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Įvadas
Pastaraisiais metais įvairiose šalyse siekiama padidinti jaunimo motyvaciją renkantis
mokslininko ir/ar verslininko karjerą kosmoso tematikoje. Kai kurios kosmoso valstybės kaip
antai JAV, Indija ir Europos kosmoso agentūros (EKA) šalys narės bando tai išspręsti
įtraukdamos STEM (gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslų visuma) į
mokyklų švietimo programas.
Mokinių suinteresuotumo STEM disciplinomis didinimas yra nelengvas iššūkis.
Šiandieniniam jaunimui STEM mokymosi dalykai nėra patrauklūs, o pasirenkančių su STEM
disciplinomis susijusias studijas jaunuolių skaičius yra labai mažas. Pavyzdžiui, Europoje
2011 metais tik 40 % vaikinų (moksleivių) ir 14 % merginų (moksleivių) pasirinko su STEM
susijusias universitetines studijas, o pagal JAV Švietimo departamento duomenis 2014 metais
vos 16 % JAV moksleivių domino karjera sietina su STEM disciplinomis.
EKA siekia išlikti pakankamai savarankiška pasaulinio lygio tarpvyriausybine kosmoso
organizacija. 2014 metų gruodžio 2 dieną Liuksemburge EKA valstybių narių ministrai
pabrėžė, kad ateities tarptautinės kosminės misijos turi siekti keletą visa apimančių
strateginių tikslų. Vienu iš jų turėtų būti įkvėpimo-skatinimo-uždegimo dimensija, kuri
įtrauktų visuomenę, ypač jaunąją kartą, skatintų studijuoti gamtos mokslus ir inžineriją,
plėstų žinių ribas, propaguotų pasaulinio bendradarbiavimo kosmose reikšmę, ruoštų
tvariam žmonijos buvimui Saulės sistemoje už planetos Žemės ribų. EKA susidariusią
probleminę situaciją jaunimo profesinio orientavimo srityje sprendžia nuo 2005 metų.
Konkrečiai tuo užsiima „Europos kosmoso švietimo išteklių biuras“ (angl. ESERO). 2014
metais Indijos nevyriausybinė organizacija, stiprinanti moksleivių gebėjimus STEM
disciplinose, pradėjo rengti „Kosmoso olimpiadas“. 2017 metais Indijoje jau bus rengiama 512 klasių moksleivių „Tarptautinė kosmoso olimpiada“. 2012 ir 2014 metais JAV
„Technologinio raštingumo aljansas“ organizavo „STEM TECH“ olimpiadas, kuriose
moksleiviai varžėsi robotų, programavimo ir kitų technologinių iššūkių srityse.
Lietuvos atveju aukščiau aprašytoji situacija STEM (ypač kosmoso) srityje yra kur kas
sudėtingesnė. 2013 metų Pasaulio ekonomikos forumo „Žmogiškųjų išteklių ataskaitoje“
Lietuva užėmė tik 87 poziciją (iš 122) pagal rodiklį parodantį, kaip lengva įmonėms susirasti
tinkamos kvalifikacijos darbuotoją. 2014 metais Lietuvoje tebuvo vos viena mokykla
orientuota į STEM disciplinas. STEM disciplinomis domėjosi 1/3 Lietuvos moksleivių ir tik
1/6 pasirinkdavo STEM disciplinų universitetines studijas, tačiau pastarųjų mokymosi
rezultatų vidurkis buvo mažesnis už Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
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(EBPO) valstybių narių vidurkį. 2014 metų rugsėjo 17 dieną LR vyriausybė patvirtino
„Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-2020 metų programą“. Joje iš dalies
nurodoma, kad „STEM mokslai mokiniams sunkūs, nesuprantamas jų pritaikymas gyvenime,
būtina keisti minėtų dalykų dėstymo mokyklose pobūdį, tobulinti mokytojų kvalifikaciją ir
gebėjimus šiuos dalykus dėstyti patraukliai, suprantamai, taip pat į mokymosi procesą
aktyviai įtraukti verslo, muziejų, profesinio, aukštojo mokslo ir kitokių įstaigų atstovus, kurie
moksleivius supažindintų su praktiniu minėtų dalykų taikymu“. Toliau teigiama, kad „studijų
ir mokymo įstaigos turėtų būti ypač lanksčios keisdamos mokymo programų pasiūlą,
atnaujindamos specialistų rengimo programų turinį ir joms vykdyti reikalingą infrastruktūrą,
glaudžiau bendradarbiauti su verslo atstovais“. 2016 metais į STEM disciplinas orientuotas
aktyvumas regimai padidėjo. Ugdymo plėtotės centro organizuotame tarptautinio Europos
Komisijos „Mokymosi visą gyvenimą“ programos projekto „MARCH“ (angl. Make Science
Real in Schools) renginyje dalyvavo virš 20 mokyklų atstovai.
Šiuo metu Lietuva yra EKA narė-kandidatė, besiruošianti 2020 metais tapti agentūros
pilnateise nare. Ar bus žmogiškųjų resursų čia kažką veikti?
Negalima nematyti, kad pasaulyje vyksta pokyčiai, kurie privalo įtakoti ir moksleivių
švietimo sistemą. Kosmoso tematika tiesiogiai veikia visų mūsų gyvenimus. Keičiasi
technologijos, jų naudojimo įpročiai, netgi atsiranda naujos kosminio verslo sritys. Jau yra
Mėnulio ir Marso 3D geografija (Google Moon, Google Mars), netgi sudarytas kompiuterinis
3D Visatos žemėlapis (Google Sky). Saulės orų prognozė Žemei arba Mėnulio gravitacijos
išnaudojimas tolimų kosminių misijų metu tapo privaloma kasdienybe. Intensyviai
rengiamasi skrydžiams į Mėnulį, į Marsą, ruošiamasi pradėti asteroidų kasybą. 2016 metų
pabaigoje pradėjo veikti Europos palydovinės navigacijos sistema „Galileo“, kuri jau dabar
yra įvardijama kaip naujas ir ženklus skaitmeninės revoliucijos etapas. Europos Ministrų
Taryba patvirtino naują programą „Kosmosas 4.0“ ir skyrė didžiulį finansavimą kosmoso
moksliniams tyrimams.
Tiek Europos, tiek nacionaliniu lygiu STEM plėtra savaime yra lėtas procesas. Nėra
lengva kurti naujas švietimo programas, dar sunkiau jas patvirtinti ir įdiegti. Tam iš dalies
galėtų pasitarnauti bazinės žinios iš kosmoso mokslo ir technologijų srities. Geriausiu
gyvenimišku STEM disciplinų žinių panaudojimo su fantastikos priemaišomis pavyzdžiu
galėtume laikyti 2015 metų filmą „Marsietis“. Beje, filmo kūrėjai, kuriuos konsultavo NASA
mokslininkai, uždirbo virš 630 mln. JAV dolerių, ko pilnai pakaktų šiuolaikiškai
tarpplanetinei misijai organizuoti.
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Kasmet Europoje tūkstančiai moksleivių dalyvauja miestų, regionų ir nacionalinėse
mokslų olimpiadose. Kasmet kiekviena šalis siunčia dešimtis mokinių į Tarptautines mokslo
olimpiadas. Tokių mokinių gebėjimai yra ženkliai didesni nei tų šalių vidutiniai moksleivių
gebėjimai, o dalis gabiausiųjų netgi dalyvauja daugiau nei vienoje nacionalinėje mokslo
olimpiadoje.
Lietuvos inovacijų centrui 2015 metais pavyko gauti EKA finansavimą projektui, kurio
dėka galima paruošti tiek uždavinynus, tiek metodinę medžiagą. Lietuvoje vykdomo ir
Europos kosmoso agentūros finansuojamo projekto „SPACEOLYMP“ metu bus skurti 7
uždavinynai (matematikos, fizikos, chemijos, informatikos, biologijos, astronomijos ir
geografijos), skirti gabesniems ir naujų žinių siekiantiems moksleiviams. Sukurtos pagalbinės
internetu parsisiunčiamos priemonės padidins mokinių motyvaciją rinktis karjerą, susijusią
su kosmoso mokslu ir pramone.
„SPACEOLYMP“ projekto pritaikymas yra skirtas labai specifinei švietimo nišai –
inovatyviam kosmoso žinių formavimui regioninių, nacionalinių ir tarptautinių mokslo
olimpiadų dalyviams ir juos ruošiantiems mokytojams. Siūloma metodika atneš ilgalaikę
naudą augančiai Lietuvos kosmoso pramonei, jos dalyvavimui kosminėse veiklose, skatins
brandesnį šalies verslo, švietimo ir mokslinių tyrimų institucijų bendradarbiavimą. Kosmoso
tema horizontaliai apima visas mokslo sritis, netgi dar daugiau, „kosmosas = inovacijos“.
Lietuviškoji kosmoso istorija (dar neparašyta) yra unikali, tačiau internetinis
lietuviškasis žinynas (wikipedia) kosmosui yra „aklas ir kurčias“. Šimtai lietuvių kilmės
amerikiečių dalyvavo kuriant JAV kosmoso pramonę, pateikė virš 2000 patentų, parašė kelis
tūkstančius mokslinių straipsnių. 2019 metais pasaulyje bus minimas žmogaus išsilaipinimo
Mėnulyje 50-metis. JAV programoje „Apollo“ dirbo lietuvių kilmės mokslininkų, inžinierių.
2014 metais Lietuva aplink Žemę skraidino du mažus kosminius palydovus. 2017 metais
pirmoji Lietuvoje kosmoso verslu užsiimanti įmonė „Nanoavionika“ į kosmosą jau kels
trečiąjį lietuvišką palydovą. Jaunoji mokslininkų, inžinierių ir vadybininkų karta konstruoja
specialią įrangą skirtą„Mėnulio misijai“, kurios metu Mėnulyje būtų išaugintas augalas.
Žymiausi lietuvių pasiekimai taip pat bus įtraukiami į uždavinių aprašomąją dalį, kai kurie
įtraukiami ir į uždavinių sąlygas.
Visuose uždavinynuose po kiekvienos klasės užduotimis, specialiai parinktomis
nuorodomis (anglų kalba) yra pažymimos metų kalendorinės dienos. Taip moksleiviai ir
mokytojai sužinos, kad kiekviena metų kalendorinė diena turi savo kosmoso istoriją, supras
kiek daug valstybių kartu tyrinėja kosmosą, kiek, kaip ir kokiu tikslu kosminiai aparatai
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keliami į kosmosą. Pavyzdžiui, lapkričio 12 diena galėtų būti laikoma unikaliausių iki šiol
žmonijos įvykdytų kosminių misijų diena. Tą dieną 2005 metais Japonija nutupdė zondą ant
asteroido paviršiaus, o 2014 metais EKA nutupdė zondą ant kometos paviršiaus. Paveikslėliai,
kurie pateikiami uždavinių sąlygose sustiprins mokinių vaizduotę ir pagerins problemos
supratimo lygį. Matematikams kosmoso tematika „pagyvintų“ uždavinius ir privalumu galėtų
būti labai tikslaus laiko naudojimas, astronominiai skaičiai, koordinačių ir orbitų įvairovė,
įvairių formų tūrio ir paviršių ploto apskaičiavimai, projekcijos, pjūviai. Informatikams naudą
suteiktų žinių paieška, duomenų bazių panaudojimas ir pan. Paleidžiant kosminius aparatus
arba nuotoliniu būdu valdant kosmoso robotus reikia išmokti užprogramuoti jų veiksmų eigą.
Ypač populiariu tapo programavimas taip vadinamiems „Cubesat“ palydovams. Netgi
išmanieji telefonai jau leidžiami į kosmosą, kurie laikomi pirmųjų personalinių palydovų
prototipais. Projekte yra sukurta Lietuvos moksleivių olimpiečių, o taip pat 8 pirmaujančių
kosmose valstybių pasiekimų duomenų bazės.
Atskirai projekte „SPACEOLYMP“ pateikiami uždavinynų (lietuvių, anglų kalbomis)
šablonai, kurie yra sudaryti taip, kad juos būtų galima patiems moksleiviams (padedant
mokytojams) kurti ir užpildyti. Tokiu būdu „pasigaminti“ uždavinynai atitiks klasės,
mokyklos, konkrečios disciplinos esamą arba siektiną žinių lygį.
Perskaičius visų projekto „SPACEOLYMP“ metu parengtų užduočių (iš viso 350)
preambules bent iš dalies bus galima pasijusti kosmoso žinovais. Mokytojams tai galėtų tapti
kūrybinio darbo palengvinimu, nes užduočių sąlygos yra įdomios, informatyvios, o pats
uždavinių sprendimas mokiniams įprasmintų realybę, o ne išgalvotą tikrovę.
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A-8.1 – Uždavinys Nr. 1

Teleskopas

Asteroidas

Banga

„CNSA“

Orbita

Biologija

Asteroidui atskriejus iki Žemės atmosferos, oras joje yra suspaudžiamas taip, kad susidaro sprogimo banga. Bangos
galia priklauso nuo asteroido skersmens, masės, skriejimo greičio ir atskridimo į Žemę kampo.

Įrodyta, kad C-tipo asteroiduose
yra buvę vandens. Beveik visuose
S-tipo asteroiduose nėra buvę
vandens, o M-tipo, V-tipo ir Etipo asteroiduose niekada nebuvo
vandens.

Kinijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa; 1970 - palydovas;
2003 - taikonautas;
2011 - misija (nesėkminga) į
Marsą; 2007 - misija į Mėnulį;
2012 – taikonautė.

2018 metais Kinija pradėjo
didžiausio pasaulyje antžeminio
radijo teleskopo „QTT“ statybą.
Teleskopo skersmuo bus 110 m.

60 įdomiausių asteroidų orbitas
3D erdvėje galima rasti
„TheSkyLIVE“ internetinėje
sąsajoje.

Įprastai apie asteroidus sprendžiama iš į Žemę nukritusių meteoritų. Naujausi tyrimai leidžia teigti, kad asteroidai
galėjo būti DNR sekų inkubatoriai.

Klausimas (A):
Kaip biologijos žodyne apibūdinamas žodis asteroidas?
Kuriame

iš

uždavinio

pradžioje

parodytos

eilutės

nuspalvintuose

langeliuose įrašytame žodyje telpa daugiau kaip du kart daugiau cheminių
elementų simbolių nei yra raidžių, kurios sudaro tą žodį (cheminių elementų
simboliai sudaryti iš vienos arba iš bet kurių dviejų žodyje esančių raidžių, o
simboliai gali būti skaitomi tiek iš dešinės į kairę, tiek iš kairės į dešinę)?
Išvardinkite tuos cheminius elementus?
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A-8.2 – Uždavinys Nr. 2

Astronautas

Meteoritas

Magnetizmas

„ISRO“

Atstumas

Geografija

Visų meteoritų (išskyrus Mėnulio ir Marso meteoritus) sudėtyje yra geležies. Todėl jie turi magnetinių savybių.
Indijoje esančio Lonaro kraterio, kurį išmušė didžiulis meteoritas, teritorijoje yra fiksuojama magnetinė anomalija.

Žinomų didelių meteoritų,
nukritusių į Žemę pasiskirstymas
pagal teritorijas.
1984 kosmose pabuvojo pirmasis
Indijos kosmonautas - Rakesh
Sharma. 2003 metais į kosmosą
kilusi indų kilmės astronautė Kalpana
Chawla žuvo erdvėlaivio „Columbia“
katastrofos metu.

Indijos
pirmieji kartai kosmose:
1967 - raketa;
1975 - palydovas;
1984 - kosmonautas;
2003 – astronautė;
2008 - misija į Mėnulį;
2014 - misija į Marsą.
Marso paviršiuje yra meteorito
išmuštas Geilo krateris. Jo spalvota
nuotrauka su zondo „MOM“ kamera
daryta iš 9004 km atstumo.

Žemės geografiniai duomenys iš kosmoso ir palyginimas su kitomis Saulės sistemos planetomis.

2007.09.14 „ESA“ pradėjo 12 dienų trukmės misiją, kurios metu buvo vykdomi net 43
moksliniai eksperimentai. „Roskosmos“ iš Baikonuro kosmodromo į 300 km aukštį iškėlė
nepilotuojamą kosminį aparatą „Foton-M3“. Vienas unikaliausių vykdomų eksperimentų
buvo „Stone-6“. Iš labai senų vulkaninių uolienų, panašių į esančias Marse ir turinčių
organinių nuosėdų buvo pagaminti trys 7 cm skersmens ir 2 cm aukščio diskai – dirbtiniai
meteoritai. Du diskai buvo pagaminti iš 3,5 mlrd. metų senumo Australijoje esančio
vulkaninio smiltainio, o vienas diskas – iš 400 mln. metų senumo argilito gulėjusio vieno
Škotijos ežero dugne. Ketvirtas diskas buvo kontrolinis ir pagamintas iš paprasto bazaltinio
akmens. Diskai buvo priklijuoti prie nusileidimo kapsulės apsauginio paviršiaus. Kapsulei
grįžtant 7,7 km/s greičiu per Žemės atmosferą jos paviršius kartu su dirbtiniais meteoritais
degė 2000°C temperatūroje. Kontrolinis pavyzdys su bazaltu visiškai pranyko, tačiau
likusiuose ir iš dalies apdegusiuose dirbtiniuose meteorituose organinės struktūros išliko.
Taip buvo pagrįsta versija, kad įvairias gyvybės formas į Žemę gali atskraidinti ir meteoritai.
Ši misija buvo šeštoji ir ją finansavo „CNES“. Iki šiol sėkmingi buvo „Stone-1“ ir „Stone-5“
eksperimentai.
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Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje.
Klausimas (A):
Koks buvo „Foton-3M“ apsisukimo aplink Žemę periodas, jei per visą misiją
jis nuskrido 8043624,96 km atstumą?
Pastaba: laikome, kad misija truko 12 parų, ir prasidėjo, kai aparatas atsiskyrė nuo
raketos, o baigėsi, kai jam buvo pasiųsta valdymo komanda pradėti leistis. Žemės spindulys
yra lygus 6371 km, π = 3,14.
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A-8.3 –Uždavinys Nr. 3

Robotas

Žemė

Temperatūra

„CNES“

Greitis

Matematika

Žemiausia Žemės paviršiuje fiksuota temepratūra yra minus 89,2 °C, o aukščiausia yra +56,7 °C.

Mobili programėlė „Žemė dabar“
pateikia duomenis apie Žemės oro
temperatūrą.
2017 metais Prancūzijoje sukurtas
piktžolių ravėjimo robotas „OZ“,
kurio veikimui padeda „CNES“
kosmoso technologijos.

Prancūzijos
pirmieji kartai kosmose:
1964 - raketa;
1965 - palydovas;
1982 - kosmonautas;
1996 - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Žemės sukimosi apie Saulę
greitis yra 107218 km/h.

Internete galima rasti įvairių uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Pvz., „NASA“ sukūrė uždavinių rinkinį
„Žemės matematika“ („Earth Math“).

2015.08.18 14:37 pirmą kartą kosmoso tyrinėjimų istorijoje prasidėjo unikalus
eksperimentas. Tuo momentu rusų kosmonautas Olegas Kononenko iš Tarptautinės kosmoso
stoties, skriejančios 400 km aukštyje 28000 km per valandą greičiu, sukančios jau 3775 ratą
aplink Žemę pradėjo sukioti prietaiso „Kontur-2“ valdymo rankeną (angl. joystick) ir
nuotoliniu būdu su „DLR“ robotu „ROKVISS“ esančiu Darmštate atliko 5 manevravimo
veiksmus. Eksperimentas truko vos 5 minutes, nes TKS per tą laiką nuskrido tiek, kad jos
nebematė „DLR“ antžeminė antena esanti Veilheime. Po keturių mėnesių, 2015.12.17 kitas
rusų kosmonautas Sergejus Volkovas nuotoliniu būdu valdydamas „DLR“ roboto humanoido
„SpaceJustin“ ranką pasisveikino su „DLR“ Robotikos ir mechatronikos instituto
direktoriumi Alin Abu-Šaferiu paspausdamas jam ranką. Nuo šiol sėkmingas nuotolinis
humanoido valdymas gali turėti didelę praktinę naudą astronomijoje eksploatuojant kitas
planetas, kosminius kūnus, telemedicinoje ir daugelyje kitų žmogaus veiklos sričių Žemėje.
Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje.
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Klausimas (A):
Kiek kartų, arba kokiu dažniu fR reikėtų siųsti komandas robotui „ROKVISS”,
kad šis pradėjęs važiuoti iš bet kurio kvadratinės figūros kampo ir važiuodamas
pastoviu 2 cm/s greičiu per realiai trukusios misijos laiką suspėtų apvažiuoti
aplink visą figūrą, kurios kraštinė lygi 1,2 m, o iš paskutinio pasiekto kvadrato
kampo (iš jo pradėjo važiuoti) pasuktų į kvadrato vidų ir pagal jo įstrižainę
nuvažiuotų dar 1,2 m?
Pastaba: laikome, kad robotas važiuoja lygiu paviršiumi, posūkius atlieka nesustodamas iš
karto, kai tik astronautas pasuka valdymo rankeną. Į signalo vėlavimą, kuris viena kryptimi
yra lygus 30 ms nekreipti dėmesio.
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A-8.4 – Uždavinys Nr. 4

Raketa

Asteroidas

Masė

„NASA“

Laikas

Fizika

Asteroidų, skriejančių tarp Marso ir Jupiterio esančiame asteroidų žiede masė yra tarp 2,8×1021 ir 3,2×1021 kg. Tai
sudaro tik 4% Mėnulio masės.

Asteroidai gali būti trijų klasių: Ctipas (chondritai), S-tipas
(akmeniniai) ir M-tipas (nikeliogeležies). Dar yra B-, V-, E-, P-, Dklasės asteroidai.

Nuo 2017 metų „NASA“ kuria ir
testuoja galingiausią visų laikų
raketą „SLS“ (Space Launch
System).

JAV
pirmieji kartai kosmose:
1958 - raketa; 1958 - palydovas;
1961 - astronautas; 1962 nufotografuota Venera; 1964 sėkminga misija į Marsą; 1969 žmogaus išsilaipinimas Mėnulyje;
1971 - sėkmingas aparato
nuleidimas Marse; 1977 erdvėlaivis; 1983 - astronautė;
1997 – marsaeigis.
Dažniausiai asteroidų okultacija
(kai dangaus kūnas užstoja už jo
esančią žvaigždę) trunka vos keletą
sekundžių.

Occult, OccultWatcher, IOTA_VideoCapture, OccuRec yra asteroidų okultacijos programinė įranga.

Pirmą kartą tarpplanetinių skrydžių istorijoje į kitą kosminį kūną „NASA“ planuoja
nuskraidinti ne įprastinį važiuojantį aparatą (mėnuleigį, marsaeigį), bet plaukiojantį aparatą
– mažą laivelį. Tai numatoma atlikti 2020 metų rugsėjo mėnesį skraidinant mokslinių
tyrinėjimų įrangą į Saturno palydovus Titaną ir Enceladą. Vykdant Titano mokslinius tyrimus
be plaukiojančio metano ežere roboto, planuojama naudoti karšto oro balioną, iš kurio taip
pat būtų vykdomi moksliniai tyrimai.
Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje.
Klausimas (A):
Tarkime, kad Titano atmosferoje vykdomas eksperimentas, kurio metu
karšto oro balionas pastoviu greičiu leidžiasi žemyn ir iš pasiekto 100 m aukščio
į metano ežerą išmetęs eksperimentui skirtą 10 kg balastą ima kilti tokiu pat
greičiu aukštyn. Kokia Titano atmosferos pasipriešinimo jėga?
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Pastaba: laisvojo kritimo pagreitis Titano paviršiuje iki 100 m aukščio yra 1,352 m/s².
Pastoviu greičiu besileidžiantį karšto oro balioną veikia sunkio, Archimedo ir Titano
atmosferos pasipriešinimo jėgos.
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A-8.5 – Uždavinys Nr. 5

Erdvėlaivis

Meteoritas

Gravitacija

„ESA“

Periodas

Chemija

Dažniausiai į meteoritų sudėtį įeina metalai, pvz. geležis, nikelis ir kt. Meteoritų apibūdinimui naudojamas
santykinis dydis vadinamas specifine gravitacija. Jo reikšmė (tarp 3 ir 4) sutampa su meteorito tankiu.

Meteoritai yra 3 tipų:
akmens; akmens-geležies; geležies.
Nuo 1969 metų „ESA“ (įskaitant
pirmtakes) dalyvavo JAV kosmoso
programoje „Space Shuttle“. Nuo 1973
metų „ESA“ plėtojo „Spacelab“
programą.

Europos kosmoso agentūros
pirmieji kartai kosmose:
1968 - palydovas;
1979 - raketa; 1983 - astronautas;
2014 - astronautė; 2014 - misija į
kometą; 2016 - misija į Marsą;
2018 – (planas) misija į Mėnulį.
Mažų meteorų spiečius sudegantis
Žemės atmosferoje vadinamas
meteorų lietumi. Kai kurie meteorų
lietūs vyksta kasmet tuo pačiu metu,
todėl vadinami periodiniais.

Meteoritai susideda iš geležies 91 %, nikelio - 8,5 %, kai kuriuose gali būti silicio, kobalto, magnio, kalcio, vandens,
anglies, sieros, taip pat įvairių oksidų.

Moldavitai yra vieninteliai meteoritai priskiriami brangakmenių grupei.
Klausimas (A):
Kiek daugiausiai skirtingų cheminių elementų simbolių galima „paslėpti“ į
Žemę nuolat nukrentančius kosminius kūnus aprašančiame pavadinime?
Iš kokių cheminių simbolių, esančių greta Mendelejevo cheminių elementų
lentelėje, galima sudaryti sutrumpintą Europos kosmoso agentūros pavadinimą
skaitant jį dešinės į kairę?
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A-8.6 – Uždavinys Nr. 6

Žemė

TKS

Atmosfera

„Roscosmos“

Kampas

Informatika

Žemės atmosfera susideda iš azoto - 78 %, deguonies - 21 %, argono - 0,93 %, anglies dioksido - 0,04 %. Likusią
dalį sudaro neonas, helis, metanas, kriptonas, vandenilis, sieros dvideginis ir vandens garai.

Mobili parsisiunčiama programėlė
„Žemės vaizdas iš TKS“ (realiu
laiku).
„Mir“ buvo pirmoji kosminė stotis
pasaulyje, priklausė Rusijai, veikė
nuo 1986 iki 2001 metų.

Rusijos (buv. SSSR)
pirmieji kartai kosmose:
1957 - raketa; 1957 - palydovas;
1959 - aparato nuleidimas
Mėnulyje; 1961 - kosmonautas;
1962 - kosmonautė; 1966 sėkminga misija į Venerą; 1971 aparato nuleidimas Marse.
Žemės kampinis skersmuo stebint
iš Mėnulio yra tarp 1,80226°
(didžiausias atstumas tarp objektų)
ir 2,02452° (mažiausias atstumas
tarp objektų).

Atmosferos mokslinių duomenų centras reguliariai kaupia išsamius duomenis apie Žemę.

Klausimas (A):
Kaip vadinasi renginys, per kurį planuojama paleisti dirbtinį meteorų lietų?
Kodėl meteorų, o ne meteoritų?
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A-8.7 – Uždavinys Nr. 7

„Cubesat“

Mėnulis

Dažnis

„JAXA“

Orbita

Biologija

Mėnulio užtemimų dažnumas nuo XXI iki XXIV amžiaus:
2001-2100 metais - 144 (pilni arba žiediniai); 2101-2200 metais - 151;
2201-2300 metais - 156; 2301-2400 metais - 160;

Moksliškai nustatyta, kad per
Mėnulio pilnatį gilaus miego
indeksas sumažėja 30 proc., tai
susiję su endogeninio melatonino
lygio sumažėjimu organizme.
2018.02.03 „JAXA“ su garsine
raketa iškėlė į kosmosą 3 kg
palydovą „RICOM 1R“.

Japonijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa; 1970 - palydovas;
1985 - astronautas;
1994 – astronautė;
1998 - misija į Marsą;
2003 - misija į asteroidą;
2007 - misija į Mėnulį.
Mėnulio orbita aplink Žemę yra
elipsės formos,
o ekscentricitetas - 0,0554.

Mėnulyje gyvybės ar kokių nors biologinių struktūrų nėra. Saulės sistemos planetos turi nuosavus mėnulius.
Jupiterio mėnulyje „Europa“ yra daug sūraus skysto vandens. Ateityje bus nagrinėjama, ar čia yra gyvybė?

JAXA“ palydovo „SELENE“, skraidančio apie Mėnulį įranga nustatė, kad Mėnulyje yra
deguonies iš Žemės atmosferos. Tai galėjo nutikti, kuomet Žemėje atsirado daug augmenijos,
kuri dideliais kiekiais gamino deguonį. Susidarius palankioms astronominėms sąlygoms,
kuomet Žemė užstodavo Mėnulį nuo Saulės, jonizuoti deguonies atomai „pabėgdavo“ už
Žemės atmosferos ribų ir nukeliaudavo iki Mėnulio.
Daugiau informacijos galima rasti čia.
Klausimas (A):
Didžiausią Mėnulio dalį sudaro mantija. Tai yra sluoksnis tarp plutos (kurią
matome iš Žemės) ir vidinio branduolio. Manoma, kad Mėnulio mantijos
sudėtyje yra olivinų, ortopiroksenų ir klinopiroksenų. Mantijos sudėtis yra
panaši į Žemės mantijos, bet Mėnulio mantija gali turėti didesnį procentą
geležies. Užrašykite olivino ir pirokseno bendrąsias chemines formules.
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A-8.8 – Uždavinys Nr. 8

Palydovas

Marsas

Radiacija

„CNSA“

Atstumas

Geografija

Marso paviršiuje radiacija yra 2,5 karto didesnė nei Tarptautinėje kosminėje stotyje. Kartais iš Saulės iki Marso gali
atkeliauti tūkstančius kartų didesnė radiacija nei žmogus gauna Žemėje per metus.

Marsas yra dinamiškas pasaulis,
kuriame kaip ir Žemėje yra sezonai,
ledynai, ugnikalniai, kanjonai ir oras
(netinkamas žemiškai gyvybei). Jame
yra aukščiausias kalnas Saulės
sistemoje.
Naujoji Kinijos palydovinės
navigacijos sistema „BeiDou 3“ valdys
antžeminius prietaisus 1 mm tikslumu.

Kinijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa;
1970 - palydovas;
2003 - taikonautas;
2011 - misija (nesėkminga) į Marsą;
2007 - misija į Mėnulį;
2012 – taikonautė.
Mažiausias atstumas tarp Marso ir
Žemės yra 54600000 km,
didžiausias - 401000000 km.
Marso atstumai (realiu laiku) iki
Žemės ir Saulės.

Tikslią Marso padėtį iš Žemėje nurodyto taško ir nurodytu laiku galima rasti interneto sąsajoje
„HORIZONS Web-Interface“.

Klausimas (A):
Su kokia internete laisvai prieinama programa (naršykle) galima nagrinėti
Marso žemėlapį?
Suradę reikiamą nuorodą, nustatykite kraterio Marse pavadinimą, tiesiogiai
susijusį su natūraliai atsirandančiais gamtiniais objektais Žemės atmosferoje.
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A-8.9 – Uždavinys Nr. 9

Planeteigis

Planeta

Banga

„ISRO“

Greitis

Matematika

Veneros atmosferoje yra užfiksuota didžiausia slėgio banga Saulės sistemoje. Banga driekėsi nuo šiaurinio iki
pietinio poliaus. Jos aukštis galėjo siekti 65 km, o plotis iki 10000 km.

Venera yra uolinga planeta, antroji
pagal atstumą nuo Saulės, antroji
pagal dydį ir ryškiausia Saulės
sistemos planeta.

2017 metais „ISRO“ priėmė
sprendimą 2021-2022 metais
nuskraidinti planeteigį į Marsą.

Indijos
pirmieji kartai kosmose:
1967 - raketa; 1975 - palydovas;
1984 - kosmonautas;
2003 – astronautė;
2008 - misija į Mėnulį;
2014 - misija į Marsą.
Artimiausia Saulei planeta Merkurijus
aplink žvaigždę skrieja 170503 km/h
greičiu, o antroji pagal atstumą
Venera - 126074 km/h greičiu.

Internete galima rasti įvairių uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Pvz., „NASA“ sukūrė matematikos uždavinių
rinkinį apie Saulės sistemos planetas.

Klausimas (A):
Kuris iš šių žodžių junginių susijęs su kosmoso pramone ir tarpplanetiniais
tyrinėjimais?
a) Astrobotic;
b) Astroplanet;
c) Astrowave;
d) AstroIndia;
e) Astro Speed;
f) AstroMath;
g) Astroneer?
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A-8.10 – Uždavinys Nr. 10

Zondas

Saulė

Magnetizmas

„CNES“

Laikas

Fizika

Saulės magnetinis laukas labai didelis, jo sandara sudėtinga, tęsiasi į kosmosą už nykštukinės planetos Plutono.
Stipriausias magnetinis laukas yra Saulės dėmių aplinkoje, kurio stipris siekia 0,4 T.

Saulės sukuriama energija yra 3,83
x 1023 kW. Jos užtektų 5,18 km
pločio ir 1 km storio ledo tiltui tarp
Saulės ir Žemės ištirpdyti per 1 s.
2019 metais „ESA“ planuoja Saulės
atmosferos fizikos tyrinėjimų
misiją „Solar Orbiter“. 6
instrumentus iš 10 pateiks „CNES“.

Prancūzijos
pirmieji kartai kosmose:
1964 - raketa; 1965 - palydovas;
1982 - kosmonautas; 1996 astronautė. Misijas į Mėnulį, Marsą
ir kometą vykdė kartu su „ESA“.
Saulės padėties apibūdinimui bet
kuriuo paros momentu ir bet
kuriame duotame Žemės taške
nusakyti išskiriama 10 skirtingų
trukmės fazių: naktis, astronominė
aušra, jūrinė aušra, aušra, teka,
diena, laida, saulėlydis, jūrinis
saulėlydis, astronominis saulėlydis.

Saulė sudaro 99,86 proc. Saulės sistemos masės. Saulei sudeginus visą viduje esantį vandenilį ji pradės didėti.
Saulės šviesa Žemę pasiekia per 500 sekundžių.

1990.10.06 11:47:16 iš Kenedžio kosminių skrydžių centro startavo erdvėlaivis
„Discovery“. Erdvėlaivis į heliocentrinę orbitą nuskraidino Europos kosmoso agentūros zondą
„Ulysses”. 1992 metais zondas praskriejo šalia Jupiterio, turinčio didžiausią atmosferą Saulės
sistemoje ir pasinaudodamas planetos gravitacine jėga nuskriejo link Saulės. 1994/95,
2000/01 ir 2007/08 metais zondas skenavo Saulės geografines koordinates. 1995.03.12 11:40
zondas buvo arčiausiai Saulės. Tuo momentu zondą nuo Saulės skyrė 200000000 km. „ESA”
planuoja tęsti Saulės tyrinėjimų programą ir 2018 metų spalio mėnesį ketina iškelti Saulės
atmosferos tyrinėjimų palydovą „Solar Orbiter”. Misijos metu iš 42000000 km atstumo bus
nustatoma kaip Saulės išorinė atmosfera, dar kitaip vadinama heliosfera, veikia Žemę, aplink
ją skriejančius ryšio palydovus ir formuoja pašvaistes. Misijos metu gauta informacija padės
prognozuoti Saulės audrų pradžią prieš kelias dienas.
Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje.
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Klausimas (A):
a) Kokį kampinį atstumą δz Saulės pusiaujo atžvilgiu nuskrido „Ulysses”
nuo 1995 metų kovo 1 dienos vidurnakčio iki momento, kai pasiekė artimiausią
atstumą iki Saulės? Per parą zondas nuskriedavo 0,8° Saulės pusiaujo atžvilgiu.
b) Suskaičiuokite koks buvo Saulės deklinacijos pokytis nuo starto dienos ir
dienos kai zondas pasiekė artimiausią atstumą iki Saulės?
Pastaba: laikykite, kad Saulės deklinacija tą pačią kiekvienų metų dieną yra nekintanti. Saulės
deklinaciją skaičiuokite pagal formulę δ = -23,45°cos(2π(N+10)/365), kur N yra dienų
skaičius praėjęs nuo sausio 1 dienos. Laikome, kad Žemė skrieja apskritimine orbita.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Deklinacija
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http://www.spacecalendar.com

http://spaceflightnow.com/launch-schedule/

February 2 (1931)
http://www.astronautix.com/f/february02.html

First post rocket „V7“ with 100 letters aboard launched and delivered mail 2 km away.
March 25 (2000)
http://www.astronautix.com/m/march25.html

NASA‘s Aurora Global Exploration spacecraft „IMAGE“ launched.
May 16 (2011)
http://www.astronautix.com/m/may16.html

German‘s particle physics (dark matter) experiment module „AMS-2“ launched and sent to
ISS.
July 7 (1988)
http://www.astronautix.com/j/july07.html

Next generation Venus mission started with spacecraft „Phobos 1“.
July 9 (2016)
http://www.astronautix.com/j/july09.html

ESA‘s spacecraft camera NAVCAM made a picture of Comet 67P/C-G, 11,7 km from nucleus.
August 28 (2016)
http://www.astronautix.com/a/august28.html

India‘s first experiment with air breathing propulsion system „Scramjet Engine“ conducted.
August 30 (1991)
http://www.astronautix.com/a/august30.html

Japan‘s high-energy solar radiation mission „Yohkoh“ started.
October 19 (2006)
http://www.astronautix.com/o/october19.html

French Earth‘s atmospheric monitoring instrument „IASI“ launched.
October 21 (1998)
http://www.astronautix.com/o/october21.html

ESA made suborbital reentry test „ARD“ (Advanced Reentry Demonstrator).
December 12 (1967)
http://www.astronautix.com/d/december12.html

NASA‘s probe „Pioneer 8“ launched into Solar orbit.
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Teleskopas

Kometa

Temperatūra

„DLR“

Periodas

Chemija

Astronautas

Asteroidas

Masė

„ESA“

Kampas

Informatika

Robotas

Meteoritas

Gravitacija

„CNSA“

Koordinatė

Biologija

Raketa

Žemė

Atmosfera

„ISRO“

Trajektorija

Geografija

Erdvėlaivis

Asteroidas

Dažnis

„CNES“

Atstumas

Matematika

TKS

Meteoritas

Radiacija

„DLR“

Greitis

Fizika

„Cubesat“

Žemė

Banga

„NASA“

Laikas

Chemija

Palydovas

Mėnulis

Magnetizmas

„ESA“

Periodas

Informatika

Planeteigis

Marsas

Temperatūra

„Roscosmos“

Kampas

Biologija

Zondas

Planeta

Masė

„JAXA“

Koordinatė

Geografija

STEM

9 klasė
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A-9.1 – Uždavinys Nr. 11

Teleskopas

Kometa

Temperatūra

„DLR“

Periodas

Chemija

Kometų temperatūra toliau nuo Saulės, pvz. Koiperio juostoje arba Oorto debesyje siekia -200 °C, o labai arti Saulės
gali siekti milijonus laipsnių °C.
Žinomų kometų vidutinis tankis yra
0,6 g/cm3 ir sutampa su Halio
kometos tankiu. Kometos
„Čiuriumov-Gerasimenko“ tankis 0,47 g/cm3.
Kosminės observatorijos „SOHO“
kaupiamų duomenų dėka per
dvidešimt veikimo metų nustatyta virš
3000 kometų.

Vokietijos
pirmieji kartai kosmose:
1942 - raketa; 1969 - palydovas;
1978 - kosmonautas;
2020 (planuojama) - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Suskilusios kometos dalies
„Schwassmann-Wachmann 2“
sukimosi aplink Saulę periodas yra
8,72 Žemės metai.

Įprastai kometą sudaro ledas, vandens garai, anglies monoksidas ir dioksidas, amoniakas, metanas ir dulkės.

Klausimas (A):
Saulė, Žemė, kometa Enke, Vesta, Sirius. Raskite „nereikalingą“ objektą šiame
sąraše ir paaiškinkite savo pasirinkimą.
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A-9.2 – Uždavinys Nr. 12

Astronautas

Asteroidas

Masė

„ESA“

Kampas

Informatika

Asteroidų, skriejančių tarp Marso ir Jupiterio esančiame asteroidų žiede masė yra tarp 2,8×10 21 ir 3,2×1021 kg. Tai
sudaro tik 4% Mėnulio masės.

600000 asteroidų mokslinių ir
ekonominių duomenų bazė.

Iki 2017.12.31 kosmose yra
pabuvoję 45 europiečiai „ESA“
astronautai-kosmonautai.

Europos kosmoso agentūros
pirmieji kartai kosmose:
1968 - palydovas; 1979 - raketa;
1983 - astronautas;
2014 - astronautė;
2014 - misija į kometą;
2016 - misija į Marsą;
2018 – (planas) misija į Mėnulį.
Asteroido atsitrenkimo tikimybė į
Žemę 90° kampu yra beveik lygi
nuliui. Asteroidų kampinis
skersmuo gali būti nuo 2" iki 4"
(arksekundžių).

Informaciją apie įvairių asteroidų stebėjimo tikslios vietos ir laiko Žemėje nustatymą galima rasti čia.

Klausimas (A):
Kaip vadinama informacinė eksperimentinė technologija, kurios pagalba
nuotoliniu būdu galima atlikti savistovią medicininę apžiūrą ir duoti gydymo
instrukcijas astronautams, dirbantiems atvirame kosmose greta „TKS“?
a) SideView;
b) SpaceView;
c) AstroView;
d) Guideview.
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A-9.3 – Uždavinys Nr. 13

Robotas

Meteoritas

Gravitacija

„CNSA“

Koordinatė

Biologija

Dažniausiai į meteoritų sudėtį įeina metalai, pvz. geležis, nikelis ir kt. Meteoritų apibūdinimui naudojamas
santykinis dydis vadinamas specifine gravitacija. Jo reikšmė (tarp 3 ir 4) sutampa su meteorito tankiu.

Meteoritai yra 3 tipų:
akmens; akmens-geležies; geležies.
Kosmoso robotams
(„robonautams“) keliami 4
pagrindiniai reikalavimai:
mobilumas, manipuliavimo laisvė,
valdymo laiko uždelsimas ir
veikimas ekstremalioje aplinkoje.

Kinijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa; 1970 - palydovas;
2003 - taikonautas;
2011 - misija (nesėkminga) į
Marsą; 2007 - misija į Mėnulį;
2012 – taikonautė.
Kinijoje nukritusio meteorito
„Funkang“ koordinatės
44°26′Š ir 87°38′R.

„Polonnaruwa“ meteorito uolingoje medžiagoje rasta „įkalintų“ biologinių medžiagų.
Iki šiol vyksta mokslinė diskusija dėl ne žemiškos medžiagų kilmės.

Klausimas (A):
Tarkime, ketinama ateityje pasiųsti robotinę misiją gyvybės paieškoms į atrastą
egzoplanetą

„Kepler-10b“. Misijoje numatomiems techniniams sprendimams

(tame tarpe meteoritų kritimą toje sferinės formos planetoje) vykdyti reikia
nustatyti koks gravitacijos pagreitis bus šios planetos paviršiuje? Nustatyta, kad
planetos skersmuo 1,4 didesnis už žemės (6378 km), o jos masė 2,6∙ 𝟏𝟎𝟐𝟓 kg.

Gravitacijos pagreitis nustatomas pagal Niutono formulę a = 6,67∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏

𝐌

𝐑𝟐

m/s2.
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A-9.4 – Uždavinys Nr. 14

Žemė

Raketa

Atmosfera

„ISRO“

Trajektorija

Geografija

1967 metais „ISRO“ pradėjo atmosferinių tyrimų programą paleisdama raketą „Rohini-75“.

Mobili programėlė „Žemė dabar“
pateikia duomenis apie vandens lygį
Žemėje.
„ISRO“ raketa „PSLV-C37“ iškėlė
104 palydovus ir kosmose juos
paleido per 8 1/2 minutės.

Pirmasis „ISRO“ palydovas
pavadintas Indijos matematiko ir
astronomo Aryabhata vardu.
Garsinės raketos skrieja vos 5-20
minučių paraboline arba „U“ formos
trajektorijomis.

„Thumba ekvatorinė raketų paleidimo stotis“ (angl. TERLS) yra pirmasis Indijos kosmodromas.

Klausimas (A):
Kaip vadinasi Indijos Geografinių duomenų iš kosmoso platforma?
Išvardinkite bent 3 sritis, susijusias su geografiniais objektais Indijoje, kuriems
šią internetinę platformą naudoja Indijos vyriausybė (ministerijos)?
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A-9.5 – Uždavinys Nr. 15

Erdvėlaivis

Dažnis

Asteroidas

„CNES“

Atstumas

Matematika

Didesni asteroidai kartą per metus atskrieja iki Žemės ir sprogsta jos atmosferoje su galia, prilygstančia Hirošimos
atominės bombos sprogimui.

4 masyviausių asteroidų skersmuo:
Ceres - 944,79 ± 22,99 km;
Pallas - 514,41 ± 19,12 km;
Juno - 241,79 ± 10,58 km;
Vesta - 519,33 ± 6,84 km
(20 puslapis)

Prancūzijos
pirmieji kartai kosmose:
1964 - raketa;
1965 - palydovas;
1982 - kosmonautas;
1996 - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.

1963 metais „CNES“ nagrinėjo
erdvėlaivio sukūrimo galimybes.
Buvo maketuojamas mažas
sugrąžinamas kosminis aparatas –
„Space Taxi“.

Asteroido „Apophis“ atstumas iki
Žemės ir Saulės (realiu laiku).

Internete galima rasti įvairių matematikos uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Pvz., „NASA“ sukūrė uždavinių
rinkinį „Kosmoso matematika – NASA“ („Space Math @ NASA“).

Klausimas (A):
Nurodykite

daiktus,

kuriuos

galėtumėte

panaudoti

įvairiose

pamokose

mokykloje, kurių pavadinimai suteikti žvaigždynams.
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A-9.6 – Uždavinys Nr. 16

TKS

Meteoritas

Radiacija

„DLR“

Greitis

Fizika

Meteoritų radiacija nėra didesnė nei urano rūdos Žemėje. Ką tik nukritusiame meteorite gali būti radioaktyvių
izotopų, kurių gyvavimo trukmė yra labai trumpa.

Meteoritai yra 3 tipų:
akmens; akmens-geležies; geležies

Informacija apie „TKS“ Vokietijos
Aerokosmoso centro tinklalapyje.

Vokietijos
pirmieji kartai kosmose:
1942 - raketa;
1969 - palydovas;
1978 - kosmonautas;
2020 (planuojama) - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Meteorai į Žemės atmosferą įlekia
apytikriai 15 km/s greičiu, tačiau
gali siekti ir 72 km/s greitį.

Internete galima rasti įvairių fizikos uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Tokius uždavinius galima rasti rinkinyje
„Kosmoso matematika – NASA“ („Space Math @ NASA“).

Klausimas (A):
Saulėje įvyko galingas žybsnis, kurio metu buvo išmesta daug Saulės masės. Po
dviejų dienų Žemėje buvo pastebėtos didžiulės Poliarinės pašvaistės (auroros).
Koks yra vidutinis Saulės medžiagos greitis? (1 av - 150 mln. km).
Pastaba: laikome, kad judesio trajektorija yra tiesinė.
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A-9.7 – Uždavinys Nr. 17

„Cubesat“

Žemė

Banga

„NASA“

Laikas

Chemija

Žaibavimų Žemėje metu ertmę tarp jos paviršiaus ir jonosferos užpildo elektros srovės. Toji ertmė veikia kaip labai
žemo dažnio elektromagnetinių bangų rezonatorius. Šių bangų dažniai svyruoja tarp 3 Hz ir 60 Hz.

Mobili programėlė „Žemė dabar“
pateikia naujausius duomenis apie
Žemės ozono sluoksnį.
Dviejų JAV universitetų profesoriai
J.P. Suari ir B. Twiggs 1999 metais
pasiūlė dabartinio mažo palydovo
„Cubesat“ dizainą.

JAV
pirmieji kartai kosmose:
1958 - raketa; 1958 - palydovas; 1961
- astronautas; 1962 - nufotografuota
Venera; 1964 - sėkminga misija į
Marsą; 1969 - žmogaus išsilaipinimas
Mėnulyje; 1971 - sėkmingas aparato
nuleidimas Marse; 1977 - erdvėlaivis;
1983 - astronautė; 1997 – marsaeigis.
Tikslų Žemės laiką skaičiuoja
atominiai laikrodžiai. Jie saugomi
Žemėje. Tačiau ir atomus veikia
Žemės gravitacija, todėl laikrodžių
laikas lėtai lėtėja, pvz. 1 sekundę per
300 mln. metų.

Žemės plutą (pagal masės dalį) sudaro deguonis - 46,6 %, silicis - 27,7 %, aliuminis - 8,1 %, geležis - 5 %, kalcis - 3,6
%, natris - 2,8 %, kalis - 2,6 %, magnis - 2,1 %. Žemės mantiją sudaro silikatinės uolienos (daugiausiai yra magnio ir
geležies), o branduolį sudaro geležis ir geležies-nikelio lydinys.

Klausimas (A):
Kuriuose spektro diapazonuose Žemė daugiausiai spinduliuoja (pvz. optiniame,
ir pan.)? Kaip susidaro šios spinduliuotės?
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A-9.8 – Uždavinys Nr. 18

Palydovas

Mėnulis

Magnetizmas

„ESA“

Periodas

Informatika

Mėnulio paviršiuje magnetinis laukas yra 103–105 kartų silpnesnis negu Žemėje.

2001-2100 metų Mėnulio
užtemimų lentelė.
2018 metais „ESA“ atrinko du
mažus palydovus misijoms į
Mėnulį. 12U palydovas „Lumio“
stebės meteoritų kritimą
nematomoje Mėnulio pusėje.

Europos kosmoso agentūros
pirmieji kartai kosmose:
1968 - palydovas;
1979 - raketa;
1983 - astronautas;
2014 - astronautė;
2014 - misija į kometą;
2016 - misija į Marsą;
2018 – (planas) misija į Mėnulį.
Mėnulio sukimosi periodas aplink
savo ašį yra 29,530589 dienos, o
aplink Žemę 27,321661 dienos.

Įvairūs Mėnulio informacijos masyvai pateikiami „NASA“ tinklalapyje „Lunar Data“.

Klausimas (A):
Kokiu metų laiku pilnas Mėnulis pakyla aukščiausiai virš horizonto ir kodėl?
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A-9.9 – Uždavinys Nr. 19

Planeteigis

Marsas

Temperatūra

„Roscosmos“

Kampas

Biologija

Vidutinė Marso temperatūra yra
-60 °C. Marso žiemą temperatūra planetos poliuose siekia -125 °C,
o Marso vasarą temperatūra planetos ekvatoriuje siekia +20 °C.

„ESA“ misijos „ExoMars 2016“
metu numatyta aktyvių biologinių
ir geologinių procesų paieška.
1970.11.17 pirmą kartą pasaulyje
Mėnulio paviršiumi pradėjo
važinėti Rusijos (buv. SSSR)
planeteigis „Lunokhod 1“.

Rusijos (buv. SSSR)
pirmieji kartai kosmose:
1957 - raketa; 1957 - palydovas;
1959 - aparato nuleidimas
Mėnulyje; 1961 - kosmonautas;
1962 - kosmonautė; 1966 sėkminga misija į Venerą;
1971 - aparato nuleidimas Marse.
2018 sausio 1 dieną Marso
heliocentrinė ilguma, matuojama
laipsniais, buvo 194°. 2018 vasario
16 d. 12:00 val. Marso regimasis
kampinis skersmuo buvo 6,15".

Po Marso paviršiumi yra metano dujų, kurių kilmė (geologinė ar biologinė) iki šiol nenustatyta. Manoma, kad jį gali
gaminti mikroorganizmai. Giliai po Žeme, aukso kasyklose tokie mikroorganizmai egzistuoja.

Klausimas (A):
2014 sausio 5 ir balandžio 8 dieną Marsas su Jupiteriu buvo Saulės opozicijoje?
Ar esant skaidriam orui Rusijoje sostinės regione, per 2014/2015 Naujųjų metų
naktį būtų buvę galima stebėti po pilną kiekvienos planetos apsisukimą apie
savo ašį?
2018 metais opozicijoje buvo trys planetos: gegužės 28 dieną – Jupiteris;
birželio 27 dieną - ? ir liepos 27 dieną Marsas. Ką reikia įrašyti vietoje
klaustuko?
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A-9.10 – Uždavinys Nr. 20

Zondas

Planeta

Masė

„JAXA“

Koordinatė

Geografija

Veneros masė yra 4,87 x 1024 kg, arba tai sudaro 81,5 % Žemės masės.

Venera yra uolinga planeta, antroji
pagal atstumą nuo Saulės, antroji
pagal dydį ir ryškiausia Saulės
sistemos planeta.
2010 metais į Venerą buvo paleistas
„JAXA“ zondas „Akatsuki“.
Sugedus varikliui pasitelkiant kitas
aparato manevravimo galimybes
Venera buvo pasiekta tik po penkių
metų.

Japonijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa; 1970 - palydovas;
1985 - astronautas;
1994 – astronautė;
1998 - misija į Marsą;
2003 - misija į asteroidą;
2007 - misija į Mėnulį.
Veneros heliocentrinės
koordinatės Saulės sistemoje.

Tikslią Veneros padėtį iš Žemėje nurodyto taško ir nurodytu laiku galima rasti interneto sąsajoje
„HORIZONS Web-Interface“.

1997.10.15 08:43:00 į Saturno misiją buvo iškelti du kosminiai aparatai: „NASA”
palydovas „Cassini”, skirtas Saturno ir jo palydovo Titano moksliniams tyrinėjimams, ir iš
„Cassini” į Titaną nuleidžiamas zondas „Huygens“, kurį pagamino „ESA“. Zondo gamybos
kontraktą laimėjusi Prancūzijos kompanija „Aerospatiale” (dabar „Alcatel Space”) buvo
atsakinga už zondo šiluminę apsaugą leidžiantis per Titano atmosferą ir nuleidimo parašiutą.
Zondo „Huygens“ aukščio matavimo davikliai pradėjo veikti 2005.01.14 09:42 jam
būnant 25 km aukštyje, kai šis, išsiskleidus nuleidimo parašiutui pradėjo leistis tolygiu
greičiu. Aukščio radaras naudojo du pilnai dubliuojamas 15,4 GHz ir 15,8 GHz dažnių
mikrobangas.
„Cassini” prietaisai, kurių tarpe buvo inovatyvus „CNES“ dviejų bangų ilgių saulėgrįžos
matavimo prietaisas „VIMS“ nustatė, kad potencialiai įvairių gyvybės formų galinčiame turėti
Titane yra greitai išdžiūstantis druskingas Ontario ežeras, savo savybėmis ir elgsena ganėtinai
panašus į Etošos (angl. Etosha) ežerą Namibijoje. „Cassini” misiją baigs 2017 rugsėjo 15 dieną
specialiai suduždamas Saturno paviršiuje. Taip bus stengiamasi išvengti galimo Saturno
palydovų biologinio užterštumo.
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Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje.
Klausimas (A):
Koks buvo zondo vidutinis nusileidimo greitis, jei šis Titano paviršių
pasiekė

2005.01.14

11:24?

Suraskite

aukščio

radaro

trumpesniosios

mikrobangos, pasiųstos iš kart jam pradėjus veikti atspindžio nuo Titano
paviršiaus iki radaro daviklių grįžimo trukmę.
Pastaba: Šviesos greitį c, tuo pačiu radaro mikrobangų greitį laikykime lygų 300000000 m/s.
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http://www.spacecalendar.com

http://spaceflightnow.com/launch-schedule/

January 29 (2013)
http://www.astronautix.com/j/january29.html

NASA‘s telescope „Kepler“ repaired for normal functioning.
January 31 (1971)
http://www.astronautix.com/j/january31.html

NASA‘s „Apollo 14“ launched and forwarded for 3rd astronaut‘s landing on the Moon.
March 21 (2013)
http://www.astronautix.com/m/march21.html

„Planck“ space mission released the most accurate and detailed map of oldest light in the
Universe.
March 23 (1998)
http://www.astronautix.com/m/march23.html

First instrument „VEGETATION“ for monitoring Earth‘s land vegetation cover launched.
May 14 (2009)
http://www.astronautix.com/m/may14.html

Largest ever infrared telescope „Herschel“ operated by ESA launched.
July 5 (1997)
http://www.astronautix.com/j/july05.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_3

First ever rover deployed on Mars surface.
August 26 (1982)
http://www.astronautix.com/a/august26.html

Canada‘s telecommunication satellite „Anik D1“ launched to geosynchronous orbit.
October 17 (2002)
http://www.astronautix.com/o/october17.html

Most sensitive gamma ray astrophysics laboratory „INTEGRAL“ launched by ESA.
December 8 (2010)
http://www.astronautix.com/d/december08.html

First test of recoverable spacecraft „Dragon C1“ conducted.
December 10 (1999)
http://www.astronautix.com/d/december10.html

ESA‘s X-ray multi-mirror mission „XMM-Newton“ started.
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Teleskopas

Saulė

Gravitacija

„CNSA“

Trajektorija

Matematika

Astronautas

Kometa

Atmosfera

„ISRO“

Atstumas

Fizika

Robotas

Asteroidas

Dažnis

„CNES“

Greitis

Chemija

Raketa

Meteoritas

Radiacija

„DLR“

Laikas

Informatika

Erdvėlaivis

Žemė

Banga

„Roscosmos“

Periodas

Biologija

TKS

Asteroidas

Magnetizmas

„ISRO“

Kampas

Geografija

„Cubesat“

Meteoritas

Temperatūra

„CNES“

Koordinatė

Matematika

Palydovas

Žemė

Masė

„DLR“

Trajektorija

Fizika

Planeteigis

Mėnulis

Gravitacija

„NASA“

Orbita

Chemija

Zondas

Marsas

Atmosfera

„NASA“

Atstumas

Informatika

STEM

10 klasė
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A-10.1 – Uždavinys Nr. 21

Teleskopas

Saulė

Gravitacija

„CNSA“

Trajektorija

Matematika

Saulės paviršiuje gravitacijos pagreitis yra lygus 274 m/s2, arba 27,96 karto didesnis negu Žemės paviršiuje.

Labai daug informacijos apie Saulės
orus, sudėtį, judėjimą, galima rasti
„Stanfordo Saulės centro“
internetiniame puslapyje.
2018 metais Kinija pradėjo
didžiausio pasaulyje antžeminio
radijo teleskopo „QTT“ statybą.
Teleskopo skersmuo bus 110 m.

Kinijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa; 1970 - palydovas;
2003 - taikonautas;
2011 - misija (nesėkminga) į Marsą;
2007 - misija į Mėnulį;
2012 – taikonautė.
„NASA“ Ames mokslinių tyrimų
centras suprojektavo Saulės sistemos
kosminių kūnų skriejimo
trajektorijų naršyklę.

Internete galima rasti įvairių uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Pvz., „NASA“ sukūrė uždavinių rinkinį
„Saulės matematika“ („Solar Math“).

Klausimas (A):
Neutrono matmenys yra 10-15 m, jo masė yra 1,710-27 kg. Įvertinkite neutroninės
žvaigždės skersmenį ir tankį, jei jos masė yra du kartus didesnė už Saulės.
Pastaba: Saulės masė 21030 kg.
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A-10.2 – Uždavinys Nr. 22

Astronautas

Kometa

Atmosfera

„ISRO“

Atstumas

Fizika

Kartais kometos yra vadinamos „purvinais sniego kamuoliais“. Atmosfera (skraistė arba uodega), susidaranti už
kometos branduolio yra vadinama koma. Ją sudaro vandens garai, anglies monoksidas ir dioksidas, ir dulkės.
Kometoms artėjant prie Saulės jos
šyla, ir garuojantis vanduo
suformuoja atmosferą - iki šimtų
tūkstančių kilometrų
nusidriekiančią kometos uodegą,
kuri vadinama koma. Kometos
paprastai turi dvi uodegas - dulkių ir
jonų (dujų).

Indijos
pirmieji kartai kosmose:
1967 - raketa;
1975 - palydovas;
1984 - kosmonautas;
2003 – astronautė;
2008 - misija į Mėnulį;
2014 - misija į Marsą.

1984 kosmose pabuvojo pirmasis
Indijos kosmonautas - Rakesh
Sharma. 2003 metais į kosmosą
kilusi indų kilmės astronautė
Kalpana Chawla žuvo erdvėlaivio
„Columbia“ katastrofos metu.

Kometos „Siding Spring“
atstumas iki Žemės ir Saulės
(realiu laiku).

Šviesa sklindanti atmosferoje per vandens lašus, dulkes ir ledo kristalus sukuria vaizdingus optinius reiškinius vaivorykštes, halus, aureoles ir pan.

Klausimas (A):
Apskaičiuokite kometos komos skersmenį kilometrais 1000 km tikslumu
tardami, kad fotografavimo metu kometos nuotolis nuo Žemės buvo 1,4
astronominio vieneto (av). Nurodykite gauto rezultato paklaidas.
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A-10.3 – Uždavinys Nr. 23

Robotas

Asteroidas

Dažnis

„CNES“

Greitis

Chemija

Didesni asteroidai kartą per metus atskrieja iki Žemės ir sprogsta jos atmosferoje su galia, prilygstančia Hirošimos
atominės bombos sprogimui.
4 didžiausių asteroidų tankis:
Ceres - 2,13 ± 0,15 g/cm3;
Pallas - 2,86 ± 0,32 g/cm3;
Juno - 3,68 ± 0,62 g/cm3;
Vesta - 3,58 ± 0,15 g/cm3
(20 puslapis)
„CNES“ kuria robotizuotų kosmoso
įrenginių pavojaus išvengimo
judėjimo metu algoritmus.

Prancūzijos
pirmieji kartai kosmose:
1964 - raketa; 1965 - palydovas;
1982 - kosmonautas;
1996 - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Vidutiniškai asteroidas skrieja
25 km/s greičiu. 2017 metais buvo
pastebėtas tarpžvaigždinis asteroidas,
jo skriejimo greitis - 40 km/s.

Įprastai asteroidus sudaro uolienos ir metalai. Didžiausia dalį sudaro geležis, mažiau nikelio, kartais būna kobalto.

Klausimas (A):
Rutulio formos akmeninis asteroidas, kurio skersmuo 20 km, apsisuka aplink
savo ašį per 120 minučių. Tarkime, kad jo pusiaujyje nuleistas robotas ėmė
judėti išilgai pusiaujo. Ar gali jis apvažiuoti asteroidą per 100 minučių?
Akmeninio asteroido tankis 3500 kg/m3 . Atsakymą pagrįskite skaičiavimais.
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A-10.4 – Uždavinys Nr. 24

Raketa

Meteoritas

Radiacija

„DLR“

Laikas

Informatika

Meteoritų radiacija nėra didesnė nei urano rūdos Žemėje. Ką tik nukritusiame meteorite gali būti radioaktyvių
izotopų, kurių gyvavimo trukmė labai trumpa.

Meteoritai yra 3 tipų:
akmens; akmens-geležies; geležies.
1942.10.03 vokiečių raketa „V-2“
buvo pirmoji pasaulyje raketa
pasiekusi kosmosą.

Vokietijos
pirmieji kartai kosmose:
1942 - raketa;
1969 - palydovas;
1978 - kosmonautas;
2020 (planas) - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Meteorų lietaus metu yra
matuojamas jų skaičius, kurį zenite
per 1 valandą gali matyti
stebėtojas. (angl. zenithal hourly
rate, ZHR).

Radiant, Metrec, Qricht, VisDat, Astrorecord, MetShow yra meteorų apskaitos programinė įranga.

Klausimas (A):
Kas yra žvaigždinė para, mėnuo ir metai? Kiek žvaigždinių dienų ir žvaigždinių
mėnesių sudaro vienerius žvaigždinius metus?
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A-10.5 – Uždavinys Nr. 25

Erdvėlaivis

Žemė

Banga

„Roscosmos“

Periodas

Biologija

Žemėje kiekvienu momentu apie 2000 perkūnijų sukelia 50 šviesos žybsnių
(žaibavimų) per sekundę. Žaibavimai erdvėje tarp Žemės paviršiaus ir jonosferos
sukuria labai žemo dažnio elektromagnetines bangas.

Mobili programėlė „Žemė dabar“
pateikia naujausius duomenis
apie Žemės ozono sluoksnį.
Nuo 2016 metų Rusija kuria naują
dalinai daugkartinio
naudojimo kosminį aparatą
„Federation“, su kuriuo galima
būtų nuskraidinti žmones iki
Mėnulio.

Rusijos (buv. SSSR)
pirmieji kartai kosmose:
1957 - raketa; 1957 - palydovas;
1959 - aparato nuleidimas
Mėnulyje; 1961 - kosmonautas;
1962 - kosmonautė; 1966 sėkminga misija į Venerą;
1971 - sėkmingas aparato
nuleidimas Marse.
Žemės sukimosi apie savo ašį
periodas - 23 val. 56 min. 4 s,
o apsisukimo apie Saulę periodas 365,25 dienos.

Giliai po Žeme eančiose aukso kasyklose atrastos bakterijos, kurioms nereikalinga fotosintezė. Daroma prielaida,
kad tokių gyvybės formų galėtų būti kitose planetose, ar jų palydovuose.

Klausimas (A):
Palydovų apsisukimo apie Jupiterį žvaigždiniai periodai Žemės paromis: Ija
– 1,77, Europa – 3,55, Ganimedas – 7,15. Kažkokiu laiko momentu visi trys
palydovai išsidėsto vienoje Jupiterio pusėje į eilę. Raskite, po kokio laiko tarpo
jie vėl išsidėstys vienoje Jupiterio pusėje į eilę.
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A-10.6 – Uždavinys Nr. 26

TKS

Asteroidas

Magnetizmas

„ISRO“

Kampas

Geografija

Asteroidai šimtus milijonų metų galėjo turėti magnetinį lauką iki kol jų branduolyje sustingdavo skystas Fe arba Ni.

Kasmet į Žemės atmosferą įlekia
automobilio dydžio asteroido
gabalai (meteoroidai), joje degdami
pavirsta ugnies kamuoliais ir Žemės
paviršiaus nepasiekia.
Indija planuoja tapti kosmine
valstybe galinčia pasigaminti ir
išlaikyti nuosavą kosminę stotį
skriejančią apie Žemę.

Indijos
pirmieji kartai kosmose:
1967 - raketa;
1975 - palydovas;
1984 - kosmonautas;
2003 – astronautė;
2008 - misija į Mėnulį;
2014 - misija į Marsą.
Asteroido atsitrenkimo tikimybė į
Žemę 90° kampu yra beveik lygi
nuliui. Asteroidų kampinis
skersmuo gali būti nuo 2" iki 4"
(arksekundžių).

Tikslią asteroido „2062 Aten“ padėtį iš Žemėje nurodyto taško ir nurodytu laiku galima rasti interneto sąsajoje
„HORIZONS Web-Interface“.

Klausimas (A):
Kokios nuorodos pagalba galima realiu laiku stebėti magnetines audras Žemėje?
Pateikite magnetinės audros diagramą tarp 2018.02.16 12:00 ir 13:00 val.
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A-10.7 – Uždavinys Nr. 27

„Cubesat“

Meteoritas

Temperatūra

„CNES“

Koordinatė

Matematika

2370 °C (4298 °F).
Tokia aukščiausia temperatūra Žemėje buvo pasiekta meteoritui įsirėžus į uolienas. Tokia temperatūra beveik
dvigubai viršija iš vulkanų besiveržiančios lavos temperatūrą.

Meteoritai yra 3 tipų:
akmens; akmens-geležies; geležies.
2017.05.18/19 iš „TKS“ į kosmosą
išleisti 2 Prancūzijos mokyklų
palydovai „X-Cubesat“ ir
„Spacecube“.

Prancūzijos
pirmieji kartai kosmose:
1964 - raketa; 1965 - palydovas;
1982 - kosmonautas;
1996 - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Prancūzijoje nukritusio meteorito
„Rochechouart“ koordinatės
45°49′27″Š ir 0°46′54″R.

Internete galima rasti įvairių matematikos uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Pvz., „NASA“ sukūrė uždavinių
rinkinį „Kosmoso matematika – NASA“ („Space Math @ NASA“).

Klausimas (A):
Suraskite kaip realiu laiku stebėti lietuviško palydovo „LituanicaSat-2” padėtį
(koordinates) danguje?
Kelintas Lietuvos palydovas yra „LituanicaSat-2”?
Kokie yra visų skridusių lietuviškų palydovų identifikaciniai numeriai „NORAD”
sistemoje?
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A-10.8 – Uždavinys Nr. 28

Žemė

Palydovas

Masė

„DLR“

Trajektorija

Fizika

24

Žemės masė yra 5,9736 x 10 kg arba 5,9 sikstilijonai tonų.
Kasmet Žemės masė padidėja 40000 tonų dėl į ją patenkančių kosminių dulkių ir dalelių.

Mobili parsisiunčiama „Žemės
orų“ programėlė
(beveik realiu laiku).
„DLR“ Žemės stebėjimų centre
kaupiami Žemę tyrinėjančių
palydovų (pvz. „TerraSAR-X“,
„TanDEM-X“) duomenys.

Vokietijos
pirmieji kartai kosmose:
1942 - raketa;
1969 - palydovas;
1978 - kosmonautas;
2020 (planuojama) - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Žemės trajektoriją Saulės
sistemoje 3D formatu pagal
pasirinktą datą patogu stebėti
tinklalapyje „TheSkyLive“.

Žemės gyventojų ir jų sukurtų technologijų informavimui apie iš kosmoso kylančias grėsmes informuoja Kosmoso
orų prognozės centras (JAV).

Klausimas (A):
Žemės paviršius nėra lygus – Žemėje yra kalnų ir įdubų. Aukščiausias kalnas
siekia apie 9 km aukštį virš jūros lygio, o giliausia įduba vandenyne – apie 11 km
gylį. Įsivaizduokite, kad Žemė yra milžiniškas „apelsinas“, kurio spindulys
apytiksliai lygus 6400 km, o jo „žievelės“ (plutos) storis – apie 50 km.
Palyginkite Žemės „apelsiną“ su tikro apelsino (arba mandarino ar greipfruto)
matmenimis ir raskite:
a) Kuri „žievelė“ (Žemės plutos ar tikro apelsino žievelės) yra santykinai
storesnė (lyginant jos storį su „apelsino“ spinduliu)?
b) Kuri „žievelė“ (Žemės plutos ar tikro apelsino žievelės) yra santykinai lygesnė
(lyginant nelygumus su „apelsino“ spinduliu)?
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A-10.9 – Uždavinys Nr. 29

Planeteigis

Mėnulis

Gravitacija

„NASA“

Orbita

Chemija

Mėnulio paviršiuje gravitacijos pagreitis yra lygus 1,62 m/s2, arba 6,048 karto mažesnis negu Žemės paviršiuje.

Vidutinis Mėnulio tankis yra 3,3464
g/cm³. Tai yra antras pagal tankumą
Saulės sistemos planetų palydovas.
1971.07.31 JAV astronautai buvo
pirmieji pasaulyje žmonės, kurie
specialia mašina pradėjo važinėti
Mėnulio paviršiumi.

JAV
pirmieji kartai kosmose:
1958 - raketa; 1958 - palydovas;
1961 - astronautas;
1962 - nufotografuota Venera; 1964 sėkminga misija į Marsą; 1969 žmogaus išsilaipinimas Mėnulyje;
1971 - sėkmingas aparato nuleidimas
Marse; 1977 - erdvėlaivis; 1983 astronautė; 1997 – marsaeigis.
Mėnulio orbita aplink Žemę yra
elipsės formos, o ekscentricitetas 0,0554.

Mėnulio plutoje yra:
43% O2, 20% Si, 19% Mg, 10% Fe, 3% Ca, 3% Al ir kt. cheminių elementų. Branduolyje yra Fe, S, Ni.

Mėnuliu ir Marsu jau važinėjo planeteigiai – Mėnuleigiai (Rusijos, buv. Sovietų Sąjungos,
JAV ir Kinijos) ir Marsaeigiai (tik JAV). Tačiau Veneros paviršiumi – ne. Tačiau tai jau yra
„NASA“ planuose. Tam tikslui reikia sukonstruoti visiškai kitokį „veneroeigį“. Reikalingi
ypatingai atrinktų pigių medžiagų lydiniai, kad jų „nesugraužtų“ sieros rūšties prisotinta
Veneros atmosfera, o tuo pačiu nesutraiškytų milžininškas atmosferos slėgis. Daugelyje sričių
yra naudojami lydiniai - dviejų ar daugiau elementų mišinys. Pavyzdžiui, plienas yra geležies
ir anglies mišinys. Misijos į Venerą atveju daugelis lydinių nėra tinkami dėl kainos, masės,
lydymosi temperatūros.
Klausimas (A):
Kokių metalų lydiniai būtų tinkamiausi „veneroeigiui“ gaminti (jei neatsižvelgtume
į aukščiau minėtas savybes)?
a) Ypač reaktyvių;
b) Mažiausiai reaktyvių;
c) labiausiai reaktyvaus (kalis) ir mažiausiai reaktyvaus (platina);
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Kaip gali būti naudingas cinko ir vario (vadinamas žalvariu) lydinys,
naudojamas „veneroeigio“ projekte?
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A-10.10 – Uždavinys Nr. 30

Zondas

Marsas

Atmosfera

„NASA“

Atstumas

Informatika

Marso atmosfera yra 100 kartų plonesnė už Žemės. Ją sudaro:
anglies dvideginis - 95,32 %; azotas - 2,7 %; argon - 1,6 %;
deguonis - 0,13 %; anglies monoksidas - 0,08 %.

Planetų mokslinių tyrimų
archyvas – „ESA“ Saulės sistemos
misijų mokslinių ir inžinierinių
duomenų saugykla.
2018.05.05 „NASA“ į Marsą
išskraidino naujos kartos zondą
„InSight“.

JAV
pirmieji kartai kosmose:
1958 - raketa; 1958 - palydovas;
1961 - astronautas;
1962 - nufotografuota Venera;
1964 - sėkminga misija į Marsą;
1969 - žmogaus išsilaipinimas
Mėnulyje; 1971 - sėkmingas
aparato nuleidimas Marse; 1977 erdvėlaivis; 1983 - astronautė;
1997 – marsaeigis.
Mažiausias atstumas tarp Marso ir
Žemės yra 54600000 km,
didžiausias - 401000000 km.
Atstumas realiu laiku.

Marso tyrinėjimui buvo įvykdyta 41 misija, iš jų tik 19 buvo sėkmingos.

Klausimas (A):
šios graikiškos raidės ištarimo raidės atitinka „NASA“ atviros prieigos
paslaugos pavadinimą? Iššifruokite pavadinimą:
a) Atmosferos slėgis į kvadratinę pėdą;
b) Fizinių mokslų informacinė sistema;
c) Planetų mokslo institutas;
d) Individualizuota mokymo sistema.
Kokius duomenis teikia paslauga?
a) Eksperimentų, atliktų „TKS“, rezultatus;
b) Eksperimentų, atliktų „NASA“ erdvėlaiviuose, rezultatus;
c) Eksperimentų, atliktų įvairių zondų pagalba, rezultatus;
d) Eksperimentų, vykdytų krovininių misijų į „TKS“ metu, rezultatus.
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http://www.spacecalendar.com

http://spaceflightnow.com/launch-schedule/

January 27 (2016)
http://www.astronautix.com/j/january27.html

Fifth final of the Zero Robotics High School Tournament took place through live link with the
ISS.
March 19 (2002)
http://www.astronautix.com/m/march19.html

Educational navigation technology microsatellite „Kolibri“ deployed from resupply spacecraft
„Progress M1-7“ after departing the ISS.
May 10 (2012)
http://www.astronautix.com/m/may10.html

First China‘s single-board nano satellite „Tiantuo-1“ launched.
May 12 (2016)
http://www.astronautix.com/m/may12.html

NASA‘s Hubble space telescope took a clear picture of the Mars from 85 million km.
July 1 (2013)
http://www.astronautix.com/j/july01.html

First India‘s regional navigation satellite „IRNSS-1A“ launched to be placed in
geosynchronous orbit.
July 3 (1998)
http://www.astronautix.com/j/july03.html

Japan‘s Mars orbiting Mission „Nozomi“ launched.
August 22 (2014)
http://www.astronautix.com/a/august22.html

Europe‘s first fully functioning global navigation satellites „GalileoSat-5“ and „GalileoSat-6“
launched primarily to wrong orbit.
August 24 (2014)
http://www.astronautix.com/a/august24.html

French Mission „EUSO-Baloon“ for Earth‘s atmosphere research started.
October 15 (1997)
http://www.astronautix.com/o/october15.html

Unmanned spacecraft „Cassini-Huygens“ operated by ESA-NASA sent to planet Saturn.
December 6 (1998)
http://www.astronautix.com/d/december06.html
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Space_Station

International Space Station started its activities.
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Teleskopas

Planeta

Radiacija

„ESA“

Laikas

Biologija

Astronautas

Saulė

Banga

„Roscosmos“

Periodas

Geografija

Robotas

Kometa

Magnetizmas

„JAXA“

Kampas

Matematika

Raketa

Asteroidas

Temperatūra

„CNSA“

Koordinatė

Fizika

Erdvėlaivis

Meteoritas

Masė

„ISRO“

Trajektorija

Chemija

TKS

Žemė

Gravitacija

„CNES“

Orbita

Informatika

„Cubesat“

Asteroidas

Atmosfera

„DLR“

Atstumas

Biologija

Palydovas

Meteoritas

Dažnis

„JAXA“

Greitis

Geografija

Planeteigis

Žemė

Radiacija

„CNES“

Periodas

Matematika

Zondas

Mėnulis

Banga

„DLR“

Kampas

Fizika

STEM

11 klasė
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A-11.1 – Uždavinys Nr. 31

Teleskopas

Planeta

Radiacija

„ESA“

Laikas

Biologija

Veneros paviršiuje esantys uranas, toris ir kalis skleidžia panašaus lygio radiaciją kaip ir Žemėje. Palyginimui,
Veneroje radiacijos lygis 40 kartų mažesnis nei Marse.

Venera yra uolinga planeta,
antroji pagal atstumą nuo Saulės,
antroji pagal dydį ir ryškiausia
Saulės sistemos planeta.
2009.05.14 13:12 buvo iškeltas
„EKA“/„NASA“ kosminis
teleskopas (observatorija)
„Herschel“. Tai buvo didžiausias
infraraudonųjų spindulių
teleskopas ir veikė iki 2013 metų.

Europos kosmoso agentūros
pirmieji kartai kosmose:
1968 - palydovas; 1979 - raketa;
1983 - astronautas; 2014 astronautė; 2014 - misija į
kometą; 2016 - misija į Marsą;
2018 – (planas) misija į Mėnulį.
Veneros padėties apibūdinimui
bet kuriuo paros momentu ir
bet kuriame duotame Žemės taške
nusakyti yra naudojami dangaus
kūnų kalkuliatoriai.

Žinomų gyvybės formų Veneroje negali būti. Beveik visas Veneroje esantis anglies dvideginis yra atmosferoje,
o paviršiuje yra per karšta.

Klausimas (A):
Kiek ilgiausiai laiko yra dirbęs kosminis įrenginys Veneroje?
a) 127 sekundes;
b) 127 minutes;
c) 127 valandas;
d) 127 dienas.
Kokio mechanizmo sudedamųjų dalių pagrindu „NASA“ planuoja kurti būsimąjį
Venereigį (planeteigį riedantį Veneros paviršiumi)?
a) vidaus degimo variklio;
b) elektros variklio;
c) garo variklio;
d) laikrodžio krumpliaračių.
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A-11.2 – Uždavinys Nr. 32

Astronautas

Saulė

Banga

„Roscosmos“

Periodas

Geografija

Saulės vibracijos matavimų metu nustatyta, kad jos paviršius skleidžia 37 skirtingų tipų garso bangas.
Jos sklando Saulės viduje neišeidamos už jos paviršiaus.

XXI amžiuje Žemėje įvyks 224
Saulės užtemimai. 2001-2020 metų
Saulės užtemimų Pasaulinis atlasas.
1961 metais pirmą kartą pasaulyje
į kosmosą kilo Jurijus Gagarinas.
1963 metais į kosmosą pakilo
pirmoji pasaulyje moteris Valentina Tereškova.

Rusijos (buv. SSSR)
pirmieji kartai kosmose:
1957 - raketa; 1957 - palydovas;
1959 - aparato nuleidimas
Mėnulyje;
1961 - kosmonautas;
1962 - kosmonautė; 1966 sėkminga misija į Venerą;
1971 - sėkmingas aparato
nuleidimas Marse.
Saulės sukimosi apie savo ašį
periodas ties pusiauju yra ~25, o
ties ašigaliais ~35 Žemės dienos.

Tikslią Saulės padėtį iš Žemėje nurodyto taško ir nurodytu laiku galima rasti interneto sąsajoje
„HORIZONS Web-Interface“.

Klausimas (A):
Žemiau pateiktas Lietuvoje matyto visiško Saulės užtemimo žemėlapis.
Brūkšniuota juosta žymi Mėnulio šešėlio uždengiamą Žemės paviršiaus plotą.
Žinodami, tarp Žemės ir Saulės buvo 1,01145 av, apskaičiuokite atstumą iki
Mėnulio šio užtemimo metu.
Pastaba: Į Žemės paviršiaus išgaubtumą žemėlapyje neatsižvelkite. Laikykite, kad Saulės
spindulys RS=695600 km, Mėnulio spindulys RM=1740 km ir Žemės spindulys Rž = 6370 km.
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Pav. Lietuvoje vykusio visiško Saulės užtemimo žemėlapis
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A-11.3 – Uždavinys Nr. 33

Robotas

Kometa

Magnetizmas

„JAXA“

Kampas

Matematika

Ištyrus „67P Čiuriumov-Gerasimenko“ kometą nustatyta, kad kometos neturi magnetinio lauko.
Jupiterio grupės kometa
„9P/Tempel 1“ skriedama asteroidų
žiede aplink Saulę apsisuka per 5,56
metus. Kometos skersmuo - 6 km,
tačiau jos nebūna sferos formos.
Vienintelė kometa, į kurią buvo
organizuotos 2 kosminės misijos.

Japonijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa; 1970 - palydovas;
1985 - astronautas; 1994 – astronautė;
1998 - misija į Marsą;
2003 - misija į asteroidą;
2007 - misija į Mėnulį.

Kosmoso robotams
(„robonautams“) keliami 4
pagrindiniai reikalavimai:
mobilumas, manipuliavimo laisvė,
valdymo laiko uždelsimas ir veikimas
ekstremalioje aplinkoje.

Kometų kampinis skersmuo
apskaičiuojamas pagal mažų kampų
formulę ir matuojamas
arksekundėmis. Pvz., kometos „HaleBopp“ uodega danguje driekėsi 10°
arba 36000".

Internete galima rasti įvairių matematikos uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Pvz., „NASA“ sukūrė uždavinių
rinkinį „Kosmoso matematika – NASA“ („Space Math @ NASA“).

Klausimas (A):
Kometa skriedama per perihelio tašką, atsiduria Saulės opozicijoje ir tuo pačiu
metu atrodo, kad jos judėjimas atžvilgiu žvaigždžių „sustojo“. Koks yra jos
orbitos ekscentriškumas, jei tuo metu ji yra randasi vienodu atstumu nuo Saulės
ir Marso?
Pastaba: Žemės ir Marso orbitas laikome apskritomis, kometa juda ekliptikos plokštuma.
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A-11.4 – Uždavinys Nr. 34

Raketa

Asteroidas

Temperatūra

„CNSA“

Koordinatė

Fizika

Dažniausiai pasitaikančių asteroidų vidutinė paviršiaus temperatūra yra minus 73 °C.

Asteroidai gali būti trijų klasių:
C-tipas (chondritai), S-tipas
(akmeniniai) ir M-tipas (nikeliogeležies). Dar yra B-, V-, E-, P-, Dklasės asteroidai.
Kinija kosminiams skrydžiams
naudoja „Long March“ serijos
raketas. Galingiausia serijos
raketa „Long March 9“ planuoja
startuoti 2028 metais.

Kinijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa; 1970 - palydovas;
2003 - taikonautas;
2011 - misija (nesėkminga) į Marsą;
2007 - misija į Mėnulį;
2012 – taikonautė.
Trečio pagal dydį asteroidų žiede
asteroido „Pallas“ heliocentrinės
koordinatės realiu laiku.

NEO (Near-Earth Objects) gali būti NEC (Near-Earth Comets) arba NEA (Near-Earth Asteroids). Pastarieji susideda
iš keturių grupių: Atira, Aten, Apollo ir Amor.

Klausimas (A):
Suraskite, kokiose heliocentrinėse ekliptinėse koordinatėse buvo asteroidas
„Pallas“, kuomet Kinijoje į kosmosą pirmą kartą buvo iškelta privačios
kompanijos raketa OS-X?
Pastaba: laiko vertėse įveskite 0 sekundžių; Pekino koordinatės yra 39.9042° Š, 116.4074° R.
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A-11.5 – Uždavinys Nr. 35

Erdvėlaivis

Meteoritas

Masė

„ISRO“

Trajektorija

Chemija

Iš viso per metus į Žemę nukrenta nuo 107 iki 109 kg meteoritų medžiagos, dažniausiai tai dulkės, vadinamos
mikrometeoritais. Didžiausio Žemėje nukritusio meteorito masė yra 60000 kg.

Meteoritai yra 3 tipų:
akmens; akmens-geležies; geležies.
2016.05.24 „ISRO“ įvykdė sumažintos
versijos daugkartinio naudojimo
erdvėlaivio bandomąjį skrydį.

Indijos
pirmieji kartai kosmose:
1967 - raketa; 1975 - palydovas;
1984 - kosmonautas; 2003 –
astronautė; 2008 - misija į Mėnulį;
2014 - misija į Marsą.
Meteoritų įskriejimo į atmosferą
trajektorijai aprašyti naudojami šie
parametrai: startinis greitis (km/s) ir
aukštis (km), degimo aukštis (km),
trukmė (s), polinkio kampas (°) ir
trajektoris ilgis (km).

Meteoritai susideda iš geležies 91 %, nikelio - 8,5 %.
Kai kuriuose gali būti silicio, kobalto, magnio, kalcio, vandens, anglies, sieros, taip pat įvairių oksidų.

Klausimas (A):
Kur galime stebėti meteorus?
a) Tik Žemėje;
b) Mėnulyje;
c) Bet kur atvirame kosmose;
d) Planetose ir jų palydovuose, turinčiuose atmosferą.
Kur Galaktikoje yra sutelkta didžioji jos masės dalis?
a) Diske;
b) Vainike;
c) Centriniame telkinyje;
d) Srityje nuo centro iki Saulės orbitos;
e) Masė yra pasiskirsčiusi tolygiai visoje Galaktikoje.
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A-11.6 – Uždavinys Nr. 36

Žemė

TKS

Gravitacija

„CNES“

Orbita

Informatika

Žemės gravitacijos pagreičio reikšmė priklauso nuo geografinės vietos ir atstumo nuo paviršiaus. Standartinė
reikšmė yra 9,80665 m/s2.

Mobili parsisiunčiama programėlė
„Žemės vaizdas iš TKS“
(realiu laiku).
„TKS“ padėties nustatymo
programa „Astroviewer“.

Prancūzijos
pirmieji kartai kosmose:
1964 - raketa; 1965 - palydovas;
1982 - kosmonautas;
1996 - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Žemė per vieną orbitą apie Saulę
nuskrieja 940 mln. km. Žemei
skriejant orbita aplink Saulę,
atstumas iki jos nuolat kinta.
Kiekvienais metais apie sausio 3
d. Žemė būna arčiausiai Saulės.

„Atmosferos mokslinių duomenų centras“ reguliariai kaupia išsamius duomenis apie Žemę.

Klausimas (A):
Žemės stebėjimo duomenų bazė „The CEOS database“. Ką reiškia „CEOS“:
a) Žemės stebėjimų palydovų komitetas;
b) Žemės stebėjimų palydovų komisija;
c) Žemės stebėjimų palydovų agentūra;
d) Žemės stebėjimų palydovų duomenų bazė.
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A-11.7 – Uždavinys Nr. 37

„Cubesat“

Asteroidas

Atmosfera

„DLR“

Atstumas

Biologija

Didžiausi asteroidų žiedo asteroidai turi labai ploną atmosferą. Aplink didžiausio „Ceres“ asteroido paviršių driekiasi
labai plonas vandens garų sluoksnis, ir tai gali būti vadinama paviršiaus ribos egzosfera
(angl. surface boundary exosphere).
Įrodyta, kad C-tipo asteroiduose
yra buvę vandens. Beveik visuose
S-tipo asteroiduose nėra buvę
vandens, o M-tipo, V-tipo ir E- tipo
asteroiduose niekada nebuvo
vandens.
2020 metais „DLR“ planuojamoje
misijoje „Asteroid Impact Mission“
skraidins 2 ar 3 „Cubesat“
palydovus.

Vokietijos
pirmieji kartai kosmose:
1942 - raketa; 1969 - palydovas;
1978 - kosmonautas;
2020 (planuojama) - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Ketvirto pagal dydį asteroidų žiede
asteroido „Hygiea“ atstumas
(realiu laiku) iki Žemės ir Saulės.

Įprastai apie asteroidus sprendžiama iš į Žemę nukritusių meteoritų. Naujausi tyrimai leidžia teigti, kad asteroidai
galėjo būti DNR sekų inkubatoriai.

Klausimas (A):
Per pastaruosius 500 mln. metų gyvybė Žemėje buvo beveik išnaikinta net
keletą kartų. Išvardinkite ir pagrįskite, kokie kosminiai veiksniai galėtų kelti
grėsmę visos Žemės gyvybei.
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A-11.8 – Uždavinys Nr. 38

Palydovas

Meteoritas

Dažnis

„JAXA“

Greitis

Geografija

Mokslininkai vertina, kad 10 cm skersmens meteoroidai į Žemės atmosferą patenka ir joje sudega kas kelias
minutes.

Žinomų didelių meteoritų,
nukritusių į Žemę pasiskirstymas
pagal teritorijas.

2017 metais „JAXA“ iškeltas
palydovas „TSUBAME“ yra pirmas
pasaulyje labai žemoje orbitoje
skrendantis palydovas.

Japonijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa;
1970 - palydovas;
1985 - astronautas;
1994 – astronautė;
1998 - misija į Marsą;
2003 - misija į asteroidą;
2007 - misija į Mėnulį.
Meteorai į Žemės atmosferą įlekia
apytikriai 15 km/s greičiu, tačiau
gali siekti ir 72 km/s greitį.

Žemės geografiniai duomenys iš kosmoso ir palyginimas su kitomis Saulės sistemos planetomis.

Klausimas (A):
Yra žinoma, kad Žemės sukimosi aplink ašį kampinis greitis su laiku mažėja.
Kodėl?
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A-11.9 – Uždavinys Nr. 39

Planeteigis

Žemė

Radiacija

„CNES“

Periodas

Matematika

1958 metais buvo atrastos dvi didžiulės radioaktyvios juostos gaubiančios Žemę. Pavadintos atradėjo Van Aleno
vardu, juostos apsaugo Žemę nuo kosminės spinduliuotės.

Europos kosmoso agentūros
duomenų sistema „Earth Online“.
„CNES“ sukonstravo Marso
dirvožemio ir atmosferos tyrimo
prietaisą, kuris įdiegtas marsaeigyje
„Curiosity“.

Prancūzijos
pirmieji kartai kosmose:
1964 - raketa;
1965 - palydovas;
1982 - kosmonautas;
1996 - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Žemės sukimosi apie savo ašį periodas
yra 23 val. 56 min. 4 s,
o apsisukimo apie Saulę periodas 365,25 dienos.

Internete galima rasti įvairių uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Pvz., „NASA“ sukūrė uždavinių rinkinį
„Žemės matematika“ („Earth Math“).

Klausimas (A):
Kas kiek Žemės metų pasikartoja Marso didžiosios opozicijos, jei Marso
orbitinis periodas lygus 1,8808 Žemės metų, o Žemės ir Marso orbitų
ekscentricitetai atitinkamai lygūs 0,017 ir 0,093?
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A-11.10 – Uždavinys Nr. 40

Zondas

Mėnulis

Banga

„DLR“

Kampas

Fizika

Mėnulyje vyksta milijonus kartų silpnesni drebėjimai. Keletą metų drebėjimus Mėnulio paviršiuje registravę
prietaisai užfiksavo 12000 įvairios galios seisminių bangų.

Mėnulis neturi atmosferos, todėl
čia nesklinda garsas, o dangus yra
juodos spalvos.
„DLR“ Planetų mokslinių tyrimų
institute konstruojami Planetų
šilumos srautų matavimo įranga,
naudojama kosminiuose zonduose.

Vokietijos
pirmieji kartai kosmose:
1942 - raketa;
1969 - palydovas;
1978 - kosmonautas;
2020 (planuojama) - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Stebint Mėnulį iš Žemės, Mėnulio
kampinis skersmuo yra apytikriai
0,5° ir beveik sutampa su Saulės
kampiniu skersmeniu.

Internete galima rasti įvairių fizikos uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Tokius uždavinius galima rasti rinkinyje
„Kosmoso matematika – NASA“ („Space Math @ NASA“).

Klausimas (A):
Mėnulis palaipsniui tolsta nuo Žemės, ir per keletą milijardų metų jo fazių
keitimo periodas padidės iki 54 šiandienos parų. Koks bus vidutinis kampinis
Mėnulio skersmuo, žvelgiant iš Žemės į horizontą?
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http://www.spacecalendar.com

http://spaceflightnow.com/launch-schedule/

January 23 (2009)
http://www.astronautix.com/j/january23.html

World‘s first Earth‘s greenhouse-gas-monitoring satellite „Ibuki“ launched by Japan.
January 25 (1994)
http://www.astronautix.com/j/january25.html

NASA‘s Lunar orbiter and asteroide probe technology project „Clementine“ started.
March 17 (2009)
http://www.astronautix.com/m/march17.html

First ESA‘s Living Planet Programme Satellite „GOCE“ launched.
May 8 (2000)
http://www.astronautix.com/m/may08.html

ESA/NASA‘s mission began to take images of a rare planetary line-up, invisible from Earth.
June 29 (2004)
http://www.astronautix.com/j/june29.html

France with partners launched satellite „Demeter“ for research of electromagnetic
environment of Earth‘s atmosphere.
August 20 (1975)
http://www.astronautix.com/a/august20.html

NASA‘s probe „Viking Orbiter 1“ launched and sent to Mars.
September 19 (2015)
http://www.astronautix.com/s/september19.html

Chinese experimental picosatellite „NUDT-PhoneSat“ based on smartphone technology
launched.
October 11 (1968)
http://www.astronautix.com/o/october11.html

First manned test of „Apollo“ spacecraft (Apollo 7).
October 13 (1964)
http://www.astronautix.com/o/october13.html

First ever multi-person crew flew in space launched by „Voskhod“.
December 2 (1971)
http://www.astronautix.com/d/december02.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_3

First ever spacecraft landing on Mars surface.
December 4 (1998)
http://www.astronautix.com/d/december04.html

First US built connecting module „Unity“ launched as forthcoming component of ISS.
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Teleskopas

Marsas

Magnetizmas

„NASA“

Koordinatė

Chemija

Astronautas

Planeta

Temperatūra

„ESA“

Trajektorija

Informatika

Robotas

Saulė

Masė

„NASA“

Orbita

Biologija

Raketa

Kometa

Gravitacija

„ESA“

Atstumas

Geografija

Erdvėlaivis

Asteroidas

Atmosfera

„Roscosmos“

Greitis

Matematika

TKS

Meteoritas

Dažnis

„JAXA“

Laikas

Fizika

„Cubesat“

Žemė

Radiacija

„CNSA“

Kampas

Chemija

Palydovas

Asteroidas

Banga

„ISRO“

Koordinatė

Informatika

Planeteigis

Meteoritas

Magnetizmas

„CNES“

Trajektorija

Biologija

Zondas

Žemė

Temperatūra

„DLR“

Orbita

Geografija

STEM

12 klasė
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A-12.1 – Uždavinys Nr. 41

Teleskopas

Marsas

Magnetizmas

„NASA“

Koordinatė

Chemija

Marsas neturi vidinio magnetinio lauko, tačiau turi labai silpną magnetosferą. Nustatyta, kad atskiros Marso
paviršinės plutos vietos turi stiprų magnetinį lauką.

Vidutinis Marso tankis yra 3,934
g/cm³, artimas Žemės palydovo
Mėnulio tankiui.
2019 metais „NASA“ iškels į kosmosą
šiuolaikiškiausią kosminį teleskopą
„James Webb space telescope“.

JAV
pirmieji kartai kosmose:
1958 - raketa; 1958 - palydovas; 1961 astronautas; 1962 - nufotografuota
Venera; 1964 - sėkminga misija į
Marsą; 1969 - žmogaus išsilaipinimas
Mėnulyje; 1971 - sėkmingas aparato
nuleidimas Marse; 1977 - erdvėlaivis;
1983 - astronautė; 1997 – marsaeigis.
Marso geocentrinės koordinatės
Saulės sistemoje realiu laiku.

Marso plutą sudaro vulkaninės kilmės (bazaltiniai) akmenys. Marso dirvoje yra natrio, kalio, magnio ir chloridų.

2008.05.25

23:53:44 ant Marso paviršiaus nusileido „NASA“ robotinis kosminis

aparatas „Feniksas”

(angl. Phoenix). Aparato nusileidimo koordinatės

Marse yra

68° 13′ 7.79″ N, 234° 15′ 2.8″ E. Aparate veikė „šlapiosios“ chemijos (angl. wet chemistry)
laboratorija. Cheminių testų metu buvo nustatyta, kad aparato nusileidimo vietoje Marso
paviršiaus dirvožemio druskingumas yra vidutinis, o rūgštingumas siekė 8 - 9 (pH).
Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje.
Klausimas (A):
a) Kuriame Marso pusrutulyje nusileido „Feniksas”?
b) Kuriame Marso pusrutulyje magnetinis laukas yra stipresnis?
c) Koks dirvožemis buvo „Fenikso” nusileidimo vietoje (rūgštinis ar
šarminis)?
d) Su kokiu orbitiniu teleskopu buvo padaryta pirmoji spalvota „Fenikso”
nuotrauka?
Pastaba: atsakymui į d) klausimą reikės susipažinti su šiuo mokslininkų darbu.
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A-12.2 – Uždavinys Nr. 42

Astronautas

Planeta

Temperatūra

„ESA“

Trajektorija

Informatika

Vidutinė Marso temperatūra yra -60 °C. Marso žiemą temperatūra planetos poliuose siekia -125 °C, o Marso vasarą
temperatūra planetos ekvatoriuje siekia +20 °C.

Informacija apie Saulės sistemos
planetas pateikiama „Įdomių
Kosmoso faktų“ nuorodoje.
Iki 2017.12.31 kosmose yra
pabuvoję 45 „ESA“ europiečiai
astronautai-kosmonautai.

Europos kosmoso agentūros
pirmieji kartai kosmose:
1968 - palydovas;
1979 - raketa;
1983 - astronautas;
2014 - astronautė;
2014 - misija į kometą;
2016 - misija į Marsą;
2018 – (planas) misija į Mėnulį.
Saulės sistemos planetų
trajektorijas 3D formatu pagal
pasirinktą datą patogu stebėti
tinklalapyje www.theskylive.com

„NASA“ rekomenduoja parsisiunčiamą interaktyvią programą „NASA's Eyes“, su kuria galima tyrinėti Saulės
sistemos planetas laikotarpyje nuo 1950 iki 2050 metų.

1990.10.06 11:47:16 iš „NASA” erdvėlaivio „Discovery“ buvo paleistas bendras „NASA“
ir „ESA“ kosminis zondas skirtas Saulės ašigalių tyrinėjimui. Iš pradžių vadintas „Odysseus“
vardu kosminis zondas „ESA“ prašymu buvo pervardintas į „Ulysses“. Zondo skrydžiui buvo
parinkta trajektorija vedanti link Jupiterio. Tinkamu atstumu apskriejant Jupiterį buvo
panaudota jo traukos jėga, kurį padėjo įgreitinti kosminį zondą ir nukreipti jį į reikiamą
skrydžio aplink Saulę orbitą.
Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje.
Klausimas (A):
a) Nustatykite datą, kurios trūksta šiame tekste:
“This data set contains Ulysses Energetic Particle Composition Experiment (EPAC) pulse height
analysis data in 1 day (24 hr)files. Data are provided for the time period from 1992 -Jan-25 to
1992-Feb-??”.

b) Kodėl negalima nuskraidinti astronautų į dujines Saulės planetas?
c) Kurios Saulės sistemos planetos yra dujinės?
Pastaba: http://www.dailyherald.com/article/20110105/news/701069993/
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A-12.3 – Uždavinys Nr. 43

Robotas

Saulė

Masė

„NASA“

Orbita

Biologija

Saulės masė yra 1988500 x 1024 kg, arba 2 x 1030 kg, arba 2 nonilijonai kilogramų. Saulė 332948 kartus sunkesnė už
Žemę. Visatoje yra žvaigždžių (saulių), kurių masė šimtus kartų didesnė už Saulę.
Saulės šviesos energija būtina
fotosintezės reakcijai, kurios metu
anglies dioksidas ir vanduo
paverčiami gyvybei būtinais
gliukoze ir deguonimi.
Kosmoso robotams
(„robonautams“) keliami
4 pagrindiniai reikalavimai:
mobilumas, manipuliavimo laisvė,
valdymo laiko uždelsimas ir
veikimas ekstremalioje aplinkoje.

Astrobiologinių misijų į Saulės sistemoje lydere laikoma „NASA“.

JAV
pirmieji kartai kosmose:
1958 - raketa; 1958 - palydovas;
1961 - astronautas; 1962 nufotografuota Venera; 1964 sėkminga misija į Marsą; 1969 žmogaus išsilaipinimas Mėnulyje;
1971 - sėkmingas aparato
nuleidimas Marse; 1977 erdvėlaivis; 1983 - astronautė;
1997 – marsaeigis.
„NASA Reaktyvinės traukos
laboratorija“ sukūrė Saulės
sistemos dinamikos tinklalapį.
Jame pateikiamos kosminių
objektų orbitos.

Klausimas (A):
Besitraukiančios prožvaigždės spindulys penkis kartus didesnis už Saulės
spindulį, o temperatūra lygi 2000 K. Koks jos šviesis skaičiuojant Saulės
šviesiais?
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A-12.4 – Uždavinys Nr. 44

Raketa

Kometa

Gravitacija

„ESA“

Atstumas

Geografija

Kometos „Čiuriumov-Gerasimenko“ paviršiuje gravitacijos pagreitis sudaro 0,0001 Žemės
gravitacijos pagreičio dalį.

Kometa „Čiuriumov-Gerasimenko“
- pirmoji kometa apie kurią skraidė
kosminis aparatas, ir pirmoji ant
kurios nusileido robotinis prietaisas.
„Ariane“ yra pagrindinė „ESA“
raketų-pakėlėjų serija.

Europos kosmoso agentūros
pirmieji kartai kosmose:
1968 - palydovas;
1979 - raketa;
1983 - astronautas;
2014 - astronautė;
2014 - misija į kometą;
2016 - misija į Marsą;
2018 – (planas) misija į Mėnulį.
Kometos „Čiuriumov-Gerasimenko“
atstumai (realiu laiku) iki Žemės ir
Saulės.

Tikslią kometos „67P“ padėtį iš Žemėje nurodyto taško ir nurodytu laiku galima rasti interneto sąsajoje
„HORIZONS Web-Interface“.

Klausimas (A):
Prisijunkite prie kometų duomenų bazės ir nustatykite, koks bus kometos „67P“
atstumas iki Žemės 2028.03.11?
Duomenų ieškoti čia.
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A-12.5 – Uždavinys Nr. 45

Erdvėlaivis

Asteroidas

Atmosfera

„Roscosmos“

Greitis

Matematika

Didžiausi asteroidų žiedo asteroidai turi labai ploną atmosferą. Aplink didžiausio „Ceres“ asteroido paviršių
driekiasi labai plonas vandens garų sluoksnis, ir tai gali būti vadinama paviršiaus ribos egzosfera
(angl. surface boundary exosphere).

4 masyviausių asteroidų skersmuo:
Ceres - 944,79 ± 22,99 km;
Pallas - 514,41 ± 19,12 km;
Juno - 241,79 ± 10,58 km;
Vesta - 519,33 ± 6,84 km
(20 puslapis)
Nuo 2016 metų Rusija kuria naują
dalinai daugkartinio naudojimo
kosminį aparatą „Federation“, su
kuriuo galima būtų nuskraidinti
žmones iki Mėnulio.

Rusijos (buv. SSSR)
pirmieji kartai kosmose:
1957 - raketa; 1957 - palydovas; 1959
- aparato nuleidimas Mėnulyje; 1961
- kosmonautas; 1962 - kosmonautė;
1966 - sėkminga misija į Venerą;
1971 - aparato nuleidimas Marse.
Vidutiniškai asteroidas skrieja
25 km/s greičiu. 2017 metais buvo
pastebėtas tarpžvaigždinis asteroidas,
jo skriejimo greitis - 40 km/s.

Internete galima rasti įvairių matematikos uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Pvz., „NASA“ sukūrė uždavinių
rinkinį „Kosmoso matematika – NASA“ („Space Math @ NASA“).

Klausimas (A):
Prisijunkite prie asteroidų duomenų bazės ir nustatykite, koks bus asteroido
„Vesta“ atstumų iki Žemės skirtumas 2039.01.01 ir 2049.01.02?
Duomenų ieškoti čia.
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A-12.6 – Uždavinys Nr. 46

TKS

Meteoritas

Dažnis

„JAXA“

Laikas

Fizika

Mokslininkai vertina, kad 10 cm skersmens meteoroidai į Žemės atmosferą patenka ir joje sudega kas kelias
minutes.

Meteoritai yra 3 tipų:
akmens; akmens-geležies; geležies.
„JAXA“ eksperimentinis modulis
„Kibo“ veikia „TKS“ nuo 2008
metų.

Japonijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa;
1970 - palydovas;
1985 - astronautas;
1994 – astronautė;
1998 - misija į Marsą;
2003 - misija į asteroidą;
2007 - misija į Mėnulį.
Meteorų lietaus metu yra
matuojamas jų skaičius, kurį zenite
per 1 valandą gali matyti
stebėtojas (angl. zenithal hourly
rate, ZHR).

Radiant, Metrec, Qricht, VisDat, Astrorecord, MetShow yra meteorų apskaitos programinės įrangos paketai.

Klausimas (A):
Yra žinoma, kad diena Žemėje ilgėja 2 ms per 100 metų. Kaip toli yra tie laikai,
kuomet Julijaus kalendorius buvo tiksliausias (t.y. Julijaus kalendoriaus metų
trukmė buvo arčiausiai tropinių metų trukmės)?
Pastaba: 1900 metais tropinių metų trukmė buvo lygi 31556926 sekundėms arba 365,242199
dienoms.
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A-12.7 – Uždavinys Nr. 47

„Cubesat“

Žemė

Radiacija

„CNSA“

Kampas

Chemija

1958 metais buvo atrastos dvi didžiulės radioaktyvios juostos gaubiančios Žemę. Pavadintos atradėjo Van Aleno
vardu, juostos apsaugo Žemę nuo kosminės spinduliuotės.

Mobili programėlė „Žemė dabar“
pateikia naujausius duomenis apie
Žemės ozono sluoksnį.
2018.02.02 iškeltas paauglių
sukonstruotas 3U palydovas
„Shaonian Xing“ ("Youth Star").

Kinijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa; 1970 - palydovas;
2003 - taikonautas;
2011 - misija (nesėkminga) į Marsą;
2007 - misija į Mėnulį;
2012 – taikonautė.
Žemės kampinis skersmuo stebint iš
Mėnulio yra tarp 1,80226°
(didžiausias atstumas tarp objektų) ir
2,02452° (mažiausias atstumas tarp
objektų).

Žemės plutą (pagal masės dalį) sudaro deguonis - 46,6 %, silicis - 27,7 %, aliuminis - 8,1 %, geležis - 5 %, kalcis - 3,6
%, natris - 2,8 %, kalis - 2,6 %, magnis - 2,1 %. Žemės mantiją sudaro silikatinės uolienos (daugiausiai yra magnio ir
geležies), o branduolį sudaro geležis ir geležies-nikelio lydinys.

Klausimas (A):
Jauniausių istorijoje mokinių komanda sukūrė 13 pigių „CubeSat“ palydovų.
2014 rugsėjo mėnesį jie buvo iškelti į kosmosą su „Minotaur-1“ raketa.
Tačiau apie pusė iš jų nepasiuntė jokio atsakomojo signalo.
Kokios galimai galėjo būti tokios nesėkmės priežastys?
a) Buvo iškelti netinkamą aukštį;
b) Raketa palydovus išleido netinkamu kampu į Žemės sukimosi ašį;
c) Laiku neišsiskleidė ryšio antenos;
d) Raketa kurį laiką skrido padidintos radiacijos aplink Žemę zonoje.
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A-12.8 – Uždavinys Nr. 48

Palydovas

Asteroidas

Banga

„ISRO“

Koordinatė

Informatika

Asteroidui atskriejus iki Žemės atmosferos, oras joje yra suspaudžiamas taip, kad susidaro sprogimo banga. Bangos
galia priklauso nuo asteroido skersmens, masės, greičio ir atskridimo į Žemę kampo.

600000 asteroidų mokslinių ir
ekonominių duomenų bazė.
„KalamSat“ yra lengviausias
pasaulyje palydovas. 64 gramų
palydovą sukonstravo 18 metų
moksleivis Rifath Shaarook (Indija).

Indijos
pirmieji kartai kosmose:
1967 - raketa;
1975 - palydovas;
1984 - kosmonautas;
2003 – astronautė;
2008 - misija į Mėnulį;
2014 - misija į Marsą.
Trečio pagal dydį asteroidų žiede
asteroido „Pallas“ geocentrinės
koordinatės realiu laiku.

Informacija apie įvairių asteroidų stebėjimo tikslios vietos ir laiko Žemėje nustatymą.

Klausimas (A):
Kurio Saulės sistemos objekto aplinkoje Indija vykdė kosminę misiją?
a) 0101 0110 0110 0101 0110 1110 0110 0101 0111 0010 0110 0001
b) 0100 1101 0110 0001 0111 0010 0111 0011 0110 0001 0111 0011
c) 0100 1101 0110 0101 0111 0010 0110 1011 0111 0101 0111 0010 0110 1001 0110 1010 0111 0101 0111 0011
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A-12.9 – Uždavinys Nr. 49

Planeteigis

Meteoritas

Magnetizmas

„CNES“

Trajektorija

Biologija

Visų meteoritų (išskyrus Mėnulio ir Marso meteoritus) sudėtyje yra geležies ir nikelio. Tokie meteoritai turi
magnetinių savybių. Kai kuriuose meteorituose randama milijardų metų senumo organinių junginių.
Prancūzijos
pirmieji kartai kosmose:
1964 - raketa; 1965 - palydovas;
1982 - kosmonautas;
1996 - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.

Meteoritai yra 3 tipų:
akmens; akmens-geležies; geležies.

Meteoritų įskriejimo į atmosferą
trajektorijai aprašyti naudojami
šie parametrai: startinis greitis
(km/s) ir aukštis (km), degimo
aukštis (km), trukmė (s), polinkio
kampas (°) ir trajektoris ilgis (km).

„CNES“ sukonstravo Marso
dirvožemio ir atmosferos tyrimo
prietaisą, kuris įdiegtas
marsaeigyje „Curiosity“.

„Polonnaruwa“ meteorito uolingoje medžiagoje rasta „įkalintų“ biologinių medžiagų. Iki šiol vyksta mokslinė
diskusija dėl ne žemiškos medžiagų kilmės.

Klausimas (A):
Tyrinėjant meteoritą buvo nustatyta, kad meteorito formavimosi momentu (laiko
momentas t = 0) viename į jį patekusiame mineralų junginyje izotopų

26Al

ir

27Al

santykis buvo 6×10−5, o kitame – 8×10−6. Izotopas

27Al

kiekis laikui bėgant nesikeičia), o izotopas

– radioaktyvus (jo kiekio

26Al

yra neradioaktyvus (jo

pusėjimo trukmė τ = 0,717 milijonai metų). Raskite, kiek metų pirmasis
mineralų junginys yra senesnis už antrąjį (prieš kiek metų pirmasis mineralas
susidarė anksčiau už antrąjį).
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A-12.10 – Uždavinys Nr. 50

Zondas

Žemė

Temperatūra

„DLR“

Orbita

Geografija

Žemiausia Žemės paviršiuje fiksuota temepratūra yra minus 89,2 °C, o aukščiausia yra +56,7 °C.

Mobili programėlė „Žemė dabar“
pateikia duomenis apie Žemės oro
temperatūrą.
„DLR Planetų mokslinių tyrimų
institute“ yra konstruojami Planetų
šilumos srautų matavimo įranga,
naudojama kosminiuose zonduose.

Vokietijos
pirmieji kartai kosmose:
1942 - raketa; 1969 - palydovas;
1978 - kosmonautas;
2020 (planas) - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Žemė per vieną orbitą apie Saulę
nuskrieja 940 mln. km. Žemei
skriejant orbita apie Saulę,
atstumas iki jos nuolat kinta.
Kiekvienais metais apie sausio 3 d.
Žemė būna arčiausiai Saulės.

Pirmoji pasaulyje raketų pakilimo aikštelė buvo „Penemiunde“.
Pirmas startas: 1942.06.13, paskutinis startas: 1945.02.14. Ilguma: 13,8000°, platuma: 54,1685 °.

Klausimas (A):
1600 kg masės vokiečių mokslinis palydovas „ROSAT” 2011 metų spalio 24 dieną
nukrito į Žemę. Stebėtojų, kaip krintančios degančios dalys pasiekė Žemę
nebuvo. Specialistai skaičiavo, kad tik pusė palydovo galėjo pasiekti Žemę, ir jis
galėjo subyrėti į maždaug 30 skirtingų gabalų. Kur galimai nukrito palydovo
liekanos?
a) Pietryčių Azijoje, vandenyne;
b) Europoje, Šiaurės jūroje ;
c) Australijos dykumoje;
d) Indijos vandenyne.
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http://www.spacecalendar.com

http://spaceflightnow.com/launch-schedule/

January 21 (2008)
http://www.astronautix.com/j/january21.html

Israel‘s military radar/optical surveillance satellite „Tecsar“ launched.
March 13 (2015)
http://www.astronautix.com/m/march13.html

NASA‘s Magnetospheric multiscale Mission for studying magnetic reconnection started.
March 15 (1972)
http://www.astronautix.com/m/march15.html

NASA selects three-part configuration for „Space Shuttle“.
May 4 (2002)
http://www.astronautix.com/m/may04.html

Multi-national NASA satellite „Aqua“ studying Earth‘s water launched.
May 6 (2001)
http://www.astronautix.com/m/may06.html

First space tourist Denis Tito returned to Earth aboard „Soyuz TM-31“.
June 25 (2016)
http://www.astronautix.com/j/june25.html

China‘s first active space debris removal vehicle „Aolong-1“ (Roaming Dragon 1) launched.
June 27 (2013)
http://www.astronautix.com/j/june27.html

NASA‘s Solar observation satellite „IRIS“ launched.
August 18 (1990)
http://www.astronautix.com/a/august18.html

UK civilian communication satellite „Marco Polo 2“ launched. Sold on-orbit in 1992 to
Norway and redesignated „Thor 1“.
September 21 (2014)
http://www.astronautix.com/s/september21.html

Wind speed measuring instrument „ISS-rapidScat“ launched and sent to ISS.
October 9 (1992)
http://www.astronautix.com/o/october09.html

Most historic meteorite event happened when „Peekskile“ meteorite struck a parked car.
November 30 (2009)
http://www.astronautix.com/n/november30.html

First New Zealand‘s test rocket „Atea-One“ launched. This was the first privately-owned
rocket launch in the Southern Hemisphere.
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ATSAKYMAI

8 klasė
Grįžti į turinį

A-8.1 (K)
„Atrodo kaip žvaigždė“
a) CNES;
b) C, N, Cn, Cs, Ne, Es, S, Se, Sn, Sc
A-8.2 (K)

Grįžti į turinį

90 min.
T – kosminio aparato skrydžio aplink Žemę periodas;
R = 6371 km (Žemės spindulys);
h = 300 km (kosminio aparato orbitos aukštis);
r – kosminio aparato atstumas iki Žemės centro;
l – kosminio aparato skrydžio orbitos apskritimo ilgis (km);
S = 8043624,96 km (misijos metu nuskrietas atstumas);
t = 12 parų;
r = R + h = 6671 (km).
t = 12×24×60 = 17280 (min.).
l = 2πr = 2×3,14× 6671 = 41893,88 (km).
T = t/(S/l) = 17280 / (8043624,96/41893,88) = 90 (min.)
A-8.3 (K)

Grįžti į turinį

fR = 1/60 Hz
Reali misija truko 5 minutes;
Robotas važiavo 2 cm/s greičiu, t.y. per minutę nuvažiuodavo 1,2 m;
Pirmoji valdymo komanda buvo siunčiama tam, kad robotas pradėtų judėti pirmąja
kvadrato kraštine, privažiavus kampą reikėjo siųsti antrą komandą ir t.t.;
Robotui komandas reikėjo siųsti 5 kartus, t.y. 1 kartą per 60 sekundžių.
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A-8.4 (K)

Grįžti į turinį

6,76 N.
gT = 1,352 m/s² (laisvasis kritimo pagreitis Titane 100 m aukštyje);
m = 144 kg oro baliono masė;
mb = 10 kg balasto masė;
mgT – sunkio jėga Titane;
Fa - Archimedo jėga;
Fp - Titano atmosferos pasipriešinimo jėga;
Fa+Fp = mgT arba Fa+Fp = 144×gT .
Išmetus krovinį (balastą) aerostatas tuo pačiu greičiu kyla aukštyn, todėl
Fa - Fp = (m - mb)gT arba Fa - Fp = 134×gT .
Fp = mb×gT/2 = (144 – 134)×gT/2 = 10×1,352/2 = 6,76 (N).
A-8.5 (K)

Grįžti į turinį

Yra 2 elementų suradimo variantai:
M – e – Te – O – r – I – Ta – S ir M – e – Te – O – r – I – t – As ir daugiausiai galima
sutalpinti 5 cheminių elementų simbolius;
iš Arseno – As (Nr. 33) ir Seleno – Se (Nr. 34)
A-8.6 (K)

Grįžti į turinį

Per Vasaros olimpinių žaidynių atidarymo ceremoniją; Meteorai, todėl „meteorų fejerverko“
dalelės sudegs atmosferoje. Jei nors viena dalelė pasiektų Žemę, ji būtų vadinama meteoritu,
ir galėtų tapti pavojinga žmonių gyvybėms.
A-8.7 (K)

Grįžti į turinį

Olivinai – magnio geležies silikatas - (Mg2+, Fe2+)2SiO4 ;
Piroksenai – XY(Si,Al)2O6. X - gali būti kalcis, natris, geležis (II), magnis, cinkas, manganas,
litis, Y – gali būti chromas, aliuminis, geležis (III), magnis, kobaltas, manganas, skandis,
vanadis. http://periodictable.com/Isotopes/008.14/index2.p.html
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Grįžti į turinį

A-8.8 (K)
https://www.google.com/mars/

Debesys (angl. Crater Clouds) (pateiktoje naršyklėje pasirenkate „Craters“ ir tarp keliolikos
kraterių randate tinkamą atsakymą).
Grįžti į turinį

A-8.9 (K)
g, https://astroneer.space/ (kompiuterinis žaidimas)

Grįžti į turinį

A-8.10 (K)
a) 9,1888°.
δz = 0,8° (zondo nuskrietas kampinis atstumas per 24 valandas);

∆t – zondo skrydžio laikas (min.) praėjęs nuo 1995.03.01 00:00 iki 1995.03.12 11:40;
δ∆t – zondo nuskrietas kampinis atstumas per ∆t;
Skaičiuojant zondo nuskrietą kampinį atstumą įvertinkite tai, kad misijos laikas
pateikiamas minučių tikslumu. Todėl 24 valandas paverčiame minutėmis, jų vienoje
paroje yra 1440. Suskaičiuojame kiek minučių yra laiko intervale tarp 1995.03.01 00:00
ir 1995.03.12 11:40.
∆t = 11×24×60 + 11×60 + 40 = 16540 (min.),
δ∆t = ∆t×δz/1440 = 16540 × 0,8/1440 = 9,1888°.
a) 1,9688°.
δ = -23,45°cos(2π(N+10)/365) – Saulės deklinacijos formulė, laikant, kad Žemė skrieja
apskritimine orbita;
N1 = 279 (dienų skaičius praėjęs nuo 1990 metų sausio 1 dienos iki starto dienos);
Na = 71 (dienų skaičius praėjęs nuo 1995 metų sausio 1 dienos iki dienos, kai zondas
buvo arčiausiai Saulės);
δ1 – Saulės deklinacija misijos starto dieną;
δa – Saulės deklinacija, kai zondas buvo arčiausiai Saulės;
∆δ =│δa│–│δ1│ (Saulės deklinacijos pokytis įvykęs tarp N1 ir Na dienų);
Įvertinkite tai, kad Saulės deklinacija 1990 ir 1995 sausio 1 dieną yra tokia pati.
∆δ =│δ1│–│δa│=
=│-23,45° × (cos(2π(N1+10)/365)│ – │(-23,45° × cos(2π(Na+10)/365)))│=
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=│-23,45° × 0,2595│– │(-23,45° × 0,1755)│= │6,0822°│ – │4,1134°│= 1,9688°.
Skaičiuojant naudokite laipsnių vertimo į radianus, ir radianų vertimo į laipsnius
formules:
Radianai = Laipsniai × π / 180 ir Laipsniai = Radianai × 180° / π.

9 klasė
A-9.1 (K)

Grįžti į turinį

Sirijus, nes šis kosminis objektas nepriklauso Saulės sistemai.
A-9.2 (K)

Grįžti į turinį

d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2577395/
A-9.3 (K)

Grįžti į turinį

21,8 m/s2
A-9.4 (K)

Grįžti į turinį

Bhuvan (liet. Žemė)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bhuvan
1) gruntinis vanduo; 2) Gango upės švara; 3) upių delta?
http://bhuvan.nrsc.gov.in/bhuvan_links.php#
A-9.5 (K)

Grįžti į turinį

Matematikos pamokose - naudojate trikampį, cirkulį;
Fizikos pamokose – naudojate svarstykles, laikrodžius;
Biologijos pamokose - naudojate mikroskopą;
Geografijos pamokose - naudojote kompasą;
Astronomijos pamokose - naudojate oktantą, sekstantą, teleskopą.
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A-9.6 (K)

Grįžti į turinį

868 km/s
Poliarines pašvaistes sukelia įelektrintų Saulės dalelių srauto sąveika su viršutiniais Žemės
atmosferos sluoksniais.
V = s/t = 150000000 km/2 × 24 valandų × 60min. × 60 sek. = 868 km/s.
A-9.7 (K)

Grįžti į turinį

Optinė - dėl Saulės spinduliavimo atspindžio, kurio maksimalus intensyvumas priklauso nuo
optinio diapazono;
Infraraudonoji - kaip įprasta šildomiems kūnams, kurių temperatūra yra apie 27 oC..
Radijo (bangos ilgis ~ 1 metras) - dėl daugybės radijo ir televizijos stočių.
A-9.8 (K)

Grįžti į turinį

Saulė, judėdama ekliptika, labiausiai nutolsta nuo ekvatoriaus Šiaurės poliaus kryptimi ir
pakyla į didžiausią aukštį birželio 22 dieną. Gruodžio 22 dieną Saulė pakyla į mažiausią aukštį
virš horizonto. Užduotyje nurodoma Mėnulio fazė yra pilnatis, todėl Mėnulis yra priešingoje
pusėje nei Saulė Žemės atžvilgiu. Mėnulis juda beveik pagal ekliptiką (pakrypimo į ekliptiką
kampas iki 5º). Taigi žiemą Mėnulis pakyla aukščiau virš horizonto, nei vasarą.
A-9.9 (K)

Grįžti į turinį

Jupiterio apsisukimo apie savo ašį periodas yra 9 valandos 55 minutės, o Marso - 24 valandos
37 minutės. Jupiteris būdamas arti opozicijos su Saule buvo matomas per visą ilgą naktį, ir
planeta tikrai apsisuko vieną kartą apie savo ašį. Marsas sukasi žymiai lėčiau, todėl pilnai
vieną kartą apie savo ašį neapsisuks.
Saturnas
A-9.10 (K)

Grįžti į turinį

4,084967 m/s; 1,134713×10−12 s
vr = c – mikrobangų greitis arba šviesos greitis lygus 300000000 m/s;
vz – zondo leidimosi ant Titano paviršiaus vidutinis greitis;
λ1 – 15,4 GHz mikrobangos ilgis;
λ2 – 15,8 GHz mikrobangos ilgis;
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t1 – laikas, per kurį mikrobanga pasiekia Titano paviršių;
t2 – laikas, per kurį mikrobanga grįžta nuo Titano paviršiaus iki radaro daviklių;
t – laikas, per kurį zondas pasiekia Titano paviršių;
h = 25000 m (aukštis, kuriame pradėjo veikti radaras);
h1 – aukštis, kuriame atsirado zondas per laiką t1;
h2 – aukštis, kuriame grįžtanti nuo Titano paviršiaus mikrobanga pasiekia radarą;
Suskaičiuojame t, tuo tikslu iš dviejų pateiktų datų surandame laiko skirtumą:
t = 2005.01.14 11:24 - 2005.01.14 09:42 = 1 val. 42 min., arba t = 6120 s.
Tuomet vz = h/t = 25000/6120 = 4,084967 m/s.
Sudarykime dviejų lygčių sistemas:
h2 = vr t2 , h1 - h2 = vz t2 ir h = vr t1 , h1 = vz t1 .
Vienu atveju gauname, kad t2 = h1/(vr + vz), kitu atveju h1 = vzh/vr .
Surandame aukščio radaro trumpesniosios mikrobangos, pasiųstos iš kart jam
pradėjus veikti atspindžio nuo Titano paviršiaus iki radaro daviklių grįžimo trukmę t2.
Iš

pradžių

suskaičiuokime

mikrobangų

ilgius

ir

nustatykime,

kuri

yra

trumpesnioji.
λ1 = c/15,4 GHz = 300000000/15400000000 = 0,019481 m, o
λ2 = c/15,8 GHz = 300000000/15800000000 = 0,018987 m.
Trumpesnioji mikrobanga yra λ2.
t2 = vzh/(vr + vz)vr = 4,084967×25000/90000001225490100 = 1,134713×10−12 (s).

Pastebėkime, kad skaičiavimo rezultatai būtų tokie patys ir mikrobangos λ1 atveju.

10 klasė
A-10.1 (K)

Grįžti į turinį

Neutroninėje žvaigždėje neutronai yra taip susiglaudę, kad atstumai d tarp jų centrų yra lygūs
neutrono skersmeniui. Neutronų koncentracija yra atvirkščiai proporcinga atstumui tarp jų
pakeltam trečiuoju laipsniu, t.y. koncentracija n  1/d3 = 1045 m─3. Tankis  = n mn =
1,71018kg/m3. Neutroninės žvaigždės masė lygi M = 4/3R3. Iš šių formulių gauname, kad
R  (3M/4)1/3 = 8104 m  10 km.
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Grįžti į turinį

A-10.2 (K)

Kadangi kometos kampiniai matmenys maži, galima pritaikyti mažų kampų formulę:
(1,4 x 150 x 106 x 0,28 x 3600)/206265 ≈ 1026000 ± 37000 km

Kadangi komos matavimo paklaida 0,01, tai jos linijinio skersmens paklaida kilometrais
(suapvalinta iki 1000 km):
1026000 km

0,01°

≈ 37000 km.

0,28°

Grįžti į turinį

A-10.3 (K)
Užrašome roboto atitrūkimo nuo paviršiaus sąlygą:

4

GMm
R2

=

Taip pat turėdami omenyje, kad M = πρ R3 ,
3

mv2
R

paskaičiuokime pirmąjį kosminį greitį pusiaujyje:
v = R√

4πGρ
3

= 9,8 m/s.

Tai atitiktų laiką T = 2πρ/v = 6353 s arba 105 minutes ir 53 sekundes. Taigi, jei asteroidas
nesisuktų, greičiau nei per apskaičiuotąjį laiką jį apvažiuoti neviršijant išcentrinės jėgos
neįmanoma.
Kadangi asteroidas sukasi, robotui važiuojant prieš jo sukimosi kryptį, įmanoma apvažiuoti
asteroidą neatitrūkstant nuo jo paviršiaus ir neviršijant pirmojo kosminio greičio. Roboto
greitis šiuo atveju turėtų būti:
v = 2πρ/T = 10,47 m/s.
A-10.4 (K)

Grįžti į turinį

Žvaigždinė para (T1) - Žemės ašinio sukimosi periodas atžvilgiu tolimų žvaigždžių arba, tai
tas pats kaip laikas tarp dviejų vienos ir tos pačios žvaigždės iš eilės einančių viršutinių
kulminacijų duotame Žemės taške. Dėl Žemės judėjimo savo orbitoje, šis periodas yra šiek
tiek trumpesnis nei Saulės paros - vieni metai turi viena žvaigždine para daugiau nei Saulės.
Žvaigždinės paros trukmė yra 23 valandos 56 minutės ir 4 sekundės, arba tai sudaro
0,99727 įprastinės (Saulės) paros.
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Žvaigždinis mėnuo T2 – Mėnulio sukimosi apie Žemę periodas atžvilgiu tolimų žvaigždžių
arba, tai tas pats kaip laikas tarp dviejų iš eilės einančių Mėnulio jungčių su kažkuria
žvaigžde. Analogiškai, dėl Žemės judėjimo savo orbitoje, žvaigždinis mėnuo yra šiek tiek
trumpesnis už Mėnulio fazių keitimosi periodą ir yra lygus 27,3217 Saulės parų.
Žvaigždiniai metai T3 – Žemės sukimosi apie Saulę periodas atžvilgiu tolimų žvaigždžių
arba, tai tas pats kaip laikas tarp dviejų iš eilės einančių Saulės jungčių su kažkuria žvaigžde
(nevertinant nuosavo judėjimo) esančia greta ekliptikos. Šis laiko tarpas šiek tiek skiriasi nuo
įprastinių tropinių metų (laikotarpis tarp iš eilės einančių pavasario lygiadienių) dėl Žemės
ašies precesijos vykstančios maždaug kas 26 000 metų. Pavasario lygiadienio taškas atžvilgiu
žvaigždžių pasistumia ta pačia kryptimi kaip ir Saulė, todėl žvaigždiniai metai 1/26000 dalimi
ilgesni už tropinius metus. Jų trukmė lygi 365,256 paros.
Gauname, kad žvaigždiniuose metuose yra N1 žvaigždinių dienų ir N2 žvaigždinių mėnesių:
N1 = T3/T1 = 366,26; N2 = T3/T2 = 13,3687
Grįžti į turinį

A-10.5 (K)
Po ~7,08 parų palydovai vėl išsidėstys panašiai.

Pažymėkime Ijos, Europos ir Ganimedo žvaigždinius apsisukimo apie Jupiterį periodus T1, T2
ir T3. Matome, kad
T2/ T1 = 3,55/1,77 ≈ 2, o T3/ T2 = 7,15/3,55 ≈ 2, t.y., T3 = 2T2 = 4T1.

Per tą laiko tarpą kol Ganimedas apsisuks apie Jupiterį 1 kartą, Europa spės apsisukti ~2, o
Ija ~4 kartus. Vadinasi, po laiko tarpo ~4T1 palydovai vėl bus išsidėstę į eilę vienoje pusėje
nuo Jupiterio: 4T1 = 4 x 1,77 = 7,08 paros.
A-10.6 (K)

Grįžti į turinį

JAV Nacionalinė geomagnetizmo programa;
https://geomag.usgs.gov/plots/dst.php
Į reikiamus laukelius suveskite ieškomą datą ir valandas, turite gauti tokią diagramą:
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A-10.7 (K)

Grįžti į turinį

https://www.n2yo.com/?s=42768
Trečias;
LitSat-1 - 39568
LituanicaSat 1 - 39569
LituanicaSat 2 – 42768
A-10.8 (K)

Grįžti į turinį

Santykinis Žemės plutos storis apie ~13 kartų mažesnis už apelsino žievelės.
a) Tegul santykinis „žievelės“ storumas bus „žievelės“ storio ir „apelsino“ spindulio
santykis – kuo jis mažesnis, tuo „žievelė“ plonesnė. Žemės santykinis storumas:
50/6400 = 1/128 Apelsino (vidutinio dydžio spindulys ~30 mm, žievelės storis ~3
mm): 3/30 = 1/10
Žemės „žievelė“, jos pluta, daugiau kaip10 kartų lygesnė už apelsino žievelę.
b) Tegul „žievelės“ lygumas bus „žievelės“ nelygumų aukščių skirtumo ir „apelsino“
spindulio santykis – kuo jis mažesnis, tuo „žievelė“ lygesnė.
Žemės nelygumų svyravimas: 9 + 11 = 20 km Žemės „žievelės“ lygumas: 20/ 6400 = 1/320
Apelsino nelygumų svyravimas: 1 mm.
Apelsino žievelės lygumas: 1/30 (jei nelygumai didesni – santykis bus dar didesnis).
A-10.9 (K)

Grįžti į turinį

b
Cinko (vidutinio reaktyvumo metalas) ir cinko (mažesnio nei vidutinis reaktyvumo metalas)
lydinys geriausiai atitinka kainos, svorio, lydymosi, atsparumo agresyvumui reikalavimams.
https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/activity/spacecraft-materials-and-the-chemistry-of-space-exploration/

A-10.10 (K)

Grįžti į turinį

PSI, psi;
b;
Visi teisingi.
https://psi.nasa.gov/
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11 klasė
Grįžti į turinį

A-11.1 (K)
b
https://www.space.com/18551-venera-13.html
d
https://www.nasa.gov/feature/jpl/a-clockwork-rover-for-venus

Grįžti į turinį

A-11.2 (K)
0,0024 av
Nusibraižome brėžinį.

Atstumas nuo Žemės iki Saulės bus:
ds = 1,01145 av x 149597870 km = 151310766 km.
Iš užduotyje pateikto žemėlapio nustatome šešėlio spindulį:
R = 90 km
Iš panašių trikampių gauname:
Rs

ds −x

=

r

dž −x

Rm

dm −x

=

, iš čia x =
r

dž −x

Rs dž − drs

, dm =

Rs −r

= 𝑑ž - r

Rm (dž − x)+𝑟𝑥
r

𝑅𝑠
𝑑𝑠

= - 13207 km.

= 365300 km.
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Grįžti į turinį

A-11.3 (K)

Sąlygoje aprašytu momentu kometa juda erdvėje statmenai Saulės ir Žemės judėjimo
kryptims (atsižvelgiame į tai, kad kometa yra ekliptikos plokštumoje, o stebėtojams iš Žemės
kometa yra opozicijoje su Saule).

Žemė randasi toje pačioje linijoje su Saule ir kometa, taip pat juda statmenai šiai linijai.
Atsižvelgiant į užduoties sąlygą, tuo metu Žemės danguje esanti kometa nejuda žvaigždžių
atžvilgiu. Vadinasi, Žemės ir kometos greičiai, nukreipti lygiagrečiomis linijomis yra vienodi:
GM

v=√

d

.

Čia M – Saulės masė, d – atstumas tarp Saulės ir Žemės. Kometa randasi perihelyje atstumu l
nuo Saulės. Kometos greičiui apskaičiuoti naudokime formulę
GM(l+e)

Iš čia gauname:

v=√

d

.

e = (l/d ) – 1 = 0,52.
A-11.4 (K)

Grįžti į turinį

Internete surandate, kad starto laikas buvo 2018.05.16 07:33 (vietos laiku). Gautą reikšmę
įvedate į Saulės sistemos kalkuliatorių. Turite gauti tokias koordinates:
Hx = -0.4350509; Hy = 1.7589707; Hz = -1.1791059.
https://www.youtube.com/watch?v=sRyBN_YJrLo
http://cosinekitty.com/solar_system.html
A-11.5 (K)

Grįžti į turinį

d;
b
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A-11.6 (K)

Grįžti į turinį

a
http://ceos.org/
http://database.eohandbook.com/index.aspx
A-11.7 (K)

Grįžti į turinį

Sprendžiant šį uždavinį reikia atkreipti dėmesį į tokius kosminius veiksnius:
 Žemės atmosferos išsisklaidymas (disipacija);
 Ozono sluoksnio sunykimas;
 Temperatūros Žemės paviršiuje didėjimas/mažėjimas dėl šiltnamio efekto;
 Padidėjęs Žemės vulkanizmas;
 Mėnulio nutolimas nuo Žemės;
 Susidūrimai su asteroidais ir kometomis;
 Saulės evoliucija;
 Artimų supernovų (novų ir kt.) sprogimai;
 Žvaigždės ar kitokio masyvaus dangaus kūno praskriejimas netoli Saulės;
 Saulės įskriejimas į tankų tarpžvaigždinės medžiagos debesį arba aktyvios
žvaigždėdaros sritį;
 Galaktikos branduolio suaktyvėjimas dėl sąveikos su kita galaktika.
A-11.8 (K)

Grįžti į turinį

Dėl to, kad egzistuoja mėnulio ir saulės potvyniai (vandenyne, atmosferoje ir litosferoje).
Potvynių kauburiai (bangų iškilimų visuma) juda Žemės paviršiuje priešingai jos sukimosi
krypčiai aplink ašį. Kadangi potvynių kauburių judėjimas ant Žemės paviršiaus negali
atsirasti be trinties, potvynių kauburiai slopina Žemės sukimąsi.
A-11.9 (K)

Grįžti į turinį

Marso didžiosios opozicijos kartojasi apytiksliai kas 15 ir 17 metų.
Marso sinodinis periodas: 1/S = 1 - 1/1,8808, ir S = 2,1353 metai.
Marso didžiosios opozicijos būna tada, kai Marsas atsiduria arčiausiai Žemės, t.y., yra netoli
savo perihelio, o Žemė netoli savo afelio. Tokia padėtis pasikartoja, kai, praslinkus sveikam
sinodinių periodų skaičiui m, Marsas vėl atsiduria arčiausiai Žemės, t.y., praėjus sveikam
Marso siderinių periodų skaičiui k:
kP = mS
Santykis k/m = S/P = 1,135
Didžioji opozicija pasikartos, kai sveikų skaičių k ir m santykis bus artimiausias 1,135.
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Bandymų keliu randame k ir m vertes:
k = 6 m = 5 k/m = 1,200
k = 7 m = 6 k/m = 1,167
k = 8 m = 7 k/m = 1,143
k = 9 m = 8 k/m = 1,125
k = 10 m = 9 k/m = 1,111
k = 11 m = 10 k/m = 1,100
Artimiausi S/P reikšmei yra k/m santykiai, kai k = 8 ir m = 7 arba k=9 ir m = 8.
Iš čia gauname, kad Marso didžiosios opozicijos kartojasi apytiksliai, kas:
kP = 8 x 1,8808 = 15,05 mS = 7 x 2,1353 = 14,95 ⇒ ~15 metų
ir

kP = 9 x 1,8808 = 16,93 mS = 8 x 2,1353 = 17,08 ⇒ ~17 metų
Grįžti į turinį

A-11.10 (K)

Tegul S - Mėnulio sinodinis periodas tolimoje ateityje, suskaičiuokime žvaigždinį (angl.
sideral) periodą T:
1

T

1

= +
S

1

TE

.

Čia TE – žemės sukimosi apie Saulę periodas. Mėnulio sukimosi apie Žemę periodas pasiektų
47 paras. Lygindami jį su dabartiniu Mėnulio apsisukimo periodu To gauname Mėnulio
orbitos spindulį tolimoje ateityje:
T

R = R 0 (T )
0

2⁄
3

= 1,44 R0 arba 552000 km.

Kampinis Mėnulio skersmuo stebint jį horizonte būtų

δ = d / R = δ0 / 1,44 arba 21,5′.
Čia d – Mėnulio skersmuo, o δ0 – dabartinis skersmuo, matomas jį stebint horizonte.
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12 klasė
Grįžti į turinį

A-12.1 (K)
a) Šiauriniame.

Raidė „N“ koordinatėje 68° 13′ 7.79″ N nurodo, kad tai Šiaurė, o skaičius 68 nurodo, kad
koordinatės taškas yra gana aukštai pasislinkęs į Šiaurę. Šiaurės polių atitiktų skaičius 90.
b) Pietiniame.
Šiauriniame pusrutulyje magnetinio lauko beveik nėra. Palyginimui Žemės magnetinis laukas
yra 40 kartų stipresnis už Marso magnetinį lauką.
c) Šarminė.
Jei pH yra mažesnis nei 6,6-7,2, tuomet dirva yra rūgšti, o jei didesnis, tuomet – šarminė.
d) HiRISE (High-resolusion Imaging Science Experiment).
Grįžti į turinį

A-12.2 (K)

a) 29; Įvedę į „Google“ paieškos sistemą visą klausimo tekstą gautume, kad trūksta 1992
metų vasario 29 dienos;
b) Jei ir būtų tokia galimybė nuskraidinti astronautą į vieną iš dujinių planetų, tai
astronautą skraidinančiam kosminiam aparatui nebūtų galimybės ten nusileisti, nes
nėra kieto paviršiaus. Tuo pačiu neliktų galimybės parskristi atgal į Žemę.
c) Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas.
Grįžti į turinį

A-12.3 (K)
0,36 LS

Jei žvaigždė yra taisyklingo rutulio formos ir spinduliuoja kaip absoliučiai juodas kūnas, tai
remiantis Stefano ir Bolcmano dėsniu jos šviesis yra lygus
4
L = 4 πR2 σ𝑇𝑒𝑓
.

Čia R – žvaigždės spindulys, T – jos efektinė temperatūra.
A-12.4 (K)

Grįžti į turinį

317,6 mln.km

89

SPACEOLYMP

EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

Grįžti į turinį

A-12.5 (K)
161,2 mln. km
2039.01.01 453,2 mln. km ir 2049.01.02 292,0 mln.

Grįžti į turinį

A-12.6 (K)

Julijaus kalendoriaus metų trukmė yra lygi 365,25 dienos. 1900 metais tropinių metų trukmė
buvo 0,007801 dienos trumpesnė. Kadangi dienos trukmė nuolat didėja, tada per metus jų
darosi mažiau, o tai reiškia, kad Julijaus kalendorius buvo teisingas praeityje.
Nustatykime, kiek seniai. Skirtumas per 0,007801 dienos atitinka maždaug 1900-ųjų metų
674 sekundes (taip vadinamasis efemeridines sekundes).
Toks laikas turėtų „ateiti“ po 674 x 100/0,002 = 33,7 milijonų metų.
Grįžti į turinį

A-12.7 (K)
d.

Tiktų iš dalies ir c, jei buvos sugadinta elektronika, nesuveikė Saulės baterijų sistemos, o tai
galėjo neleisti išskleisti antenų.
https://www.airspacemag.com/daily-planet/cubesats-are-great-even-if-they-die-you-180952745/

Grįžti į turinį

A-12.8 (K)
b, Marsas

Grįžti į turinį

A-12.9 (K)
Pirmas mineralas senesnis už antrąjį apytiksliai 2 milijonais metų.
Laikui bėgant meteorite kito tik

26Al

kiekis, o stabilaus izotopo

27Al

kiekis nekito. Vadinasi,

bet kokiu laiko momentu t jų santykis yra

A-12.10 (K)

(26Al/27Al) = (26Al/27Al)0 ∙ 𝑒

−𝑡

0,693
𝜏

.
Grįžti į turinį

a
https://www.bbc.co.uk/newsround/15434927
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INFORMACIJOS ŠALTINIAI

Grįžti į turinį

ESA - http://www.esa.int/ESA/Our_Missions
NASA - https://www.nasa.gov/missions
DLR - http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10012/#/Missionen/Start/Feature
JAXA - http://global.jaxa.jp/projects/
CNSA - http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html
CNES - https://cnes.fr/en/fiches_mission_alpha
ISRO - http://www.isro.gov.in/missions-0
Roscosmos - http://en.roscosmos.ru/
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/topnav/materials/listbytype/Space.Based.Astronomy.html#.VieUP9LhDEY

https://www.nasa.gov/pdf/58277main_Space.Based.Astronomy.pdf
http://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/index.html
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/stem-on-station/lessons
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/k-4/features/materials_archive_1.html
http://mynasadata.larc.nasa.gov/educators/
Raketų, palydovų, erdvėlaivių ir astronautikos internetinis žinynas:
http://space.skyrocket.de/index.html
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ŽODYNĖLIS

Grįžti į turinį

Teleskopas

Prietaisas (ant Žemės ir kosmose) kosminių kūnų ir reiškinių stebėjimui.
Astronautas

Kosminiams pilotuojamiems skrydžiams paruoštas žmogus (kosmonautas, taikonautas).
Robotas

Mechaninis aparatas, galintis kosmose atlikti užprogramuotas fizines užduotis.
Raketa

Skraidantis kosminis prietaisas, kurį varo reaktyvinė jėga.
Erdvėlaivis

Daugkartinė kosminė transporto priemonė, skirta skrydžiams į Žemės orbitą.
TKS

Tarptautinė kosminė stotis – didžiausias dirbtinis Žemės palydovas.
„Cubesat“

Kubo formos dirbtinis palydovas, kurio matmenys yra 10×10×10 cm, masė – 1 kg.
Palydovas

Dirbtinis objektas žmogaus pastangomis įvestas į bet kokio kosminio kūno orbitą.
Planeteigis

Savaeigis aparatas važinėjantis kosminio kūno (ne Žemės) paviršiumi.
Zondas

Automatinis kosminis aparatas tiriantis Saulės sistemos kūnus.
Žemė

Trečioji pagal atstumą nuo Saulės ir penktoji pagal dydį Saulės sistemos planeta.
Mėnulis

Gamtinis Žemės palydovas.
Marsas

Ketvirtoji pagal atstumą nuo Saulės ir septintoji pagal dydį Saulės sistemos planeta.
Planeta

Kosminis kūnas, kuris sukasi apie žvaigždę (tarp jų ir Saulę).
Saulė

Artimiausia Žemei žvaigždė.
Kometa

Mažas kosminis kūnas (kometoidas), skriejantis aplink Saulę ir bent kartais parodantis komą
(kometos skraistę) arba uodegą.
Asteroidas

Mažytė planeta (planetoidas), skriejanti elipsine orbita aplink Saulę.
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Meteoritas

Ant planetos paviršiaus nukritęs kosminis kūnas, nesudegusio skriejant per planetos
atmosferą akmens arba metalinio kūno (meteoroido) dalis.
Temperatūra

Objekto (kosminio) šiltumas.
Masė

Medžiagos kiekis.
Gravitacija

Sąveika tarp materialių kūnų (kosminių), priklausanti nuo jų masės.
Atmosfera

Dujų sluoksnis, supantis pakankamos masės kosminį kūną.
Dažnis

Įvykio pasikartojimo skaičius per laiko vienetą.
Radiacija

Savaiminis atomų branduolių skilimas (spinduliuotė).
Banga

Energijos pernešimas erdvėje ir laike.
Magnetizmas

Magnetinė sąveika atsirandanti tarp judančių elektros krūvių.
„NASA“

JAV valstybinė agentūra „Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija“.
„ESA“

Tarpvyriausybinė kosmoso tyrinėjimo organizacija „Europos kosmoso agentūra (EKA)“.
„Roskosmos“

Rusijos federalinė kosmoso agentūra „Roskosmos“.
„JAXA“

Japonijos valstybinė agentūra „Japonijos kosmoso tyrimų agentūra“.
„CNSA“

Kinijos valstybinė įstaiga „Kinijos nacionalinė kosmoso administracija“.
„ISRO“

Indijos valstybinė įstaiga „Indijos kosmoso tyrimų organizacija“.
„CNES“

Prancūzijos valstybinė agentūra „Nacionalinis kosmoso tyrimų centras“.
„DLR“

Vokietijos valstybinė agentūra „Vokietijos aerokosmoso centras“.
Laikas

Objektų (kosminių kūnų) egzistavimo trukmė.
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Periodas

Laikas per kurį objektas (kosminis kūnas) apsisuka vieną kartą.
Kampas

igūra (sritis), kurią sudaro tiesės, turinčios bendrą susikirtimo tašką.
Koordinatė

Objekto (kosminio kūno) padėtis plokštumoje ar erdvėje (kosmose).
Trajektorija

Linija, kuria objektas (kosminis kūnas) juda erdvėje (kosmose).
Orbita

Kreivė, kuria objektas (kosminis kūnas) juda erdvėje (kosmose).
Atstumas

Nuotolis, tarpas tarp objektų (kosminių kūnų) plokštumoje ar erdvėje (kosmose).
Greitis

Objekto (kosminio kūno) įveiktas atstumas per laiko vienetą.
Matematika

Mokslas apie struktūrų (abstrakčių), kitimų ir erdvių modelius.
Fizika

Mokslas apie visą materialų pasaulį.
Chemija

Mokslas apie cheminius elementus, medžiagų prigimtį.
Informatika

Mokslas apie informacijos apdorojimą ir saugojimą, panaudojant kompiuterius.
Biologija

Mokslas apie gyvąją gamtą.
Astronomija

Mokslas apie kosminius reiškinius už Žemės atmosferos ribų.
Geografija

Mokslas apie Žemę ir joje vykstančius reiškinius bei procesus.
Grįžti į turinį
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Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė pagal Europos kosmoso agentūros
Europos Bendradarbiaujančios valstybės plano chartiją.
Požiūris išreiškiamas šiame dokumente jokiu būdu neatspindi oficialios Europos kosmoso
agentūros nuomonės.
© Lietuvos inovacijų centras, 2018
Šio dokumento autorinės teisės priklauso Lietuvos inovacijų centrui.
Šis dokumentas gali būti kopijuojamas visas ar iš dalies, arba talpinamas paieškos sistemoje
arba perduotas elektroninėmis, mechaninėmis, fotokopijavimo priemonėmis arba kitokiu
būdu tik prisilaikant EKA sutarties Nr. 4000115691/15/NL/NDe terminų.
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