
ІІ тур І етапу
Завдання та їх розв’язання для Старшої групи

1.  Сонце  високо.  Спостерігач  проводив  вимірювання  висоти  Сонця  за
допомогою  гномона  (вертикального  стовпа,  тінь  якого  на  горизонтальній
площині  можна  виміряти).  Гномон  мав  висоту  1  м.  Найбільша  полуденна
довжина його тіні, яку вдалося зафіксувати в один з днів року, дорівнювала 54.3
см.  Яка мала бути найменша довжина тіні на цій широті? На яких широтах таке
могло  відбуватися?  Коли  спростерігалася  найбільша  полуденна  довжина  тіні
гномона?  У  які  пори  року  спостерігалася  найменша  довжина  тіні?
Атмосферною рефракцією знехтувати.
(10 балів)
Розв’язання:
При найбільшій довжині тіні висота Сонця найменша, і вона може бути 

знайдена з рівняння  tan hв=
y
x , де y - довжина гномона, x -довжина його тіні. 

Звідси,   hВ=61.5 °.  
У задачі не сказано, в якій півкулі це відбувається, тому розглянемо окремо 
випадки північної та південної півкулі.
1) Якщо широта φ>0, то півкуля північна, та найменшу висоту Сонця можна 
виразити так:
hВ=( 90−φ )+δ=61.5 °,  (1)
де δ=−23.5° (оскільки це найнижче положення, і відповідно, це відбувається у 
зимове сонцестояння). 



Звідси знаходимо φ=+5 °.  
Оскільки це широта у тропічній смузі (але не на границі тропіків), то Сонце тут 
може проходити верхню кульмінацію як на північ так і на південь від зеніту та 
проходити через зеніт двічі на рік. Коли Сонце в зеніті, його висота найбільша (
hВ=90°), а довжина тіні дорівнює нулю. 

Тоді з рівняння (1) виходить, що це буде, коли схилення Сонця дорівнює широті
δ=φ=5°. А це може бути після весняного рівнодення (кінець березня-початок 
квітня) або перед осіннім рівноденням (тобто у вересні)

2) Якщо широта φ<0, то півкуля південна, та найменша висота Сонця там 
була у літнє сонцестояння, коли δ=+23.5 °

Малюнок буде аналогічний:

Найменша полуденна (у верхній кульмінації) висота Сонця у році, може бути
знайдена як 
 hВ=( 90−|φ|)−δ=61.5 °. (2)
Звідси знайдемо |φ|=5 °. (Тобто 5 градусів південної широти).
Переписавши  формулу  (2)  як   hВ=( 90+φ )−δ=90°,  знову  отримаємо  
δ=φ=−5 °.  А це може бути перед весняним рівноденням (березень) або після
осіннього рівнодення (кінець вересня - початок жовтня)



2.  Маси  зір.  Відоме  статистичне  співвідношення,  одержане  із  обробки
спостережуваних даних для зір Головної послідовності, яка пов’язує масу зорі з
її абсолютною зоряною величиною Mag

M
M⊙

=3 .756 ∗10−0 . 119∗ Mag .  (1)

Використовуючи формулу (1), одержати співвідношення між масою і світністю
зорі

L
L⊙

=( MM⊙
)

3 .361

.  

(10 балів)

Розв’язання:
Припустимо, що виконується співвідношення

L
L⊙

=( MM⊙
)
k

.   

Тоді
M
M⊙

=( LL⊙
)

1/ k

=2 .512( Mag⊙−Mag )/ k
=10( Mag⊙−Mag) 2 /(5 k )

.  (2)

Порівнюючи праві сторони (1) і (2), знаходимо, що
2

5k
=0 .119 ,або k=

2
5 ∗0 .119

=3 .361 .

102M⊙ /5k
=100 .119 Mag⊙=3. 756  при  Mag⊙=4 .83.

Отже
L
L⊙

=( MM⊙
)
k

=( MM⊙
)

3 .361

.

3.  Місяць  та  Венера.  Кінець  січня  у  Львові.  Місяць  –  молодик,  а  Венера
знаходиться орієнтовно в 15 градусах від Місяця поблизу західної  елонгації.
Вкажіть сузір’я в якому знаходиться у цей час Венера. Відповідь обґрунтуйте.
(5 балів)

Розв’язання:
Молодий Місяць (молодик) перебуває в кінці січня в тому ж сузір’ї, що і Сонце
- в сузір’ї Козорога (Capricornus). Венера розміщена орієнтовно на 15°/360° =
1/24  довжини  екліптики  від  Сонця.  Оскільки  Венера  перебуває  в  західній
елонгації  і  Сонце  в  кінці  січня  переходить   в  сузір’я  Козорога,  то  Венера
знаходитиметься  в  попередньому  сузір’ї  ,  в  якому  знаходилося  Сонце  до
Козорога – сузір’ї Стрільця.



4. Ретроградний рух Марса. Вам подано трек Марсу на фоні зір, що включає
ретроградний рух. Знаючи, що велика піввісь орбіти Марсу – 1.52 а.о.,  оцініть
час ретроградного руху та час (з точністю до місяця), на який припала його
середина.  Нахилом орбіти Марсу до площини екліптики знехтувати.
(15 балів)



Розв’язання:

Умова точки стояння
vЗ ,т=vМ ,т

Виразимо тангенційні складові швидкостей за допомогою кутів⊿Земля-Сонце-Марс:
vЗ ,т=v З cos (π −γ )

vМ ,т=vМ cos β

Перепишемо умову точок стояння
−vЗ cos γ=vМcos β



За теоремою синусів в ⊿Земля-Сонце-Марс



Відповідні конфігурації :

Також, знаходимо відповідні фазові кути

β=arcsin (
aЗ
aМ

∗sin γ )=27о

За сумою кутів трикутника 
δ=180о−136о−27о=17о

За час ретроградного руху t земля пройшла по своїй орбіті кут 2δ+α=ωЗt=
vЗ
aЗ
t  

(тут ωЗ−¿ кутова швидкість обертання Землі навколо Сонця).

Аналогічно для Марсу α=
vМ
aМ
t

Враховуючи, що 
v З
vМ

=√
aМ
aЗ

 маємо

2δ+α
α

=

vЗ
aЗ

∗aМ

vМ
=(
aМ
aЗ )

3
2≈1.87 ⇒ α= 2δ

(
aМ
aЗ )

3
2
−1

≈39о

Маємо, що за час ретроградного руху Земля пройшла 2δ+α=73освоєї орбіти. 

Тобто пройшло 73о

360о
∗365.25≈70днів



Між  двома  точками  стояння  відбувається  протистояння  Марсу.  З  картинки
бачимо, що під час протистояння Марс перебував в сузір’ї  Скорпіона   ⇒ (за
означенням протистояння, Марс перебуває у протилежній до Сонця точці (при
спостереженні  із  Землі)  )  за  пів року до протистояння Сонце було в Сузір’ї
Скорпіона/Терезів ⇒ за пів року до протистояння був листопад ⇒протистояння
відбулося в травні


