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Lietuvos mokinių dvidešimtoji astronomijos olimpiada 

Pirmasis etapas. Uždavinių sprendimai 

V – VIII klasių mokiniai 

 

1 uždavinys.  Šviesumas Mėnulyje (10 taškų)  

Kurioje Mėnulio pusėje – iš Žemės matomoje ar nematomoje pusėje būna šviesiau: 

a) Mėnulio dieną?  b) Mėnulio naktį? 

Atsakymus paaiškinkite. 

Sprendimas 

a) Šviesiau nematomoje pusėje, nes ji arčiau Saulės per Mėnulio orbitos diametrą. 

b) Šviesiau matomoje pusėje, nes ją apšviečia Žemės atspindėta šviesa. 

 

 

2 uždavinys. Supernovos žybsnis (10 taškų) 

1987 metais astronomai stebėjo supernovos žybsnį galaktikoje, kuri yra 50 

kiloparsekų nuotolyje nuo Žemės. Kuriais metais iš tiesų įvyko supernovos sprogimas 

toje galaktikoje? 

Sprendimas 

Apskaičiuojame atstumą iki supernovos šviesmečiais: 

𝑑 = 50000 [pc] × 3,26 = 163000 šm 

Vadinasi, supernovos sprogimas įvyko 163000 − 1987 ≅ 161000  metais prieš mūsų erą. 

Atsakymas: Sprogimas įvyko prieš 161000 metais prieš mūsų erą. 

 

 

3 uždavinys.  Ticho supernova (15 taškų) 

Prieš 450 metų danų astronomas Tichas Brahė (Tycho Brahe), tuomet gyvenęs 

Herrevad vienuolyne (dabartinėje Švedijoje), pastebėjo naują žvaigždę, kaip dabar 

žinome ką tik sužibusią supernovą.  

Apie savo atradimą jis taip rašė: „... lapkričio 11 d., kai po saulėlydžio, kaip 

įprasta, žiūrėjau į žvaigždes giedrame danguje, supratau, kad tiesiai virš mano 

galvos švietė nauja ir nežinoma žvaigždė, kuri buvo labai šviesi kitų žvaigždžių 

atžvilgiu...“. [Tycho Brahe. De Nova Stella (1573)]. 

Užduotys:  

Remdamiesi sąlygos duomenimis ir žemiau pateiktu žvaigždėlapiu, kuriame 

pažymėta atrastoji supernova, atsakykite į šiuos klausimus: 

a) Kaip vadinasi žvaigždynas, kuriame buvo pastebėta supernova? Paaiškinkite 

savo sprendimą.  
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b) Su kokiais žvaigždynais ribojasi žvaigždynas su supernova? 

c) Kuriuo nakties metu buvo galima stebėti atrastąją supernovą? (vakare vos 

sutemus, apie vidurnaktį, paryčiui prieš auštant, visą naktį).  

Naudingos informacija: 

Datos nurodytos pagal tuomet galiojusį Julijaus kalendorių.  

Herrevad vienuolyno geografinės koordinatės (𝜑 = 56°05′𝑁, 𝜆 = 0ℎ53𝑚𝐸).  

 

 

3.1 pav. Žvaigždėlapis, kuriame pažymėta Ticho Brahės atrastoji supernova (raudona žvaigždė) 

Sprendimas 

a) Žvaigždyno, kuriame buvo atrasta supernova, šviesiausios žvaigždės sudaro charakteringą W raidės 

konfigūraciją. Tokią konfigūraciją sudaro Kasiopėjos žvaigždyno žvaigždės. 1572 m. lapkričio 11 d. pagal 

Julijaus kalendorių atitinka lapkričio 21 d. pagal Grigaliaus kalendorių. Toje vietovėje, kurioje supernovą 

stebėjo T. Brahė (platuma 𝜑 = 56°05′𝑁), lapkričio pabaigoje vakarais ties zenitu (t. y. virš galvos) kaip 

tik matomas Kasiopėjos žvaigždynas (3.1a pav.). Atsakymas: Kasiopėjos žvaigždynas.  

b) Kasiopėjos žvaigždynas ribojasi su šiais žvaigždynais: Cefėju, Driežu, Andromeda, Persėju, Žirafa (3.1a 

pav.). 

c) Toje platumoje, iš kurios supernovą stebėjo T. Brahė, Kasiopėjos žvaigždynas yra nenusileidžiantis 

žvaigždynas. Net apatinėje kulminacijoje žvaigždynas būna pakilęs daugiau kaip 20° virš horizonto. Taigi, 

Kasiopėjos žvaigždyno žvaigždes, taip pat ir supernovą, galima stebėti per visą naktį.  
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3.1a pav. Ticho supernovos aplinkos žvaigždynai 

 

 

4 uždavinys.  Mėnulio terminatorius (10 taškų) 

Mėnulio terminatoriumi yra vadinama riba, skirianti apšviestąją (dienos) ir 

tamsiąją (nakties) Mėnulio paviršiaus puses. Mėnuliui sukantis, Saulės apšviesta pusė, 

o kartu ir terminatorius, lėtai slenka Mėnulio paviršiumi. Nustatykite, kokiu vidutiniu 

greičiu (m/s) terminatorius slenka Mėnulio pusiauju. 

Sprendimas 

Saulė apšviečia tą pačią Mėnulio pusę periodiškai tam tikrais laiko tarpais. Šis periodas lygus sinodiniam 

mėnesiui 𝑇 = 29,53 d (laiko tarpui tarp dviejų vienodų Mėnulio fazių). Per šį laiką terminatoriaus linija 

apkeliauja Mėnulio paviršiumi vieną kartą. Terminatoriaus nueitas kelias pusiauju bus lygus 

𝐶 = 2𝜋𝑅☾ 

Čia 𝑅☾ – Mėnulio spindulys.  

Tuomet vidutinis terminatoriaus greitis ties pusiauju bus lygus 

𝑣 =
𝐶

𝑇
=

2π𝑅☾

𝑇
 

Apskaičiuojame: 

𝑣 =
2 × 3,14 × 1,738 × 106

29,53 × 24 × 60 × 60
= 4,3 

m

s
. 

Atsakymas: Terminatorius Mėnulio pusiauju slenka 4,3 m/s greičiu. 
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5 uždavinys.  Polinės pašvaistės (15 taškų) 

Polinės pašvaistės, kurios susidaro sąveikaujant elektringoms Saulės vėjo 

dalelėms su Žemės atmosferos atomais ir molekulėmis, išsiskleidžia viršutinės Žemės 

atmosferos sluoksniuose, kurių aukštis siekia nuo 80 iki 1000 km virš Žemės 

paviršiaus. Apskaičiuokite kokiu didžiausiu nuotoliu nuo polinės pašvaistės, 

susidariusios didžiausiame 1000 km aukštyje, stebėtojas, esantis ant žemės, dar gali ją 

pamatyti. Į atmosferos refrakciją neatsižvelgiama. 

Sprendimas 

5.1 pav. stebėtojas yra ant Žemės paviršiaus taške O. Taškas Z žymi 

stebėtojo zenitą. Liestinė OP žymi horizonto kryptį. Žemės centras 

pažymėtas raide C. Tarkime, kad taškinė linija, apibrėžianti 

apskritimą aplink Žemės rutulį, žymi maksimalų polinės pašvaistės 

aukštį. Iš brėžinio matome, kad mažiausias atstumas nuo stebėtojo 

iki pašvaistės būtų, jei jis ją stebėtų zenite (Z), o didžiausias –, jei 

pašvaistė būtų stebima horizonto kryptimi (P). Pagal 5.1 pav. 

žymėjimus Žemės spindulys OC = BC = 𝑅⊕, didžiausias pašvaistės 

aukštis virš Žemės paviršiaus OZ = BP = ℎ, o ieškomas nuotolis nuo 

stebėtojo iki pašvaistės 𝑂𝑃 = 𝑟. Šį nuotolį apskaičiuosime pagal 

statųjį trikampį COP, pritaikydami Pitagoro teoremą. Šio trikampio 

įžambinė 𝐶𝑃 = 𝑅⊕ + ℎ. Taigi, pagal Pitagoro teoremą: 

𝑅⊕
2 + 𝑟2 = (𝑅⊕ + ℎ)
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Iš šios formulės gauname, kad 

𝑟 = √(𝑅⊕ + ℎ)
2

− 𝑅⊕
2  

Apskaičiuojame: 

𝑟 = √(6378 + 1000)2 − 63782 ≅ 3700 km. 

Atsakymas: 3700 km.  

 

5.1 pav. 


