1. Pētnieciskā darbība

1.2. Attālumi uz Marsa

Attālumi uz Marsa
1. Izlasi tekstu un izpēti attēlu.
2012. gada 5. augustā uz Marsa tika nosēdināta Marsa zonde ‘Curiosity’, lai pētītu Marsa virsmas un
atmosfēras paraugus. Fotogrāfijā ar dzeltenu apli izcelta ‘Curiosity’ atrašanās vieta uz Marsa virsmas Gale
krāterī – iekrāsotais zilais punktiņš. Lai varētu saplānot pētījumiem nepieciešamos resursus un to norisi,
zinātniekiem jāzina, cik garus attālumus zondei jāpārvietojas līdz pētāmam objektam.
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2. Izdomā metodi un apraksti, kā var novērtēt, cik garu attālumu ‘Curiosity’ veiks, lai no atrašanās vietas
krāterī pārvietotos, līdz fotogrāfijā redzamajiem kalniem.

3. Novērtē, cik tālu ‘Curiosity’ atrodas no kalniem.

Ausma Bruņeniece, Inese Dudareva. Astronomijas jautājumi fizikas stundās

1.1. Kā pēta astronomi

1. Pētnieciskā darbība

Kā pēta astronomi
2013. gada 15. februāra rītā aptuveni 9:30 pēc vietējā laika atmosfērā virs Čeļabinskas (Krievija) tika novērots
spožs bolīds. Tas sadalījās atmosfērā, un pār zemi, ēkām un cilvēkiem, spēcīga sprādziena pavadītas, nobira
meteorīta atlūzas. Sprādziena vilnis nodarīja bojājumus ēkām, galvenokārt, izsitot logu stiklus.
ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas (NASA) zinātnieki novērtēja, ka objekta izmēri
bija 17 metri un masa – aptuveni 10 tonnas. Bolīda lidojums - no ieiešanas atmosfērā līdz sprādzienam – ilga
32,5 sekundes. Sprādziens bija aptuveni 30 reižu stiprāks par atombumbas sprādzienu Hirosimā.
Ekrānuzņēmums no video: Meteorit – Rusko 2013,
http://www.youtube.com/watch?v=VYo98n-cmkk

1. Noskaidro, kas ir bolīds.

Ekrānuzņēmumi no video Meteorit – Rusko 2013

2. Izpēti novērošanas kameras secīgi uzņemtos kadrus bolīda krišanas laikā.

2.1. Ko tu ievēroji?

2.2. Kādus secinājumus tu vari izdarīt no iegūtās informācijas?
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Ekrānuzņēmumi no video Meteorit – Rusko 2013

2.3. Kā, izmantojot attēlus, var noteikt, kurā virzienā kustējās bolīds?

Ekrānuzņēmums no video Meteorit – Rusko 2013

2.4. Iezīmē bolīda kustības virzienu attēlā.
2.5. Lai noteiktu, cik augstu atrodas zvaigznes, astronomi lieto leņķiskos mērījumus. Izpēti zīmējumu.
2.6. Izmantojot šādu metodi, novērtē, cik augstu lidoja bolīds. Nepieciešamos mērījumus ar transportieri veic fotogrāfijā.

2.7. Uzzīmē, kas mainītos, ja bolīds lidotu augstāk.

2.8. Apraksti, kā astronomi veic pētījumus.
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Meteorites

How astronomers carry out research
The short story and facts about Chelabinsk meteorite

1. Find out what is bolides meteor.
2. Look carefully to shoots from camera taken during bolides movement.
http://www.youtube.com/watch?v=VYo98n-cmkk (from 0:52 to 1:00)

2.1. What do you notice?
2.2. What conclusions can you draw from the obtained information?
2.3. How by using the images can be determined in which direction moved bolides?
2.4. Draw the direction of bolides movement in the picture.
2.5. To determine how high is placed the stars, astronomers use the angular measurements. Look
carefully to the picture.
2.6. Using this method, estimate how high is bolides. If necessary use protractor.
How we can estimate where is placed bolides in this image.
2.7. Draw, what will be changes if bolides will fly higher.
2.8. Make description, how astronomers can make research.

Mars

Distances on Mars
1. Read the text and study the picture
August 5, 2012 on Mars were landed probe Curiosity to study the surface of Mars and samples of
atmosphere. With yellow circle is highlighted the landed place of probe, with blue dot – the probe
Curiosity in Gale crater. To be able to plane the necessary resources for research the scientists have to
know how long distances the probe must move to the different objects on Mars surface.
2. Recommend the method, how using the picture scientists can estimate how long distance probe
will move from crater Gale to the mountains seen on picture.
3. Estimate how far the Curiosity is located from mountains.

