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Teorinis turas 

V – VIII klasių (EJ) grupė 
Viso: 100 taškų 

1 uždavinys.  Metų laikas (11 taškų) 

Sekant vieno XVII amžiaus LDK poeto eilėmis kažkurį metų laiką galima taip 

apibūdinti: 

Saulelę į šiltuosius pietus jau šaukia Šaulys...  

O dienas ir naktis lygiomis jau padalijo Mergelė... 

Koks metų laikas tai galėtų būti? Įvertinkite kuo tiksliau ir paaiškinkite. 

Sprendimas 

Iš pirmo sakinio išplaukia, kad Saulė juda link žiemos saulėgrįžos, nes Šaulio žvaigždyne yra žiemos 

saulėgrįžos taškas. Antras sakinys pasako, kad Saulė ką tik perėjo rudens lygiadienio tašką, kuris yra Mergelės 

žvaigždyne. Taigi, čia kalbama apie rudens lygiadienį (rugsėjo 23 d.) ir laiką tuoj po rudens lygiadienio.  

Atsakymas: Rudens lygiadienis ir dienos po jo. 

 

 

2 uždavinys. Šiaurinė  (24 taškai) 

Lentelėje pateiktas miestų sąrašas su geografinėmis platumomis.  

Nr.  Miestas Šalis Platuma  

1 Bogota Kolumbija +4°, 7 

2 Džakarta Indonezija −6°, 2 

3 Kampala Uganda +0°, 3 

4 Kasablanka Marokas +33°, 5 

5 Kitas Ekvadoras −0°, 2 

6 Melburnas Australija −37°, 8 

7 Padangas Indonezija −1°, 0 

8 Praha Čekija +50°, 1 

9 Rio Galjegosas Argentina −51°, 6 

10 Trumsė Norvegija +69°, 7 

 

Išnagrinėkite lentelės duomenis ir atsakykite į šiuos klausimus:  

a) Kuriame iš duotų miestų Šiaurinė bus matoma arčiausiai zenito? 

b) Kuriame iš duotų miestų Šiaurinės aukštis virš horizonto bus mažiausias? 

c) Kuriuose miestuose Šiaurinė niekada nebus matoma? 

Atkreipkite dėmesį, kad Šiaurinės dabartinės pusiaujinės koordinatės yra šios: 

𝛼 = 2ℎ59𝑚;  𝛿 = 89°22′.  

Tarkite, kad visais atvejais Šiaurinė buvo stebima viršutinėje kulminacijoje. Į 

atmosferos refrakciją neatsižvelgiama.  

Sprendimai turi būti paaiškinti ir pagrįsti skaičiavimais.  
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Sprendimas 

a) Šiaurinės horizontinis aukštis apytiksliai yra lygus vietovės geografinei platumai: 

ℎŠ ≅  

Šiaurinė bus matoma arčiausiai zenito tame mieste, kuriame šios žvaigždės horizontinis aukštis bus didžiausias. 

Šią sąlygą tenkina Trumsės miestas: ℎŠmax ≅ 𝜑𝑇 = 69°, 7. 

b) Vertinant apytiksliai Šiaurinė bus matoma iš 

vietovių, kurių geografinės platumos yra Žemės šiaurės 

pusrutulyje, t. y., kai bus tenkinama sąlyga (1a pav.): 

ℎŠ ≅  > 0 

Todėl vertinant apytiksliai žemiausiai virš horizonto Šiaurinė 

bus matoma vietovėje, kurios geografinė platumos vertė yra 

mažiausia, bet teigiama. Tai yra Kampala ( = +0°, 3). 

Vertindami tiksliai turime atsižvelgti į tai, kad kai šiaurinis 

polius bus ties horizontu (2.1 pav. taškas N‘), Šiaurinės (2.1 

pav., taškas P‘) aukštis bus lygus ℎŠ = 90° − 89°22′ = 38′ ≅ 0°, 6. Vadinasi, Šiaurinė bus virš horizonto ir tose 

platumose, kurios tenkins sąlygą:  

ℎŠ = 𝜑 + 0°, 6 > 0 

Iš čia gauname, kad Šiaurinė bus matoma platumose  

𝜑 > −0°, 6 

Iš pietų pusrutulio miestų Ekvadoro sostinės Kito platuma tenkina šią sąlygą: 

ℎŠ = −0°, 2 + 0°, 6 = 0°, 4 

O Kampaloje šiaurinė bus pakilusi iki  

ℎŠ = 0°, 3 + 0°, 6 = 0°, 9 

Atsakymas: Žemiausiai Šiaurinė virš horizonto bus matoma Kite. 

c) Remiantis b) atsakyme gauta išvada Šiaurinė nebus matoma tuose miestuose, kurių platumos į pietus nuo 

𝜑 = −0°, 6. Vadinasi, Šiaurinė nebus matoma Džakartoje, Melburne, Padange, Rio-Galjegose. 
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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 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). 

 

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) 

abiejuose nuotraukose. 

c) Apskaičiuokite šviesaus burbulo linijinius spindulius R (parsekais). 

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

 

Sprendimas  

a) Atstumas iki novos  

𝑑 =
1

𝑝
=

1

0,17 × 10−3
= 5882 pc 

b) Burbulo 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 abu burbulus.  
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Išmatavus mažiausią ir didžiausią skersmenis galima apskaičiuoti jų vidurkį (tuomet įvertis bus tikslesnis). 

Ekrane išmatavę linijinius nuotraukų matmenis, linijinius burbulų skersmenis ir įvertinę nuotraukų mastelį 

gauname tokius rezultatus: 

05.20: 

𝜃1min = 50″; 𝜃1max = 57″; vidurkis 𝜃1 = 53″, 5 

12.17: 

𝜃2min = 85″; 𝜃2max = 105″; vidurkis 𝜃2 = 95″, 0 

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.  

Apskaičiuojame šį kampą radianais: 

𝜃1 =
53,5

206265
= 2,594 × 10−4 rad 

𝜃2 =
95

206265
= 4,606 × 10−4 rad 

Tuomet 

𝑅1 =
𝜃1

2
𝑑 =

2,594 × 10−4

2
5882 ≅ 0,763 pc 

𝑅2 =
𝜃2

2
𝑑 =

4,606 × 10−4

2
5882 ≅ 1,355 pc 

d) Apskaičiuojame burbulo linijinio plėtimosi greitį 

𝑣 =
𝑅2 − 𝑅1

Δ𝑡
 

Laiko intervalas tarp nuotraukų fotografavimo momentų yra lygus 

Δ𝑡 = 𝑡2(12.17) − 𝑡1(05.20) = 211 d = 211 × 86400 = 1,823 × 107 s 

Tuomet 

𝑣 =
1,355 − 0,763

1,823 × 107
3,0857 × 1016 ≅ 1,00 × 109 m ∙ s−1 
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4 uždavinys.  Geografinė ilguma (12 taškų) 

Kai Molėtų astronomijos observatorijos Saulės laikrodis rodė 14 val. 54 min., 

kitoje observatorijoje (pažymėkim ją NN) Saulė buvo stebima viršutinėje kulminacijoje. 

Kokia NN observatorijos geografinė ilguma?  

Molėtų observatorijos geografinė ilguma 𝜆𝑀 = 25°34′ 𝐸 (į rytus nuo Grinvičo). 

Sprendimas 

Tikrojo arba vidutinio saulinio laiko skirtumas tarp skirtingų vietovių tuo pačiu fiziniu momentu parodo 

tų vietovių geografinių ilgumų skirtumą.  

𝜆𝑁𝑁 − 𝜆𝑀 = 𝑇𝑁𝑁⊙ − 𝑇𝑀⊙ 

Čia 𝜆𝑁𝑁 – sąlygoje minimos NN observatorijos geografinė ilguma, 𝜆𝑀 – Molėtų observatorijos geografinė 

ilguma, 𝑇𝑁𝑁⊙ = 12h – tikrasis saulinis laikas NN observatorijoje (kadangi Saulė buvo viršutinėje kulminacijoje), 

𝑇𝑀⊙ = 14h54m – tikrasis saulinis laikas Molėtų observatorijoje.  

Iš čia  

𝜆𝑁𝑁 = 𝜆𝑀 + (𝑇𝑁𝑁⊙ − 𝑇𝑀⊙) 

𝜆𝑁𝑁 =
25°34′

15
+ 12ℎ − 14ℎ54𝑚 = −1ℎ11𝑚44𝑠 = −17°56′ 

Gauta neigiama ilgumos vertė rodo, kad ilgumą reikia skaičiuoti į vakarus nuo Grinvičo. Taigi, teisingas 

atsakymas: 𝜆𝑁𝑁 = 17°56′ 𝑊 (į vakarus nuo Grinvičo). 

 

 

5 uždavinys.  Asteroido orbita (21 taškas) 

Iš asteroido stebėjimų nustatytos dvi gretimos jo opozicijos datos: 2018 m. birželio 

mėn. 19 d. ir 2019 m. lapkričio mėn. 12 d. Apskaičiuokite: 

a) Asteroido orbitinį periodą (Žemės metais).  

b) Asteroido orbitos didįjį pusašį (astronominiais vienetais).  

c) Asteroido atstumą nuo Žemės opozicijos metu. Tarkite, kad Žemės ir asteroido 

orbitų plokštumos sutampa ir yra apskritiminės.  

Sprendimas 

Laiko intervalas tarp gretimų vienvardžių planetos konfigūracijų (šiuo atveju opozicijų) yra sinodinis 

periodas. Taigi, asteroido sinodinis periodas 

𝑆 = 𝑡(2019.11.12) − 𝑡(2018.06.19) = 11 + 10 × 31 + 5 × 30 + 28 + 12 = 511d ≅ 1,4 metų 

Asteroido orbitinį periodą apskaičiuojame panaudodami sinodinę lygtį: 

1

𝑆
=

1

𝑃⊕
−

1

𝑃𝐴
 

Čia 𝑃⊕ – Žemės orbitinis (žvaigždinis) periodas, o 𝑃𝐴 – asteroido orbitinis (žvaigždinis) periodas. Iš čia  

𝑃𝐴 =
1

1
𝑃⊕

−
1
𝑆

=
1

1
1 −

1
1,4

≅ 3,5 metų 

Asteroido orbitos didįjį pusašį apskaičiuojame pasiremdami trečiuoju Keplerio dėsniu:  

𝑎𝐴 = 𝑎⊕ √
𝑃𝐴

2

𝑃⊕
2

3

= √𝑃𝐴
23

= √3,523
≅ 2,3 av 

Asteroido atstumas nuo Žemės opozicijos metu 

𝑟 = 𝑎𝐴 − 𝑎⊕ = 2,3 − 1 = 1,3 av 



rudens lygiadienis ir/arba dienos po jo

Trums

Kitas

Džakarta, Melburnas, Padangas, Rio Galjegosas

5882

53,5 95,0

0,764 1,355

1,0e09

17:56W

3,5

2,3

1,3


