LIETUVOS MOKINIŲ
DVIDEŠIMTOJI ASTRONOMIJOS OLIMPIADA
BAIGIAMASIS ETAPAS. Praktinis turas
IX-X KLASIŲ GRUPĖ (J)

UŽDUOČIŲ ATSAKYMAI

1. UŽDUOTIS. SVARBIOS
VEIDRODINIO TELESKOPO DALYS
[6 taškai]
Atidžiai apžiūrėkite teleskopo nuotrauką ir įsidėmėkite
pagrindines jo dalis.
Kitoje skaidrėje pateikiama to pačio teleskopo nuotrauka,
kurioje lotyniškomis raidėmis pažymėtos jo svarbios dalys,
kurias turite atpažinti ir surasti jos pavadinimą šalia pateiktoje
lentelėje.
Lentelėje ties atpažintos dalies pavadinimu įrašykite jos raidę
kaip pažymėta duotoje nuotraukoje. (Įrašo pavyzdys pateiktas
lentelės pirmoje eilutėje).
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1. Užduoties tęsinys

Y
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Raidė

[pavyzdys] Stovas (trikojis)

N

Teleskopo vamzdis

H

Pagrindinio veidrodžio įtvaras
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Ieškiklis
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Pavadinimas

Okuliaras
Fokusavimo rankena

B

Poliaus ašis

X

Deklinacijų ašis
Valandų kampo nustatymo skalė

A

K
X

Deklinacijų nustatymo skalė

J

Valandų kampo užrakto rankena
Deklinacijų užrakto rankena

L

M
Y

N

Valandų kampo tikslaus reguliavimo rankena
Deklinacijų tikslaus reguliavimo rankena
Poliaus aukščio reguliavimo varžtas
Atsvaras
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2. UŽDUOTIS. ASTRONOMINIŲ
KOORDINAČIŲ LINIJOS
[2 taškai]
Viso dangaus žvaigždėlapio projekcijoje išbrėžtos
astronominių koordinačių linijos (lankai), kurios
pažymėtos numeriais.
Ties kiekvienu linijos numeriu iš pateikiamo
pavadinimų meniu išrinkite teisingą linijos
pavadinimą.
Linijos Nr.

Pavadinimas

1

Galaktikos pusiaujas

2

Dienovidinis

3

Ekliptika

4

Dangaus pusiaujas

3. UŽDUOTIS.
GEOGRAFINĖ
PLATUMA
[3 taškai]
Žvaigždėlapyje pavaizduota
dangaus projekcija horizontinėje
koordinačių sistemoje žvelgiant
pietų kryptimi tam tikroje
vietovėje, kai Prokionas (𝛿≅ 5°)
buvo viršutinėje kulminacijoje.
Pliuso ženklu pažymėtas zenitas.
Įvertinkite vietovės geografinę
platumą φ laipsnio tikslumu.
Į atsakymo langelį rašykite tik
sveiką skaičių.

Atsakymas: φ= 31

4. UŽDUOTIS. ŽVAIGŽDYNAI

[10 taškų]
Žvaigždėlapyje pavaizduota
dangaus projekcija pusiaujinėje
koordinačių sistemoje. Silpniausios
žvaigždės 5,5 ryškio. Kitoje
skaidrėje rodomas toks pat
žvaigždėlapis su kai kurių
žvaigždynų numeriais, įrašytais
maždaug žvaigždyno viduryje.
a) Atsakymų lentelėje (a) įrašykite
žvaigždynų, pažymėtų numeriais,
pavadinimus.
b) Atsakymų lentelėje (b) įrašykite
žvaigždynų, per kuriuos eina
ekliptika, numerius.

4. Užduoties tęsinys
Atsakymų lentelės kitoje skaidrėje

4. Užduoties tęsinys
(a) Atsakymų lentelė. Žvaigždynai.
[eilutėje tik vienas pavadinimas]

Žvaigždyno
Žvaigždyno pavadinimas
Nr.
1

Šiaurės vainikas

2

Heraklis

3

Lyra

4

Delfinas

5

Erelis

6

Gyvatnešis

7

Vandenis

8

Ožiaragis

9

Šaulys

10

Skorpionas

11

Pietų žuvis

12

Pietų vainikas

(b) Atsakymų lentelė.
Ekliptikos žvaigždynų numeriai.
[įrašyti ne daugiau kaip 5 numerius.]

10,9,8,6,7

5. UŽDUOTIS. MESJĖ (MESSIER)
SĄRAŠO OBJEKTAI [9 taškai]
Žvaigždėlapis kaip ir 4 užduotyje.
Lotyniškomis raidėmis pažymėtos
kelių Mesjė objektų padėtys.
Atsakymų lentelėje įrašykite
atitinkamo objekto Mesjė numerį.
Objekto
raidė

Mesjė
Nr.

A

4

B

13

C

7

D

8

E

16

F

17

G

25

H

22

6. UŽDUOTIS. VILNIAUS DANGUS

[6 taškai]

Žvaigždėlapyje pavaizduota dangaus projekcija
horizontinėje koordinačių sistemoje žvelgiant pietų
kryptimi Vilniuje vidurnaktį. Pliuso ženklu pažymėtas
zenitas. Silpniausios matomos žvaigždės 5,5 ryškio.
Klausimai:
a) Kurios dvi šviesiausios žvaigždės yra ties
dienovidiniu?
b) Kokie yra tikriniai vardai objektų, kurie žvaigždėlapyje
pažymėti oranžiniais taškais ir skaičiais?
c) Kuriuo metų laiku būtų stebimas žvaigždėlapyje
atvaizduotas dangus vidurnaktį?

Kitoje skaidrėje toks pat žvaigždėlapis, bet mažiau
teksto. Atsakymus surašykite Atsakymų lentelėse,
kurios pateiktos dar kitoje skaidrėje.

6. Užduoties tęsinys
Klausimai:
a) Kurios dvi šviesiausios
žvaigždės yra ties
dienovidiniu?
b) Kokie yra tikriniai vardai
objektų, kurie
žvaigždėlapyje pažymėti
oranžiniais taškais ir
skaičiais?
c) Kuriuo metų laiku būtų
stebimas žvaigždėlapyje
atvaizduotas dangus
vidurnaktį?
Atsakymus surašykite
Atsakymų lentelėse,
kurios pateiktos kitoje
skaidrėje.

6. Užduoties tęsinys
Atsakymų lentelė (b). Objektų vardai.
[Iš duoto meniu išrinkti tinkamą vardą]

Atsakymų lentelė (a). Dvi šviesiausios
žvaigždės ties dienovidiniu.
[Iš duoto meniu išrinkti tinkamą žvaigždžių
porą]

Alferacas, Kafas

Objekto
Vardas (pavadinimas)
Nr.

1

Andromedos galaktika

2

Trikampio galaktika

3

Sietynas (spiečius)

4

Kalifornija (ukas)

5

Hiados (spiečius)

Atsakymų lentelė (c). Metų laikas.
[Iš duoto meniu išrinkti tinkamą metų laiką]

Rudens lygiadienis

7. UŽDUOTIS. ŽVAIGŽDĖS IR PLANETOS

[6 taškai]

Žvaigždėlapyje pavaizduota dangaus projekcija horizontinėje koordinačių sistemoje žvelgiant rytų kryptimi vienoje iš
Viduržemio jūros salų vietovių balandžio 29 d. rytą likus vos 40 min. iki saulėtekio. Pliuso ženklu pažymėtas zenitas.
Silpniausios pažymėtos žvaigždės 5,5 ryškio.
Oranžine spalva ir numeriais pažymėti 5 objektai (žvaigždė arba planeta). Žvaigždėlapyje jų dydžiai neatitinka žvaigždžių
ryškių skalės. 1, 2 ir 3 objektų ryškiai (spindesiai) beveik vienodi ir nedaug skiriasi nuo Altairo ryškio (spindesio). 4 ir 5
objektų spindesys nevienodas ir yra keliais ryškiais didesnis net už Vegos spindesį. Kitoje skaidrėje pateiktas toks pat
bet didesnis žvaigždėlapis.
Užduotys:
Atpažinę žvaigždynus ir sunumeruotus objektus į
Atsakymų lentelę (dar kita skaidrė) įrašykite:
o Objekto tikrinį vardą (pavadinimą).
o Vardą (pavadinimą) žvaigždyno, kuriame yra objektas,
Be to, įrašykite atsakymus į šiuos klausimus:
a) Kurie ekliptikos žvaigždynai matomi žvaigždėlapyje?
b) Kurie Galaktikos pusiaujo žvaigždynai matomi
žvaigždėlapyje?
c) Kuriame žvaigždyne yra zenitas?
d) Kokia bus patekėjusio Mėnulio fazė?

7. Užduoties tęsinys
[Atsakymų lentelė kitoje skaidrėje]

7. Užduoties tęsinys
Atsakymų lentelės
Objektų atpažinimas
Objekto
Nr.

Objekto vardas
(pavadinimas)

Žvaigždyno
pavadinimas

1

Fomalhautas

Pietų žuvis

2

Saturnas

Ožiaragis

3

Atsakymai į klausimus.

Marsas

Vandenis

4

Venera

Žuvys

5

Jupiteris

Žuvys

a)
b)
c)
d)

Ekliptikos žvaigždynai žvaigždėlapyje.
Galaktikos pusiaujo žvaigždynai žvaigždėlapyje.
Zenito žvaigždynas.
Mėnulio fazė.
[Iš meniu išrinkite tinkamą sąrašą ar pavadinimą]

Klausimas Atsakymas
a)

Šaulys, Ožiaragis, Vandenis, Žuvys

b)

Šaulys, Skydas, Erelis, Lapute, Gulbe, Kasiopeja

c)

Lyra

d)

Delčia

8. UŽDUOTIS
ŽVAIGŽDŽIŲ SPIEČIUS

[6 taškai]

Šiame paveiksle pateiktas padrikojo žvaigždžių
spiečiaus žvaigždėlapis, matomas pro teleskopą.
Oranžinis apskritimas apibrėžia teleskopo regėjimo
lauką. Kitoje skaidrėje pateiktas to paties
spiečiaus žvaigždėlapis, kuriame kai kurios
žvaigždės pažymėtos numeriais arba raidėmis.
Žinoma, kad 1-4 numeriais pažymėtų žvaigždžių
regimieji ryškiai yra šie:
𝑚1 = 9,1; 𝑚2 = 7,5; 𝑚3 = 7,9; 𝑚4 = 10,2.
Kampinis atstumas tarp 5 ir 6 žvaigždžių 𝜃56 =
20′, 8 (kampinių minučių).
Užduotys:

a) Įvertinkite teleskopo regėjimo lauko skersmenį
Δ kampinėmis minutėmis.
b) Įvertinkite A ir B raidėmis pažymėtų žvaigždžių
regimuosius ryškius.

8. Užduoties tęsinys
Žvaigždžių regimieji ryškiai:
𝑚1 = 9,1; 𝑚2 = 7,5; 𝑚3 = 7,9; 𝑚4 = 10,2.
Kampinis atstumas 𝜃56 = 20′, 8 .

Atsakymų lentelė (a)
[įrašyti tik sveiką skaičių minučių]

Regėjimo laukas Δ= 70

Atsakymų lentelė (b)
𝒎𝑨 = 8,3

𝒎𝑩 = 9,8

9. UŽDUOTIS. SAULĖS ŽVAIGŽDYNAS

[2 taškai]

Kuriame iš skaičiumi
pažymėtų žvaigždynų
šiandien yra Saulė?
Atsakymo lentelėje
įrašykite žvaigždyno
numerį ir pavadinimą.

Atsakymas:
Nr. 3
Žvaigždynas
Avinas

PABAIGA
SVARBU:
Užpildyta forma gali būti įrašyta pdf formatu paspaudus komandą „išsaugoti“
(save), bet tuomet interaktyviuose langeliuose įrašyti duomenys neapsaugoti – juos
gali bet kas pakeisti.
Užpildytos formos duomenys apsaugomi sukuriant naują failą naudojant komandą
„Microsoft Print to PDF“. Failo pavadinime turi būti mokinio kodas. Žr. Atmintinę.

