakymų lentelę.  

b) Galaktikų atstumus apskaičiuojame pagal šią formulę: 

𝑟 =
𝑉

𝐻0
 

Skaičiavimo rezultatus surašome į Atsakymų lentelę.  

c) Galaktikų linijinius skersmenis apskaičiuojame pagal šią formulę: 
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𝐷 = 𝑟𝜃 

Skaičiavimo rezultatus surašome į Atsakymų lentelę.  

d) Galaktikų absoliučiuosius ryškius apskaičiuojame naudodami šį sąryšį: 

𝑀𝐵 = 𝐵 − 5 log 𝑟 + 5 − 𝐴𝐵
(𝑒𝑥)

− 𝐴𝐵
(𝑖𝑛)

 

Skaičiavimo rezultatus surašome į Atsakymų lentelę.  

e) Ar galaktikos sąveikaujančios? 

Akivaizdžių A ir B galaktikų spiralinės formos iškraipymų nepastebima. Atstumas tarp šių galaktikų skaičiuojant 

megaparsekais arba didesniosios galaktikos skersmenimis: 

Δ𝑟𝐴𝐵 = 𝑟𝐵 − 𝑟𝐴 = 62,0 − 39,3 = 22,7 Mpc ≅ 330 𝐷𝐵 

Taigi, atstumas tarp galaktikų palyginus su jų matmenimis gana didelis. Todėl galima daryti išvadą, kad šios 

galaktikos nėra sąveikaujančios galaktikos. Žvelgiant iš Saulės sistemos jos matomos projekcijoje viena ant 

kitos. Atsakymas: NE. 

f) Ar A ir B galaktikos yra galaktikų spiečiaus narės? 

I argumentas: Galaktikos yra gana arti spiečiaus centro ir patenka į dangaus sritį, kurią apima kampiniai 

spiečiaus matmenys. 

II argumentas: Galaktikų radialiniai greičiai. Palyginkime galaktikų radialinius greičius su spiečiaus galaktikų 

greičių dispersija.  

A galaktika: 

Δ𝑉𝐴𝐶 = 𝑉𝐵 − 𝑉𝐶 = 3837 − 2872 = 965 km s−1 ≅ 1,4𝜎𝑉 

Radialinių greičių skirtumas nėra reikšmingai didesnis už greičių dispersiją. Todėl A galaktika gali būti galaktikų 

spiečiaus nare. 

B galaktika: 

Δ𝑉𝐵𝐶 = 𝑉𝐶 − 𝑉𝐴 = 4527 − 3837 = 690 km s−1 ≅ 1,0𝜎𝑉 

Radialinių greičių skirtumas neviršija greičių dispersijos, todėl B galaktika gali būti galaktikų spiečiaus nare. 

Atsakymas: TAIP. 
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