
ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади

з астрономії  

м. Львів, 6 лютого 2016 р.

Практичний тур

11 клас

1. Бетельгейзе.  Користуючись рухомою картою зоряного неба, встановіть:
а)  момент  верхньої  кульмінації  зорі  Бетельгейзе  6  лютого  2016  року  у  Львові  (час 
Київський, точність ±10 хв.),
б) яка її висота над горизонтом у цей момент (точність ±2º)? 
в) яка з яскравих зір північного неба перебуватиме в цей час поблизу зеніту?
г)  у які дні року Бетельгейзе сходить в момент заходу Сонця (точність ±5 діб)? 
д)  у які дні року Бетельгейзе заходить в момент сходу Сонця (точність ±5 діб)? 
е)  у які дні року Бетельгейзе сходить одночасно із Сонцем (точність ±5 діб)?  
є)  у які дні року Бетельгейзе заходить одночасно із Сонцем (точність ±5 діб)? 

2.  Обертання Сонця. Сонце  обертається  не  як  тверде  тіло,  а  диференціально:  кутова 
швидкість  залежить  від  геліографічної  широти  B.  За  даними  спостережень   в  лінії 
нейтрального  заліза  λ=15648.5А  в  центрі  та  на  лімбі  (край  диска)  Сонця  на  різних 
геліографічних  широтах  отримайте  залежність  кутової  швидкості  від  широти.  Кутову 
швидкість виразіть в град/добу, середній радіус Сонця 696000 км. Результати занесіть в 
таблицю та зобразіть графічно. Визначте період обертання на екваторі та зробіть оцінку 
періоду  поблизу  полюсів.  Які  це  періоди  –  синодичні  чи  сидеричні?  (Вважати,  що 
наведені  залишкові  інтенсивності  лінії  r  для  різних  ділянок  диску  Сонця  отримані 
одночасно  та  нечутливі  до  локальних  вертикальних потоків  речовини  через  низьку 
просторову роздільну здатність). 
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1) Бетельгейзе.  Користуючись рухомою картою зоряного неба, встановіть:
а)  момент  верхньої  кульмінації  зорі  Бетельгейзе  6  лютого  2016  року  у  Львові  (час 
Київський, точність ±10 хв.),
б) яка її висота над горизонтом у цей момент (точність ±2º)? 
в) яка з яскравих зір північного неба перебуватиме в цей час поблизу зеніту?
г)  у які дні року Бетельгейзе сходить в момент заходу Сонця (точність ±5 діб)? 
д)  у які дні року Бетельгейзе заходить в момент сходу Сонця (точність ±5 діб)? 
е)  у які дні року Бетельгейзе сходить одночасно із Сонцем (точність ±5 діб)?  
є)  у які дні року Бетельгейзе заходить одночасно із Сонцем (точність ±5 діб)? 

2) МКС-Сатурн. 25 січня 2016 року фотограф і астроном-любитель з Німеччини Джуліан 
Вессель опублікував у своєму блозі фото транзиту Міжнародної Космічної Станції (МКС) 
через Сатурн, яке можна використати для оцінки параметрів орбіти планети за відомим 
розмірами МКС, наведеними на її схемі. Вважайте, що орбіта МКС є коловою, а її висота 
над Землею 404 км. 
1.  Оцініть  інтервал  часу  між   послідовними  зображеннями  МКС  на  фоні  Сатурна, 
вважаючи її рух рівномірним.
2. Використайте наведене фото для оцінки відстані від Землі до Сатурна, беручи до уваги, 
що його радіус в 9 разів більший, ніж радіус Землі. 
3.  Розрахуйте  за отриманими даними орбітальний період Сатурна  та  співставте  його з 
табличним  значенням.  Що  Ви  можете  сказати  про  правдивість  фотографій,  які 
опублікував Вессель у своєму блозі?
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1) Бетельгейзе. Скористайтесь рухомою картою зоряного неба та встановіть:
а)  момент  верхньої  кульмінації  зорі  Бетельгейзе  6  лютого  2016  року  у  Львові  (час 
Київський, точність ±10 хв.),
б) яка її висота над горизонтом у цей момент (точність ±2º)? 
в) яка з яскравих зір північного неба перебуватиме в цей час поблизу зеніту?
г)  у які дні року Бетельгейзе сходить в момент заходу Сонця (точність ±5 діб)? 
д)  у які дні року Бетельгейзе заходить в момент сходу Сонця (точність ±5 діб)? 
е)  у які дні року Бетельгейзе сходить одночасно із Сонцем (точність ±5 діб)?  
є)  у які дні року Бетельгейзе заходить одночасно із Сонцем (точність ±5 діб)? 

Розв'язок:
а) 21 год. 20 хв. Київського часу.
б) 45º- 49º .
в)  Варіанти  правильної  відповіді:  β  Візничого  (1  бал),  якщо  вказано  власну  назву 
Менкалінан (2 бали), Капелла.                         
г) Поблизу 10 січня.
д) Поблизу 1 грудня.
е) Поблизу 10 липня.
є) Поблизу 1 червня.
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2.  Обертання Сонця. Сонце  обертається  не  як  тверде  тіло,  а  диференціально:  кутова 
швидкість  залежить  від  геліографічної  широти  B.  За  даними  спостережень   в  лінії 
нейтрального  заліза  λ=15648.5А  в  центрі  та  на  лімбі  (край  диска)  Сонця  на  різних 
геліографічних  широтах  отримати  залежність  кутової  швидкості  від  широти.  Кутову 
швидкість виразити в град/добу, середній радіус Сонця 696000 км. Результати занести в 
таблицю (зразок наведено) та зобразити графічно. Визначити період обертання на екваторі 
та зробити оцінку періода поблизу полюсів. Які це періоди – синодичні, чи сидеричні? 
(Вважати, що наведені  залишкові інтенсивності лінії  r  для різних ділянок диску Сонця 
отримані одночасно та не чутливі  до локальних вертикальних   потоків речовини через 
низьку просторову роздільну здатність). 

         B, град         ∆λ, А         v, км/с ω, град/доба 

 



 



РОЗВ’ЯЗОК

За доплерівськими зсувами ліній визначаємо швидкість обертання Сонця
                     v = c*∆λ/λo.
Використовуючи  співвідношення  ω =  v /  (R*cosB),  отримаємо  залежність  кутової 
швидкості від широти.
Отримані дані представлені в таблиці.

         B, град         ∆λ, А         v, км/с ω, град/доба 

          0           0.105           2.01         14.3

          20           0.097           1.86         14.1

          40           0.075           1.44         13.4

          60           0.046           0.88         12.5

Залежність ω = ω(B) показана на графіку. 

Проінтерполювавши  залежність  на  В=80  град,  визначимо  період  обертання  поблизу 
полюсів Т ≈ 31 добу, на екваторі - . ≈ 25 діб.
Отримані значення періодів  - це сидеричні значення, оскільки рух Землі виключено, так 
як розглядаємо відносні зміщення спектрів. 
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2) МКС-Сатурн. 25 січня 2016 року фотограф і астроном-любитель з Німеччини Джуліан 
Вессель опублікував у своєму блозі фото транзиту Міжнародної Космічної Станції (МКС) 
через Сатурн, яке можна використати для оцінки параметрів орбіти планети за відомим 
розмірами МКС, наведеними на її схемі. Вважати, що орбіта МКС є коловою, а її висота 
над Землею 404 км. 
1.  Оцініть  інтервал  часу  між   послідовними  зображеннями  МКС  на  фоні  Сатурна, 
вважаючи її рух рівномірним.
2. Використайте наведене фото для оцінки відстані від Землі до Сатурна, беручи до уваги, 
що його радіус в 9 разів більший, ніж радіус Землі. 
3.  Розрахуйте  за отриманими даними орбітальний період Сатурна  та  співставте  його з 
табличним  значенням.  Що  Ви  можете  сказати  про  правдивість  фотографій,  які 
опублікував Вессель у своєму блозі?

 



Розв'язок

 1. Для початку можна знайти період обертання МКС навколо Землі, вважаючи її орбіту 
круговою. Для цього потрібно розглянути гравітацію як доцентрову силу:

m( 2π
T )

2

( R+h ) =G
mM

( R+h )2

де M це маса Землі, R її радіус, m це маса МКС а h висота її орбіти. Звідси період

T=2π √ ( R+h )3

GM
≈5558с=92 .64 хвилини

Далі з допомогою лінійки можна визначити, що між положеннями МКС на фотографіях 
приблизно 250 м. Знайчи довжину орбіти можна знайти яку частину орбіти проходить 
МКС між двома знимками

250
2π ( R+h )

≈0.587⋅10−5

Звідси можна знайти час між двома знимками:

  5558⋅0 .587⋅10−5≈0. 032 s
 
2. На фотографії можна помітити що Сатурн і МКС приблизно одного 
кутового розміру. Це значить, що відстані до них та їхні лінійні 
розміри співвідносяться однаково:

100
404000

=
9⋅2⋅6378⋅103

d s

де d s  - відстань до Сатурна і

d s=
9⋅2⋅6378⋅103⋅404000
100

≈4.63⋅1011 m=3.1a . u .

 3. Із закону Кеплера легко знайти, що середній радіус орбіти Сатурна це приблизно 9.5 
астрономічних одиниць, але аж ніяк не 3.1. З чого випливає, що Вессель підробив цю 
фотографію – Сатурн мав би бути значно меншим. І крім цього, значно тьмянішим ніж 
МКС, яка є одним із найяскравіших об’єктів нічного неба.
 


