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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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G-8.1 – Uždavinys Nr. 1

Teleskopas

Mėnulis

Masė

„CNSA“

Atstumas

Matematika

Mėnulio masė yra 7,3458x1022 kg, arba tai sudaro 0,0123 Žemės masės.

Mėnulio tūris yra 21971669064
km3, arba 50 kartų mažesnis už
Žemės. Mėnulio paviršiaus plotas yra
37936694,79 km2. Mėnulio orbitos
ekscentricitetas yra 0,0549.
2018 metais Kinija pradėjo
didžiausio pasaulyje antžeminio
radijo teleskopo „QTT“ statybą, jo
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.
Mažiausias atstumas tarp Mėnulio ir
Žemės yra 363104 km, didžiausias 405696 km. Tikslus Mėnulio
atstumas iki Kinijos kosmodromo
„Xichang“ (realiu laiku).

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

Klausimas (A):
Kur Mėnulio Imbro jūroje nurodytas taškas (44.12 Š; 19.51 V) būtų Žemėje? Čia
važinėjosi nuleistas kinų mėnuleigis „Yutu“ (liet. išdykėlis triušiukas)?
a) Šiaurės Atlanto vandenyne;
b) Pietų Atlanto vandenyne;
c) Indijos vandenyne;
d) Arkties vandenyne;
d) Ramiąjame vandenyne
Įdomios informacijos rasite čia.
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G-8.2 – Uždavinys Nr. 2

Astronautas

Marsas

Gravitacija

„DLR“

Greitis

Fizika

Marso paviršiuje gravitacijos pagreitis yra lygus 3,71 m/s2, arba 2,64 karto mažesnis negu Žemės paviršiuje.

Marsas turi atmosferą, jos tankis
paviršiuje ~0.020 kg/m3, aukštis 11,1 km, o masė lygi ~2,5 x 1016 kg.
1978 metais kosmose pabuvojo
pirmasis Vokietijos kosmonautas
- Sigmund Jähn. 1995 metais
pirmasis vokiečių astronautas
Thomas Reiter išėjo į atvirą
kosmosą.

Vokietijos
pirmieji kartai kosmose:
1942 - raketa;
1969 - palydovas;
1978 - kosmonautas;
2020 (planas) - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Vidutinis Marso skrydžio apie Saulę
greitis yra 86676 km/h.

Marso centre yra 3000-4000 km skersmens branduolys, virš jo yra 1500-2300 km mantija, kurią dengia
50-100 km storio pluta.

Klausimas (A):
Aukščiausia 27 km aukštuma Saulės sistemos planetose yra Marse. Kaip ji
vadinasi?
a) Apolono kalnas;
b) Dzeuso kalnas;
c) Olimpo kalnas;
d) Heraklio kalnas
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G-8.3 –Uždavinys Nr. 3

Robotas

Planeta

Atmosfera

„NASA“

Laikas

Chemija

Veneros atmosfera susideda iš anglies dvideginio - 96 % ir azoto - 3,5 % . Mažiau nei 1 % sudaro anglies
monoksidas, argonas, sieros dvideginis ir vandens garai.

Venera yra uolinga planeta, antroji
pagal atstumą nuo Saulės, antroji
pagal dydį ir ryškiausia Saulės
sistemos planeta.
Kosmoso robotams
(„robonautams“) keliami 4
pagrindiniai reikalavimai:
mobilumas, manipuliavimo laisvė,
valdymo laiko uždelsimas ir veikimas
ekstremalioje aplinkoje.

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.
Veneros padėties apibūdinimui bet
kuriuo paros momentu ir bet
kuriame duotame Žemės taške
nusakyti yra naudojami dangaus kūnų
kalkuliatoriai.

Veneros sudėtį nėra lengva apibūdinti dėl ekstremalių sąlygų (didelio slėgio, ir aukštų temperatūrų). Veneros plutą
sudaro silicio uolienos, mantijos sudėtis yra nežinoma, o branduolys susideda iš kietos/skystos geležies arba nikelio.

Klausimas (A):
JAV esančio druskingo ežero angliškas pavadinimas susideda iš keturių raidžių,
iš kurių galima sudaryti žodį Moon (Žemės palydovas). Šiame ežere atliekami
moksliniai tyrimai gali pasitarnauti planetų Marso, o taip pat Jupiterio palydovo
Europa ir Saturno paydovo Encelado paviršiaus sandaros tyrinėjimams.
a) Kaip vadinasi minėtas ežeras?
b) Kurioje JAV valstijoje yra šis ežeras?
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G-8.4 – Uždavinys Nr. 4

Raketa

Saulė

Dažnis

„ESA“

Periodas

Informatika

Saulės karūnos vibraciją galima pakeisti į garso vibraciją. Gautą dažnį galima pakeisti girdimu žmogaus ausiai
dažniu ir paklausyti Saulės garsus.

Labai daug informacijos apie
Saulės orus, sudėtį, judėjimą,
galima rasti „Stanfordo Saulės
centro“ internetiniame puslapyje.
„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.
Saulės sukimosi apie savo ašį
periodas ties pusiauju yra ~25, o
ties ašigaliais ~35 Žemės dienos.

Saulės sistemos planetų padėčių realiu laiku skaičiuoklis.

Klausimas (A):
Kuriame Žemės pusrutulyje yra „Ariane“ raketų pakėlimo į kosmosą vieta?
a) Šiaurės pusrutulyje;
b) Pietų pusrutulyje.
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G-8.5 – Uždavinys Nr. 5

Erdvėlaivis

Kometa

Radiacija

„Roscosmos“

Koordinatė

Biologija

Daugumoje kometų galima nustatyti didelės galios rentgeno spinduliuotę. Buvo nustatyta, kad jos atsiradimą
lemia radioaktyvūs jonai, kuriuos atskraidina Saulės vėjas.
2009 metais buvo patvirtinta, kad
kometų branduoliuose yra
organinių medžiagų: metanolio,
vandenilio cianido, etano,
folmaldehido, etanolio. Manoma,
kad gali būti amino rūgščių ir
hidrokarbonatų.

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.

Nuo 2016 metų Rusija kuria naują
dalinai daugkartinio
Kometos „67P/C-G“ heliocentrinės
naudojimo kosminį aparatą
koordinatės Saulės sistemoje
„Federation“, su kuriuo galima
realiu laiku.
būtų nuskraidinti žmones iki
Mėnulio.
Kometos „Čiuriumov-Gerasimenko“ dulkių ir granulių sudėtyje yra 45 % organinių molekulių.

Klausimas (A):
Lietuvos mokslininkai yra pirmieji pasaulyje, kurių mokslinių pasiekimų dėka iš
kosmose skraidžiusios misijos „Saliut 7“ metu subrandintų vairenio (lot.
Arabidobsis, angl. Rockress) sėklų Žemėje buvo išaugintas augalas.
Kuriame žemyne neauga arabidobsis?
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G-8.6 – Uždavinys Nr. 6

TKS

Asteroidas

Banga

„NASA“

Trajektorija

Astronomija

Smūginė banga kilusi po asteroido sprogimo Žemės atmosferoje gali mirtinai sužaloti žmones,
o miškus sulyginti su žemės paviršiumi.

Iš geležies ir nikelio susidedantis
asteroidas „16 Psyche“ yra
atrastas 1852 kovo 17 dieną.

„NASA“ 2026 metais nuskraidins
kosminį aparatą į metalinį
asteroidą „16 Psyche“.

Kasdien į „TKS“ trenkiasi smėlio
grūdelio dydžio asteroidai,
palikdami nedidelius įlenkimus.

„NASA“ kosminės misijos į „16
Psyche“ skrydžio trajektorija praeis
šalia Marso.

„16 Psyche“ yra 10 ar 11 pagal dydį asteroidų žiedo objektas ir skrieja tarp Marso ir Jupiterio planetų.

Klausimas (A):
Žemėje yra pramoninės veiklos sritis, kurios metu išgaunamos įvairios žaliavos.
Tai gali būti vadinama kasyba, rūdos gavyba, kalnų pramone ir pan. Kokia
kasyba yra numatoma kosmose?
a) Kometų kasyba;
b) Meteorų kasyba;
c) Asteroidų kasyba;
d) Meteoritų kasyba.
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G-8.7 – Uždavinys Nr. 7

„Cubesat“

Meteoritas

Magnetizmas

„ESA“

Orbita

Matematika

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

„Cubesat“ palydovas turės kamerą,
kuri fiksuos meteoritų kritimą į
Mėnulį.
„CubeSat“ tipo („1U“) palydovas yra
10x10x10 cm dydžio, ne sunkesnis nei
1330 g kosminis aparatas.

„ESA“ per artimiausią dešimtmetį į
Mėnulį planuoja nuskraidinti
4 „Cubesat“ palydovus.
Būsimas Mineralų kartografavimo
orbitinis aparatas tyrinės Mėnulio
polius.

Planuojamoje misijoje „ESA“ skraidins 3 „6U“ ir 5 „12U“ „Cubesat“ palydovus.

Klausimas (A):
Europos kosmoso agentūra organizavo konkursą, kurio metu planuoja išaiškinti
geriausią „Cubesat“ palydovų misiją Mėnulio tyrinėjimui. Žemiau matote
Mėnulio matomą ir nematomą puses.

Pasakykite, kur yra nematoma Mėnulio pusė?
a) Dešinėje nuotraukoje;
b) Kairėje nuotraukoje.
Daugiau informacijos galima paskaityti čia.
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G-8.8 – Uždavinys Nr. 8

Žemė

Palydovas

Temperatūra

„Roscosmos“

Atstumas

Fizika

Virš 600 km aukščio yra Žemės Termosfera. Joje yra nedidelis kiekis molekulių, kurias Saulė įkaitina virš 1000 °C.

Saulės šviesą atspindintis 16 m2
piramidės paviršius iš Žemės turėjo
atrodyti kaip nauja žvaigždė.
(Eksperimentas nepavyko).
Iš paaukotų lėšų sukurtas Rusijos
3U „Cubesat“ palydovas „Švyturys“ į
kosmosą iškeltas 2017.07.14.

Rusijos raketa „Sojuz-2.1v“ iš
Baikonuro kosmodromo kartu su
„Švyturiu“ iškėlė dar 72 palydovus.
Sukdamasis apie Žemę apskritimu
„Švyturys“ praskrieja 600 km
atstumu virš Šiaurės ir Pietų
ašigalių.

„Švyturyje“ yra įmontuotas išskleidžiamas trikampės piramidės formos reflektorius.

Klausimas (A):
Kuris iš išvardintų „Cubesat“ turėjo tapti dirbtine žvaigžde?
a) „Mayak“ (angl. beacon);
b) „EstCube-1“ (pirmasis Estijos palydovas);
c) „PWSat“ (pirmasis Lenkijos palydovas);
d) „Goliat“ (pirmasis Rumunijos palydovas);
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G-8.9 – Uždavinys Nr. 9

Planeteigis

Asteroidas

Masė

„JAXA“

Greitis

Chemija

„Hayabusa2“ yra aparato „Hayabusa“ pirmtakas, kuris iš „Itokava“ asteroido į Žemę pargabeno 1 g masės pavyzdį.
Japonijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa;
1970 - palydovas;
1985 - astronautas;
1994 – astronautė;
1998 - misija į Marsą;
2003 - misija į asteroidą;
2007 - misija į Mėnulį.

2014.12.03 „JAXA“ paleido kosminį
aparatą „Hayabusa 2“ link
asteroido „Ryugu“.
„JAXA“ projektuoja ilgus nuotolius
Mėnulyje galinčius nuvažiuoti
planeteigius.

Iš 500 metrų aukščio į asteroidą
2 km/s greičiu bus paleidžiamas
impaktorius.

Itokawos asteroido dulkėse rasta olivino – magnio ir geležies silikatų – nepanašių į randamus Žemėje.

Klausimas (A):
Silikatų klasės mineralas olivinas (magnio, geležies silikatas) yra vienas iš
paprasčiausios sandaros mineralų

randamų Žemėje. Jų randama Mėnulyje,

Marse, jo randama asteroiduose, tuo pačiu ir meteorituose. „JAXA“ pargabeno
iš asteroido „Itokawa“ 1500 dalelių/dulkių, jų tarpe rasta olivino. Kur senovėje
Žemėje buvo didžiausias olivino šaltinis?
a) Topazo sala;
b) Zabargado sala;
c) Šv. Jono sala;
d) visi trys variantai teisingi.
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G-8.10 – Uždavinys Nr. 10

Zondas

Meteoritas

Gravitacija

„CNSA“

Laikas

Informatika

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.

2017.10.05 Kinijos Junanio
provincijos naktiniame danguje
sprogo 3 meteorai.

Jiuguan, Taiyuan, Xichang,
Wenchang yra Kinijos kosminių
aparatų paleidimo centrai.

„CNSA“ eksperimentinis
zondas „Chang‘e 5“ apskrido
Mėnulį ir grįžęs atgal nusileido
Šiaurinėje Kinijos dalyje.

Dviejų mažų ir vieno didelio
meteorų sprogimo atmosferoje
švytėjimas truko 5 sekundes.

„Xiaxian” ir „Xinxian” yra vieni sieniausių Kinijoje nukritusių meteoritų.

Klausimas (A):
Kuris iš Kinijos kosminių aparatų paleidimo centrų yra saloje?
a) Hainan;
b) Taiyuan
c) Xichang;
d) Wenchang.
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http://www.spacecalendar.com

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

January 19 (2006)
http://www.astronautix.com/j/january19.html

NASA‘s interplanetary mission „New Horizons“ started.
March 11 (2016)
http://www.astronautix.com/m/march11.html

ESA signed contract to produce lightweight, all-electric commercial telecommunications
satellite platform „Electra“.
May 2 (2017)
http://www.astronautix.com/m/may02.html

Classified cargo for US intelligence launched and landed by „SpaceX“.
June 23 (2015)
http://www.astronautix.com/j/june23.html

ESA‘s high optical resolution satellite „Sentinel-2A“ launched.
August 14 (1994)
http://www.astronautix.com/a/august14.html

New view of planet Uranus rings presented by „Hubble“ telescope.
August 16 (2016)
http://www.astronautix.com/a/august16.html

China launched first ever Quantum Science Experimental Satellite „QUESS“.
October 5 (1966)
http://www.astronautix.com/o/october05.html

Last American satellite from program Missile Defence Alarm System „MIDAS“ launched.
October 7 (2015)
http://www.astronautix.com/o/october07.html

China‘s first commercial imaging satellite cluster „Jilin“ launched.
November 26 (2010)
http://www.astronautix.com/n/november26.html

British communication satellite „HYLAS“ with High Definition Television launched.
November 28 (1964)
http://www.astronautix.com/n/november28.html

NASA‘s spacecraft „Mariner 4“ launched and sent to Mars to make first close-up picture.
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Teleskopas

Žemė

Atmosfera

ISRO

Periodas

Biologija

Astronautas

Mėnulis

Dažnis

„CNES“

Kampas

Astronomija

Robotas

Marsas

Radiacija

„DLR“

Trajektorija

Matematika

Raketa

Planeta

Banga

ISRO

Orbita

Fizika

Erdvėlaivis

Saulė

Magnetizmas

„NASA“

Atstumas

Chemija

TKS

Kometa

Temperatūra

„ESA“

Greitis

Informatika

„Cubesat“

Asteroidas

Masė

„Roscosmos“

Laikas

Biologija

Palydovas

Meteoritas

Gravitacija

„JAXA“

Periodas

Astronomija

Planeteigis

Žemė

Atmosfera

„NASA“

Kampas

Matematika

Zondas

Asteroidas

Dažnis

„ESA“

Koordinatė

Fizika

STEM

9 klasė
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G-9.1 – Uždavinys Nr. 11

Teleskopas

Žemė

Atmosfera

„ISRO“

Periodas

Biologija

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 programėlė „Žemė dabar“
pateikia naujausius duomenis apie
Žemės ozono sluoksnį.
2015.09.28 į kosmosą iškelta
pirmoji Indijos kosminė
observatorija.

Indijos
pirmieji kartai kosmose:
1967 - raketa; 1975 - palydovas;
1984 - kosmonautas;
2003 – astronautė;
2008 - misija į Mėnulį;
2014 - misija į Marsą.
Žemės sukimosi apie savo ašį
periodas yra 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):
Nustatyta, kad bakterijos C. metallidurans iš toksiškų metalų gali „gaminti“
grynąjį auksą. Aukso išgavimas panaudojant bakterijas vykdomas Pietų
Afrikoje, Australijoje, Ganoje, Brazilijoje. Neseniai tokia gamybos vieta tapo
Karnatakos valstija, Indija.
Beje, kosmose (nesvarumo būsenoje, pvz. Tarptautinėje kosminėje stotyje)
bakterijos elgiasi kiek kitaip nei Žemėje. Iš čia atsiranda galimybė kurti kitokias
gydymo priemones, kurių Žemėje neįmanoma sukurti.
Su kokia jūra ribojasi Karnatakos valstija?
a) Arabijos jūra;
b) Andamanų jūra;
c) Raudonąja jūra;
d) Timoro jūra.
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G-9.2 – Uždavinys Nr. 12

Astronautas

Mėnulis

Dažnis

„CNES“

Kampas

Astronomija

Mėnulio užtemimų dažnumas nuo XXI iki XXIV amžiaus: 2001-2100 metais - 144 (pilni arba žiediniai); 21012200 metais - 151; 2201-2300 metais - 156; 2301-2400 metais – 160.
Prancūzijos
pirmieji kartai kosmose:
1964 - raketa;
1965 - palydovas;
1982 - kosmonautas;
1996 - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.

Žemės Mėnulis yra 5 pagal dydį
Saulės sistemos planetų palydovas, jis
trečdaliu mažesnis už Žemę, tarp
Žemės ir Mėnulio sutilptų 30 Žemės
dydžio planetų.

1982 kosmose pabuvojo pirmasis
Prancūzijos kosmonautas - JeanLoup Chrétien, o 1996 metais kosmose
pabuvojo pirmoji prancūzė - Claudie
André-Deshays Haigneré.

Stebint Mėnulį iš Žemės, Mėnulio
kampinis skersmuo yra apytikriai
0,5° ir beveik sutampa su Saulės
kampiniu skersmeniu.

Faktų apie Mėnulį lentelė.

Klausimas (A):
Kokį veiksmą pirmą kartą kaip ne Sovietų Sąjungos atstovas Jean-Loup
Chrétien atliko kosminės misijos „Sojuz TM-7“ metu?
a) Dalyvavo skrydyje kaip kosmonautas;
b) Dirbo atvirame kosmose.
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G-9.3 – Uždavinys Nr. 13

Robotas

Marsas

Radiacija

„DLR“

Trajektorija

Matematika

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.

Marso tūris yra 163115609799 km3,
arba 6,64 karto mažesnis už Žemės.
Marso paviršiaus plotas yra
144371391 km2. Mėnulio orbitos
ekscentricitetas yra 0,0933941.
Kosmoso robotams
(„robonautams“) keliami 4
pagrindiniai reikalavimai:
mobilumas, manipuliavimo laisvė,
valdymo laiko uždelsimas ir veikimas
ekstremalioje aplinkoje.

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

Iš Marso Saulė matoma kaip dvigubai mažesnė žvaigždė negu iš Žemės.
Šeši Marso dydžio rutuliai tilptų į Žemės dydžio rutulį.

Klausimas (A):
Pasirinkite įprastą atlasų derinį: kartografinė projekcija – žemėlapis.
Atsakymai:
a) cilindrinis – pasaulio laiko juostų žemėlapis
b) kūginis – Antarktidos žemėlapis
c) azimutinis – pasalio vandenyno žemėlapis
d) polikoninis – pusrutulio žemėlapis
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G-9.4 – Uždavinys Nr. 14

Raketa

Planeta

Banga

„ISRO“

Orbita

Fizika

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 elektra varomu
kosminiu aparatu nuskrieti iki
Veneros.

Indijos
pirmieji kartai kosmose:
1967 - raketa;
1975 - palydovas;
1984 - kosmonautas;
2003 – astronautė;
2008 - misija į Mėnulį;
2014 - misija į Marsą.
Veneros orbita apie Saulę yra
elipsės formos. Marso orbitos
elipsės ilgoji ašis yra 108 mln. km,
o ekscentricitetas - 0,00677672.

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

Klausimas (A):
Nuo kurio kosminio kūno nėra kilusi jokia raketa, arba raketinis įrenginys
(nepriklausomai nuo įrenginio dydžio)?
a) Žemės;
b) Mėnulio;
c) Marso;
d) Merkurijaus;
e) Asteroido.
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G-9.5 – Uždavinys Nr. 15

Erdvėlaivis

Saulė

Magnetizmas

„NASA“

Atstumas

Chemija

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.

„SOHO“ yra kosminė Saulės ir jos
atmosferos observatorija.

Jungtinėse Amerikos Valstijose veikia
„Kosmoso orų prognozės
centras“.

JAV erdvėlaivių programoje „Space
Shuttle“ buvo 6 kosminiai aparatai:
Atlantis, Endeavour, Discover,
Challenger, Columbia, Enterprise.

Mažiausias atstumas tarp Žemės ir
Saulės yra 146000000 km, didžiausias
- 152000000 km. Žemės atstumas
iki Saulės (realiu laiku).

Vandenilis yra plačiausiai paplitęs cheminis elementas Visatoje.

Klausimas (A):
1) Kokiose valstybėse iki 2011 metų buvo naudojami erdvėlaiviai?
2) Koks antras pagal kiekį cheminis elementas be vandenilio įeina į Saulės
sudėtį?
3) Kokioje JAV valstijoje yra „NASA“ Kosmoso orų prognozės centras?
4) Kokiu atstumu nuo Žemės skriedavo „NASA“ ervėlaiviai, kai būdavo
susijungę su Tarptautine kosmine stotimi?
5) Kiek kartų Saulės vidutinis magnetinis laukas yra stipresnis už Žemės
magnetinį lauką?
6) „SOHO“ (Saulės ir Saulės atmosferos observatorija) ekslpoatuoja
„NASA“. Kokia kita kosmoso organizacija eksploatuoja „SOHO“?
Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje.
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TKS

Temperatūra

Kometa

„ESA“

Greitis

Informatika

„TKS“ viduje temperatūra gali būti reguliuojama nuo 18 °C iki 27 °C.
COBS - Kometų stebėjimo
duomenų bazė. Periodinių
kometų, kurių apsisukimo apie
Saulę periodas mažesnis nei 200
metų, pavadinime įrašoma raidė
„P“.

„ESA“ kosminis centras yra
Prancūzijos Gvianoje.
Kometos kosmose skrieja tarp 10
km/s ir 70 km/s greičiu.
Greičiausiai skriejanti kometa yra
"Lovejoy", jos greitis yra 536 km/s.

„TKS“ apie Žemę apskrenda per 90
minučių.

Laboratorijos „Columbus“ išorėje iki 2009 metų veikė speciali Žemės stebėjimo kamera „EVC“.

Klausimas (A):
1) Nuo

kurių

metų

kosmose

skrieja

„ESA“

kosminė

laboratorija

„Columbus“?
2) Kuriais metais astronautai iš TKS stebėjo kometą „Lovejoy“?
3) Kokį karštį gali pasiekti TKS paviršiai atgręžti į Saulę?
4) Koks yra Prancūzijos Gvianos interneto kodas?
5) Kokiu greičiu aplink Žemę skrieja TKS?
6) Kiek mėnesių Tarptautinėje kosminėje stotyje veikė „EVC“ kamera?
Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje.

27

SPACEOLYMP

EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

G-9.7 – Uždavinys Nr. 17

„Cubesat“

Asteroidas

Masė

„Roscosmos“

Laikas

Biologija

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.

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.
Iš 3U palydovo „Švyturys“ (angl.
Lighthouse) šviečianti prizmė
neišsiskleidė ... ir jis netapo
šviečiančia žvaigžde.

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.
Dažniausiai asteroidų okultacija
(kai dangaus kūnas užstoja už jo
esančią žvaigždę) trunka vos keletą
sekundžių.

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

Asteroidai yra meteorų (maži kosminiai kūnai sudegantys Žemės atmosferoje) ir
meteoritų (nesudegusios Žemės atsmosferoje meteorų dalys nukritusios ant Žemės) šaltinis.
Yra žinoma, kad tik vieną kartą istorijoje atskriejęs iš komoso ir kirtęs Žemės atmosferą
meteoras (meteoritas) yra pataikęs į žmogų.
Klausimas (A):
Kurioje valstybėje meteoras (meteoritas) pataikė į žmogų?
Kuriais metais ir kurioje valstybėje planuojama paleisti dirbtinį meteorų lietų?
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Palydovas

Meteoritas

Gravitacija

„JAXA“

Periodas

Astronomija

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.
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.
Mažų meteorų spiečius sudegantis
Žemės atmosferoje vadinamas
meteorų lietumi. Kai kurie meteorų
lietūs vyksta kasmet tuo pačiu metu,
todėl vadinami periodiniais.

Tarptautinė astronomų sąjunga skelbia informaciją apie meteroidus, koordinuoja Meteorų duomenų centro veiklą.

Klausimas (A):
Kokiame aukštyje virš Žemės skrieja japonų palydovas?
a) 100 – 150 km;
b) 150 – 180 km;
c) 180 – 300 km.
Plačiau apie palydovą „Tsubame“ galima paskaityti čia.

29

SPACEOLYMP

EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

G-9.9 – Uždavinys Nr. 19

Planeteigis

Žemė

Atmosfera

„NASA“

Kampas

Matematika

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.

JAV Žemės stebėjimo sistema
„Earthdata“.
JAV yra vienintelė kosmoso valstybė,
kurios marsaeigiai sėkmingai
važinėjo (ir važinėja) Marso
paviršiumi: „Sojourner“ (1997),
„Spirit“ (2004-2010), "Opportunity“
(2004 iki šiol) ir
„Curiosity“ (2012 iki šiol).

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.
Žemės kampinis skersmuo stebint iš
Mėnulio yra tarp 1,80226°
(didžiausias atstumas tarp objektų) ir
2,02452° (mažiausias atstumas tarp
objektų).

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

Klausimas (A):
Kokios planetos atmosferą 1997 metais leisdamasis ant jos paviršiaus turėjo
perskrosti kosminis aparatas „ ... Pathfinder“?
a) Marso;
b) Veneros;
c) Merkurijaus
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Zondas

Asteroidas

Dažnis

„ESA“

Koordinatė

Fizika

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

Asteroidai gali būti trijų klasių:
C-tipas (chondritai), S-tipas
(akmeniniai) ir M-tipas (nikeliogeležies). Dar yra B-, V-, E-, P-, Dklasės asteroidai.
2015 metais „ESA“ pasiūlė misijų į
asteroidus metu kaip papildomus
zondus panaudoti „Cubesat“
palydovus.

Asteroidų žiedo asteroido „Juno“
heliocentrinės koordinatės Saulės
sistemoje 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):
Numatomų 2022 metais „ESA“ misijų į asteroidus metu yra pasiūlyta skraidinti
keletą „Cubesat“ palydovų. Tai gali būti 1U (10x10x10 cm), 2U arba 3U
palydovai.

Ryšys

tarp

tokių

palydovų

ir

„ESA“

antžeminės

kosminės

observatorijos Kanarų salyne bus vykdomas panaudojant lazerio spindulį.
Kurioje saloje yra „ESA“ antžeminė kosminė observatorija?
a) Las Palmo;
b) Tenerifės;
c) Gran Kanarijos;
d) Lansarotės.
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http://www.spacecalendar.com

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

January 15 (1969)
http://www.astronautix.com/j/january15.html

First crew transfer in space (Soyuz 4 and 5). One crew member was russian cosmonaut with
Lithuanian roots Aleksei Yeliseyev (Kuraitis), it was his first spaceflight from three in total.
January 17 (1963)
http://www.astronautix.com/j/january17.html

First civilian flight above 80 km (X-15 Flight 77).
March 7 (2009)
http://www.astronautix.com/m/march07.html

NASA‘s interstellar planetary detection satellite „Kepler“ launched.
March 9 (2008)
http://www.astronautix.com/m/march09.html

First ESA‘s cargo spacecraft „ATV“ (Automated Transfer Vehicle) under mission Jules Verne
launched.
April 28 (2006)
http://www.astronautix.com/a/april28.html

US and France‘s environmental satellite „CALIPSO“ for Earth‘s aerosol research launched.
April 30 (2014)
http://www.astronautix.com/a/april30.html

Kazakh‘s high resolution imaging satellite „KazEOSat-1“ launched.
June 21 (2004)
http://www.astronautix.com/j/june21.html

First private manned spaceflight conducted with „SpaceShipOne“.
August 12 (1962)
http://www.astronautix.com/a/august12.html

First Ukrainian astronaut.
October 3 (1815)
http://www.astronautix.com/o/october03.html

Meteorite fall from Mars (or Chassigny).
November 24 (2002)
http://www.astronautix.com/n/november24.html

First ISS crew able to return in a lifeboat spacecraft (ISS EO-6).
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Teleskopas

Meteoritas

Radiacija

„Roscosmos“

Atstumas

Chemija

Astronautas

Žemė

Banga

„JAXA“

Greitis

Informatika

Robotas

Mėnulis

Magnetizmas

„CNSA“

Laikas

Biologija

Raketa

Marsas

Temperatūra

„ISRO“

Periodas

Astronomija

Erdvėlaivis

Planeta

Masė

„CNES“

Kampas

Matematika

TKS

Saulė

Gravitacija

„DLR“

Koordinatė

Fizika

„Cubesat“

Kometa

Atmosfera

„CNES“

Trajektorija

Chemija

Palydovas

Asteroidas

Dažnis

„ESA“

Orbita

Informatika

Planeteigis

Meteoritas

Radiacija

„Roscosmos“

Greitis

Biologija

Zondas

Žemė

Banga

„JAXA“

Laikas

Astronomija

STEM

10 klasė
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G-10.1 – Uždavinys Nr. 21

Teleskopas

Meteoritas

Radiacija

„Roscosmos“

Atstumas

Chemija

Meteoritų radiacija nėra didesnė nei urano rūda Žemėje. Ką tik nukritusiame meteorite gali būti radioaktyvių
izotopų, tačiau jų gyvavimo trukmė yra trumpa.

Meteoritai yra 3 tipų:
akmens; akmens-geležies; geležies.
2011.07.18 Rusija iškėlė mokslinį
palydovą „Spektr-R“, kuriame įdiegtas
didžiausias pasaulyje 10 m skersmens
radijo teleskopas.

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.
Prieš sprogdamas „Čeliabinsko“
meteoras atmosferoje ryškiausiai
sužibo 29,7 km atstumu nuo Žemės
paviršiaus.

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):
Koksai yra ryšys tarp geografijos ir chemijos?
1. Kurios sąsajos yra teisingos:
a) Geografija - mineralai;
b) Geografija – žmonių veikla
c) Geografija - iškasenų gavyba
2. Kuri sąsaja būtų neteisinga kosmoso atveju (kitoje planetoje, kitų planetų
palydovuose-mėnuliuose)
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G-10.2 – Uždavinys Nr. 22

Astronautas

Žemė

Banga

„JAXA“

Greitis

Informatika

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
Žemę.

1990 metais kosmose pabuvojo
pirmasis Japonijos astronautas Toyohiro Akiyama, o 1994 metais
kosmose pabuvojo pirmoji japonė Chiaki Mukai.

Japonijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa;
1970 - palydovas;
1985 - astronautas;
1994 – astronautė;
1998 - misija į Marsą;
2003 - misija į asteroidą;
2007 - misija į Mėnulį.
Žemės sukimosi apie Saulę greitis
yra 107218 km/h.

Japonijos kosmodromas „Tanegašima“ yra šiame sąraše.

Klausimas (A):
Kurios mokslo šakos tyrimo objektai yra hilėja, makvis, pampa, skrebas?
a) geomorfologija;
b) kraštovaizdžio studijos;
c) dirvožemio mokslas;
d) meteorologija;
e) aeronomija;
f) klimatologija.
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Robotas

Mėnulis

Magnetizmas

„CNSA“

Laikas

Biologija

Mėnulio paviršiuje magnetinis laukas 103–105 kartų silpnesnis nei Žemėje.
Moksliškai nustatyta, kad per
Mėnulio pilnatį gilaus miego
indeksas sumažėja 30 proc., tai
susiję su endogeninio melatonino
lygio sumažėjimu organizme.
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.
Mėnulio padėties apibūdinimui
bet kuriuo paros momentu ir bet
kuriame duotame Žemės taške
nusakyti yra naudojami Mėnulio
kalkuliatoriai.

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?

Klausimas (A):
Magnetinis azimutas yra:
a) kampas tarp krypčių į šiaurę ir objektą;
b) kampas tarp geografinių ir magnetinių dienovidinių;
c) kampas tarp kilometrų tinklelio ir magnetinio meridiano krypties;
d) kampas tarp kompaso adatos šiaurinio galo krypties ir objekto krypties.
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Raketa

Marsas

Temperatūra

„ISRO“

Periodas

Astronomija

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

Marsas yra ketvirtoji pagal atstumą
nuo Saulės planeta, ir antroji
mažiausia Saulės sistemos planeta.
Marsas turi du palydovus:
„Fobos“ ir „Deimos“.
2017 metais „ISRO“ priėmė sprendimą
2021-2022 metais antrą kartą
nuskristi iki Marso.

Indijos
pirmieji kartai kosmose:
1967 - raketa;
1975 - palydovas;
1984 - kosmonautas;
2003 – astronautė;
2008 - misija į Mėnulį;
2014 - misija į Marsą.
Marsas aplink savo ašį apsisuka per
24,6229 Žemės val., o sukimosi aplink
Saulę periodas yra ~686,97 dienos.

Subyrėjus Marso palydovui „Fobos“ už maždaug 20-40 mln. metų planetą apjuos smulkių gabalėlių žiedas.

Klausimas (A):
Kuršių nerijos kopos formuojamos veikiant:
a) karsto procesai
b) Vėlyvojo šaldymo procesai
c) eoliniai procesai
d) atmosfera
Ar yra Marse smėlio kopos?
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Erdvėlaivis

Planeta

Masė

„CNES“

Kampas

Matematika

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

Prancūzijos
pirmieji kartai kosmose:
1964 - raketa; 1965 - palydovas;
1982 - kosmonautas;
1996 - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
2018.01.01 Veneros heliocentrinė
ilguma, matuojama laipsniais, buvo
276°. 2018 vasario 16 d. vidurdienyje
Veneros regimasis kampinis
skersmuo buvo 9,91".

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

Klausimas (A):
Dviejų Europos šalių geografinis centras yra kitoje valstybėje. Nustatykite šias
valstybes ir parašykite priežastis, kodėl taip yra.
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TKS

Saulė

Gravitacija

„DLR“

Koordinatė

Fizika

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

Saulės sukuriama energija yra
3,83x1023 kW. Jos užtektų 5,18 km
pločio ir 1 km storio ledo tiltui tarp
Saulės ir Žemės ištirpdyti per 1 s.

2017 kovo 23 dieną pradėjo veikti
sistema „Synlight“ (didžiausia
dirbtinė saulė pasaulyje), jos
šiluminė spinduliuotė 10000 kartų
stipresnė už Saulės.

Informacija apie „TKS“ „Vokietijos
Aerokosmoso centro“ tinklalapyje.

Saulės geocentrinės koordinatės
realiu laiku.

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

Klausimas (A):
Nurodykite klaidingą kombinaciją: klimato elementas + prietaisas, kuris jį
matuoja.
a) krituliai – pluvimetras;
b) vėjo – anemometras;
c) oro drėgmė – higrometras;
d) saulės radiacija – dozimetras;
e) Šviesa - liuksometras
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„Cubesat“

Kometa

Atmosfera

„CNES“

Trajektorija

Chemija

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.
Žinomų kometų vidutinis tankis yra
0,6 g/cm3 ir sutampa su Halio
kometos tankiu.
Kometos „Čiuriumov-Gerasimenko“
tankis - 0,47 g/cm3.
2017.05.18/19 iš „TKS“ į kosmosą
išleisti dviejų 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“.
Kosminio aparato „Roseta“ skrydžio
trajektorijos apie kometą „67P“
animacija.

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

Klausimas (A):
Pasirinkite teisingą atsakymą. Kas neiškraipoma žemėlapiuose?
a) kampai;
b) kryptys;
c) dydžiai;
d) formos.
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Palydovas

Asteroidas

Dažnis

„ESA“

Orbita

Informatika

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

600000 asteroidų mokslinių ir
ekonominių duomenų bazė.
„ESA“ kuria atviro kodo
instrumentus jos kosminių
palydovų misijos „Sentinel“
duomenų apdorojimui.

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.
Įdomiausių 60 asteroidų orbitas
3D erdvėje galima rasti „The Sky
LIVE“ internetinėje sąsajoje.

Informacija apie kai kurių asteroidų stebėjimo tikslios geografinės vietos ir laiko iš Žemės nustatymą.

Klausimas (A):
Kaip vadinasi renginys, per kurį planuojama paleisti dirbtinį meteorų lietų?
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G-10.9 – Uždavinys Nr. 29

Planeteigis

Meteoritas

Radiacija

„Roscosmos“

Greitis

Biologija

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

Meteoritai yra 3 tipų:
akmens; akmens-geležies; geležies.
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.
Meteorai į Žemės atmosferą įlekia
apytikriai 15 km/s greičiu, tačiau
gali siekti ir 72 km/s greitį.

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

Klausimas (A):
Pasirinkite šalį (teritoriją), kurioje „Koriolio“ pagreitis yra didžiausias.
a) Bafino sala;
b) Labradoro pusiasalis;
c) Tibetas;
d) Šri Lanka.
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G-10.10 – Uždavinys Nr. 30

Zondas

Žemė

Banga

„JAXA“

Laikas

Astronomija

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.

Žemė yra trečioji pagal atstumą nuo
Saulės, ir didžiausia uolinga Saulės
sistemos planeta. Žemė turi vieną
gamtinį palydovą - Mėnulį.
Nuo 2005 metų „JAXA“ kosminis
aparatas „ASTRO-EII“ ( „Suzaku“)
tiria Visatos cheminę sudėtį.

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

„JAXA“ mokslininkai nustatė, kad Visatos ir Saulės sistemos cheminė sandara yra labai panaši.

Klausimas (A):
Kurias reljefines formas sudaro (sukuria) „Žemės vidinės jėgos“?
a) požemines uolas;
b) aukštumas;
c) įdubas;
d) kraterius
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http://www.spacecalendar.com

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

January 13 (2003)
http://www.astronautix.com/j/january13.html

NASA‘s Earth observation satellite „ICESat“ for measuring ice sheet mass balanse launched.
March 5 (1999)
http://www.astronautix.com/m/march05.html

NASA‘s starburst and protogalaxies surveying satellite „WIRE“ launched.
April 26 (2013)
http://www.astronautix.com/a/april26.html

First China‘s near-real-time high resolution observation satellite „Gaofen-1“ launched.
June 17 (1985)
http://www.astronautix.com/j/june17.html

First Saudi astronaut.
June 19 (1981)
http://www.astronautix.com/j/june19.html

India‘s first three-axis stabilised experimental communication satellite „APPLE“ launched.
August 8 (1989)
http://www.astronautix.com/a/august08.html

First ESA scientific satellite „Hipparcos“ devoted for precision astrometry launched.
August 10 (1992)
http://www.astronautix.com/a/august10.html

Joint NASA and France ocean surface topography satellite „TOPEX/Poseidon“ launched.
September 29 (2011)
http://www.astronautix.com/s/september29.html

China‘s first prototype space station „Tiangong 1“ launched.
October 1 (2010)
http://www.astronautix.com/o/october01.html

First ever object „Chang‘e 2“ reaching L2 point directly from lunar orbit launched by China.
November 22 (2013)
http://www.astronautix.com/n/november22.html

Constellation „SWARM“ of three European satellites for studying Earth‘s magnetic field
launched.
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Teleskopas

Mėnulis

Magnetizmas

„CNSA“

Periodas

Matematika

Astronautas

Marsas

Temperatūra

„NASA“

Kampas

Fizika

Robotas

Planeta

Masė

„ESA“

Koordinatė

Chemija

Raketa

Saulė

Gravitacija

„Roscosmos“

Trajektorija

Informatika

Erdvėlaivis

Kometa

Atmosfera

„JAXA“

Orbita

Biologija

TKS

Asteroidas

Dažnis

„CNSA“

Atstumas

Astronomija

„Cubesat“

Meteoritas

Banga

„ISRO“

Laikas

Matematika

Palydovas

Žemė

Magnetizmas

„CNES“

Laikas

Fizika

Planeteigis

Mėnulis

Temperatūra

„DLR“

Periodas

Chemija

Zondas

Marsas

Masė

„DLR“

Kampas

Informatika

STEM

11 klasė
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G-11.1 – Uždavinys Nr. 31

Mėnulis

Teleskopas

Magnetizmas

„CNSA“

Periodas

Matematika

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

Mėnulio tūris yra 21971669064 km3,
arba 50 kartų mažesnis už Žemės.
Mėnulio paviršiaus plotas yra
37936694,79 km2. Mėnulio orbitos
ekscentricitetas yra 0,0549.
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.
Mėnulio sukimosi periodas aplink
savo ašį yra 29,530589 dienos, o
aplink Žemę 27,321661 dienos.

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

Klausimas (A):
Į kurios pasaulio valstybės (arba žemyno) kontūrus labiausiai yra panaši
bevardė jūra Mėnulyje esančiame Ciolkovskio krateryje?
a) Afrikos;
b) Australijos;
c) JAV;
d) Lietuvos;
e) Lenkijos.
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G-11.2 – Uždavinys Nr. 32

Astronautas

Marsas

Temperatūra

„NASA“

Kampas

Fizika

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

Marsas turi atmosferą, jos tankis
paviršiuje ~0.020 kg/m3, aukštis 11,1 km, o masė lygi ~2,5 x 1016 kg.
1961 metais į kosmosą kilo pirmasis
JAV astronautas - Alan Shepard,
o 1983 metais ir pirmoji JAV
astronautė - Sally Ride. 1969 metais
Mėnulyje išsilaipino pirmasis
žmogus - JAV astronautas Neil
Armstrong.

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.
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".

Marso centre yra 3000-4000 km skersmens branduolys, virš jo yra 1500-2300 km mantija,
kurią dengia 50-100 km storio pluta.

Klausimas (A):
Saulės spinduliai krenta ant pusiaujo statmenai. Kokiu kampu jie krenta
Opala ugnikalnyje? Kur yra šis ugnikalnis?
а) 34°;
b) 60°;
c) 42°;
d) 56°.
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G-11.3 – Uždavinys Nr. 33

Robotas

Planeta

Masė

„ESA“

Koordinatė

Chemija

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

Venera yra uolinga planeta, antroji
pagal atstumą nuo Saulės, antroji
pagal dydį ir ryškiausia Saulės
sistemos planeta.
Kosmoso robotams („robonautams“)
keliami 4 pagrindiniai reikalavimai:
mobilumas, manipuliavimo laisvė,
valdymo laiko uždelsimas ir veikimas
ekstremalioje aplinkoje.

Veneros geocentrinės koordinatės
Saulės sistemoje realiu laiku.

Veneros sudėtį nėra lengva apibūdinti dėl ekstremalių sąlygų (didelio slėgio, ir aukštų temperatūrų). Veneros plutą
sudaro silicio uolienos, mantijos sudėtis yra nežinoma, o branduolys susideda iš kietos/skystos geležies arba nikelio.

Klausimas (A):
Žemiau lentelėje pateikiami vienos iš naudingųjų iškasenų rūšių stambių
kasimo telkinių pavadinimai. Šios vietovės ir centrai yra keturių žemynų
keturiose valstybėse.
-

Įvardinkite naudingųjų iškasenų rūšį, kuri kasama šiose vietose arba arti
šių centrų.

-

Nurodykite šalis, kuriose jos kasamos.

-

Naudodamiesi sąrašu, parinkite kiekvienai kilmės vietovei arba centrui
šalies dalies pavadinimą (provincija, valstija), kur ji išdėstyta.

-

Atsakymus įrašykite į lentelę.
Telkinys

Šalis

Teritorija (provincija,
valstija)

Dacin
Komodoro
Port Hakortas
Pradcho Bėjus
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G-11.4 – Uždavinys Nr. 34

Saulė

Raketa

Gravitacija

„Roscosmos“

Trajektorija

Informatika

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.
Rusija 2030 metais planuoja turėti
naujo dizaino galingų raketų
seriją „Energia“, su kuriomis
galima skraidinti kosmonautus į
Mėnulį.

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.
„NASA Ames mokslinių tyrimų
centras“ suprojektavo Saulės
sistemos kosminių kūnų skriejimo
trajektorijų naršyklę.

Saulės ir jos sistemos planetų paviršiaus gravitacijos pagreičių palyginimo lentelė.

Klausimas (A):
Koks turėtų būti Žemės sukimosi ašies posvyrio kampas, kad Maskvoje vieną
dieną būtų poliarinė naktis?
a) 66,5⁰ ;
b) 55⁰ ;
c) 23,5⁰ ;
d) 35⁰
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G-11.5 – Uždavinys Nr. 35

Erdvėlaivis

Kometa

Atmosfera

„JAXA“

Orbita

Biologija

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.
2009 metais buvo patvirtinta, kad
kometų branduoliuose yra
organinių medžiagų: metanolio,
vandenilio cianido, folmaldehido,
etanolio, etano. Manoma, kad gali
būti ir hidrokarbonatų ir amino
rūgščių.

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

2017 metais „JAXA“ sėkmingai
įvykdė didžiausio krovinio
transportavimo misiją
„Kounotori 6“ į „TKS“.

114 įdomiausių kometų orbitas 3D
erdvėje galima rasti internetinėje
sąsajoje „The Sky LIVE“.

Kometos „Čiuriumov-Gerasimenko“ dulkių ir granulių sudėtyje yra 45 % organinių molekulių.

Klausimas (A):
Pasirinkite tinkamą atitikmenį.
1) Baikonuras - A) Australija
2) Kuru - B) Prancūzijos Gviana
3) Amchoinas (Saterlendas) - C) Škotija
4) Vanderbergas - E) Rusija
5) Kiruna - D) Švedija
Kurioje iš šių vietoje gali nusileisti erdvėlaiviai?
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G-11.6 – Uždavinys Nr. 36

TKS

Asteroidas

Dažnis

„CNSA“

Atstumas

Astronomija

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

„CNSA“ planuoja misiją, kurios metu
aparatas nusileis asteroido „1996
FG3“ paviršiaus.
2020 metais Kinija pagal programą
„Tiangong“ planuoja turėti nuosavą
kosminę stotį.

Kinijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa;
1970 - palydovas;
2003 - taikonautas;
2011 - misija (nesėkminga) į Marsą;
2007 - misija į Mėnulį;
2012 – taikonautė.
Asteroidų žiede skriejančio asteroido
„Juno“ atstumas (realiu laiku) iki
Žemės ir Saulės.

Asteroidų, kurie praskrenda šalia Žemės arčiau negu 20 MA atsumu,
lentelė (keičiama kasdien), kur MA yra atstumas nuo Žemės iki Mėnulio.

Klausimas (A):
Ką reiškia asteroidų diena?
a) Kai dieną matomi dangaus skliaute?
b) Diena (para) kai jų daugiausiai galima matyti per teleskopą;
c) Diena, kai astronautai mato asteroidus per „TKS“ iliuminatorių;
d) JT remiama pasaulinė iniciatyva

51

SPACEOLYMP

EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

G-11.7 – Uždavinys Nr. 37

„Cubesat“

Meteoritas

Banga

„ISRO“

Laikas

Matematika

Garsinę bangą sukuria visi didesni meteoroidai patekę į Žemės atmosferą ir joje susprogę. Kai kurių sprogimų galią
galima prilyginti skrendančio lėktuvo smūginės bangos garsui.

Meteoritai yra 3 tipų:
akmens; akmens-geležies; geležies.
2017.02.15 „ISRO“ iškėlė didžiausią
kiekį „Cubesat“ palydovų. 104
palydovai į kosmosą išleisti per
beveik 8 1/2 minutės.

Indijos
pirmieji kartai kosmose:
1967 - raketa; 1975 - palydovas;
1984 - kosmonautas; 2003 –
astronautė; 2008 - misija į Mėnulį;
2014 - misija į Marsą.
Meteorų lietaus metu yra matuojamas
jų skaičius, kurį zenite per 1
valandą gali matyti stebėtojas (angl.
zenithal hourly rate, ZHR).

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

Klausimas (A):
Lietuva į kosmosą yra paleidusi 3 „Cubesat“ palydovus. Jie buvo iškelti su kitų
kosmoso valstybių pagalba. Kuriame teiginyje yra teisingas atsakymas?
a) Palydovus iškėlė „ESA“;
b) Palydovus iš kėlė Indija;
c) Palydovus iškėlė JAV;
d) Palydovus iškėlė Kinija;
e) Palydovus iškėlė Rusija
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G-11.8 – Uždavinys Nr. 38

Palydovas

Žemė

Magnetizmas

„CNES“

Laikas

Fizika

Žemę supančio magnetinio lauko sritis vadinama magnetosfera. Magnetosfera apsaugo Žemę nuo Saulės dalelių,
kurias atneša Saulės vėjas. Dalelės, kurių nesustabdo magnetosfera suformuoja pašvaistes.

Mobili parsisiunčiama Žemės orų
programėlė (beveik realiu laiku).
1965.11.26 „CNES“ į kosmosą
paleido pirmąjį Prancūzijos
palydovą „Asterix“.

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

Apie Žemės gyventojams ir jų sukurtoms technologijoms iš kosmoso kylančias grėsmes informuoja
„Kosmoso orų prognozės centras“ (JAV).

Klausimas (A):
Kurie laikrodžiai yra tiksliausi pasaulyje? Parašykite valstybę, kurioje yra šis
laikrodis.
a) išmanaus telefono;
b) atominiai;
c) optiniai
Kur ne Žemėje yra labai tikslių laikrodžių?
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G-11.9 – Uždavinys Nr. 39

Planeteigis

Mėnulis

Temperatūra

„DLR“

Periodas

Chemija

Temperatūra Mėnulyje svyruoja tarp -173 °C ir +127 °C. Mėnulio Pietinio poliaus krateriuose yra šalčiausia vieta
Saulės sistemoje. Čia amžiname šešėlyje temperatūra yra pastoviai žemesnė nei -240 °C.

Vidutinis Mėnulio tankis yra 3,3464
g/cm³. Tai yra antras pagal tankumą
Saulės sistemos planetų palydovas.
„DLR“ turi Planetų tyrinėjimo
laboratoriją, kurioje yra išbandomi
įvairūs planeteigiai, pvz. „Space
climber“, „DLR Crawler“.

Vokietijos
pirmieji kartai kosmose:
1942 - raketa; 1969 - palydovas;
1978 - kosmonautas;
2020 (planuojama) - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Mėnulio sukimosi periodas apie savo
ašį yra 29,530589 dienos, o apie
Žemę 27,321661 dienos.

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

Klausimas (A):
Kaip vadinamas laiko tarpas tarp dviejų iš eilės momentų, kai Saulė kerta
pavasario lygiadienio tašką?
a) Žvaigždžių metais;
b) Tropiniais metais;
c) Mėnulio metais;
d) Saulės metais.
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G-11.10 – Uždavinys Nr. 40

Zondas

Marsas

Masė

„DLR“

Kampas
23

Marso masė: 641693000000000000000000 kg arba 6,4169 x 10
arba tai sudaro 0,107 Žemės masės.

Planetų mokslinių tyrimų
archyvas – „ESA“ Saulės sistemos
misijų mokslinių ir inžinierinių
duomenų saugykla.
„DLR Planetų mokslinių tyrimų
institute“ yra konstruojami Planetų
šilumos srautų matavimo įranga,
naudojama kosminiuose
zonduose.

Informatika

kg,

Vokietijos
pirmieji kartai kosmose:
1942 - raketa;
1969 - palydovas;
1978 - kosmonautas;
2020 (planuojama) - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
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".

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

Klausimas (A):
Kuris pavadinimas yra ne Geografinio pozicionavimo sistema?
a) GPS;
b) QZSS;
c) GLONASS;
d) BeiDou;
e) Galileo;
f) IRNSS;;
g) LandSat.
Surašykite, kurioms valstybėms priklauso šios sistemos.
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Kosmoso kalendorius (angl.)

EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe
http://www.spacecalendar.com

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

January 9 (2017)
http://www.astronautix.com/j/january09.html

Chinese 2U cubesat „XY S1“ for testing new communication band launched.
January 11 (1975)
http://www.astronautix.com/j/january11.html

First successful Russian civilian space station mission with „Soyuz 17“.
March 1 (1966)
http://www.astronautix.com/m/march01.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Venera_3

First ever impact of planet Venus surface.
March 3 (1971)
http://www.astronautix.com/m/march03.html

Second Chinese satellite „SJ 1“ with Geiger counter launched.
April 24 (1990)
http://www.astronautix.com/a/april24.html

One of the largest Space telescopes „Hubble“ launched and operated by NASA-ESA.
June 15 (2010)
http://www.astronautix.com/j/june15.html

Swedish orbital technology demonstrator mission „PRISMA“ including satellites „Mango“
and „Tango“ started.
August 6 (1961)
http://www.astronautix.com/a/august06.html

First person to spend over 24 hours in Space lifted by „Vostok 2“.
September 27 (2007)
http://www.astronautix.com/s/september27.html

NASA‘s space probe „Dawn“ first in history visiting two extraterrestial bodies launched.
November 10 (2009)
http://www.astronautix.com/n/november18.html

Russian mini-research module „Poisk“ launched and sent to ISS.
November 18 (2013)
http://www.astronautix.com/n/november18.html

NASA and France has started Mars Scout programme „MAVEN“.
November 20 (1998)
http://www.astronautix.com/n/november20.html

First module of International Space Station „Zarya“ launched.
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EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

Teleskopas

Planeta

Gravitacija

„Roscosmos“

Koordinatė

Biologija

Astronautas

Mėnulis

Atmosfera

„JAXA“

Trajektorija

Astronomija

Robotas

Marsas

Dažnis

„CNSA“

Orbita

Matematika

Raketa

Planeta

Radiacija

„ISRO“

Atstumas

Fizika

Erdvėlaivis

Saulė

Banga

„NASA“

Periodas

Chemija

TKS

Kometa

Magnetizmas

„ESA“

Kampas

Informatika

„Cubesat“

Asteroidas

Temperatūra

„Roscosmos“

Koordinatė

Biologija

Palydovas

Meteoritas

Masė

„JAXA“

Trajektorija

Astronomija

Planeteigis

Žemė

Gravitacija

„CNSA“

Orbita

Matematika

Zondas

Mėnulis

Atmosfera

„ISRO“

Atstumas

Fizika

STEM

12 klasė
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EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

G-12.1 – Uždavinys Nr. 41

Teleskopas

Planeta

Gravitacija

„Roscosmos“

Koordinatė

Biologija

Veneros paviršiuje gravitacijos pagreitis yra lygus 8,87 m/s2, arba 1,1 karto mažesnis negu Žemės paviršiuje.

Venera yra uolinga planeta, antroji
pagal atstumą nuo Saulės, antroji
pagal dydį ir ryškiausia Saulės
sistemos planeta.
2011.07.18 Rusija iškėlė mokslinį
palydovą „Spektr-R“, kuriame
įdiegtas didžiausias pasaulyje 10 m
skersmens radijo teleskopas.

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.
Veneros geocentrinės koordinatės
Saulės sistemoje realiu laiku.

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

Klausimas (A):
Kurios Saulės sitemos planetos yra seniausios?
a) Dujinės;
b) Uolingos;
c) Didžiausia dujinė;
d) Mažiausia dujinė;
e) Didžiausia uolingoji;
f) Mažiausia uolingoji.
Kuri planeta yra seniausia?
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EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

G-12.2 – Uždavinys Nr. 42

Astronautas

Mėnulis

Atmosfera

„JAXA“

Trajektorija

Astronomija

Virš Mėnulio paviršiaus yra pavienių atomų ir molekulių. Čia 1 cm3 gali būti iki 1 mln. molekulių. Tokia aplink
Mėnulio paviršių besidriekianti labai išretinta iš nesusiduriančių elementų sudaryta atmosfera vadinama paviršiaus
ribos egzosfera (angl. surface boundary exosphere).
Japonijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa; 1970 - palydovas;
1985 - astronautas;
1994 – astronautė;
1998 - misija į Marsą;
2003 - misija į asteroidą;
2007 - misija į Mėnulį.

Žemės Mėnulis yra 5 pagal dydį Saulės
sistemos planetų palydovas, jis
trečdaliu mažesnis už Žemę, tarp
Žemės ir Mėnulio sutilptų 30 Žemės
dydžio planetų.
1990 metais kosmose pabuvojo
pirmasis Japonijos astronautas Toyohiro Akiyama, o 1994 metais
kosmose pabuvojo pirmoji japonė Chiaki Mukai.

2017 metų Mėnulio pilno užtemimo
trajektorijos vizualizaciją pateikė
„NASA Mokslinės vizualizacijos
studija“.
Faktų apie Mėnulį lentelė.

Klausimas (A):
Jungtinių Tautų Organizacijos dokumento, ribojančio išmetamų medžiagų,
naikinančių ozono sluoksnį, pavadinimas.
a) Kijoto protokolas;
b) Stokholmo susitarimas;
c) Helsinkio susitarimas;
d) Monrealio protokolas.
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EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

G-12.3 – Uždavinys Nr. 43

Robotas

Marsas

Dažnis

„CNSA“

Orbita

Matematika

Rekomenduojamas ryšio tarp Marse ir Žemėje esančių prietaisų dažnis yra 8400-8450 MHz.

Marso tūris yra 163115609799 km3,
arba 6,64 karto mažesnis už Žemės.
Marso paviršiaus plotas yra
144371391 km2. Mėnulio orbitos
ekscentricitetas yra 0,0933941.
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.
Marso orbita yra elipsės formos, o
ekscentricitetas yra antras pagal dydį
tarp Saulės sistemos planetų. Marso
orbitos elipsės ilgoji ašis yra 228 mln.
km, o ekscentricitetas - 0,0933941.

Iš Marso Saulė matoma kaip dvigubai mažesnė žvaigždė negu iš Žemės.
Šeši Marso dydžio rutuliai tilptų į Žemės dydžio rutulį.

Klausimas (A):
„Varinis pusiaujas” tai:
a) Zambija ir pietinė Zairo dalis;
b) Afrikos Viduržemio jūros pakrantė;
c) Čilės, Peru Ekvadoro kalnų rajonai;
d) Gvinėjos pusiasalio pakrantė;
e) Pietryčių Azijos valstybės.
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EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

G-12.4 – Uždavinys Nr. 44

Raketa

Planeta

Radiacija

„ISRO“

Atstumas

Fizika

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.
2017 metais „ISRO“ priėmė
sprendimą elektra varomu
kosminiu aparatu nuskrieti iki
Veneros.

Indijos
pirmieji kartai kosmose:
1967 - raketa; 1975 - palydovas;
1984 - kosmonautas;
2003 – astronautė;
2008 - misija į Mėnulį;
2014 - misija į Marsą.
Mažiausias atstumas tarp Veneros ir
Žemės yra 38000000 km,
didžiausias - 261000000 km.
Veneros atstumas iki Žemės ir
Saulės realiu laiku.

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

Klausimas (A):
Išrinkite šalių grupę, kuriose yra kosminių raketų pakėlimo aikštelės:
a) Rusija, JAV, Indija;
b) Kinija, Vokietija, Australija;
c) Naujoji Zelandija, JAV, Švedija;
d) Prancūzija, Ispanija, Norvegija;
e) JAV, ESA, Naujoji Zelandija
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EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

G-12.5 – Uždavinys Nr. 45

Erdvėlaivis

Saulė

Banga

„NASA“

Periodas

Chemija

Saulės vibracijos matavimų metu nustatyta, kad jos paviršius skleidžia 37 skirtingų tipų garso bangas. Jos sklando
Saulės viduje neišeidamos už jos paviršiaus.
Vidutinis Saulės tankis yra 1,41
g/cm³, tankis centre - 160 g/cm³,
paviršiuje – 10-9 g/cm³,
chromosferoje - 10-12 g/cm³,
Saulės karūnos žemutinėje
dalyje - 10-16 g/cm³.
JAV erdvėlaivių programoje "Space
Shuttle" buvo 6 kosminiai aparatai:
Atlantis, Endeavour, Discover,
Challenger, Columbia, Enterprise.

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.
Saulės sukimosi apie savo ašį periodas
ties pusiauju yra ~25, o ties ašigaliais
~35 Žemės dienos.

Saulė yra didelis dujų ir plazmos rutulys, kurį (pagal masės dalį) sudaro vandenilis - 71 %, helis - 27,1 %, deguonis 0,97 %, anglis - 0,40 %, silicis - 0,099 %, azotas - 0,096 %, magnis - 0,076 %, neonas - 0,058 %, siera - 0,040 %,
geležis - 0,014 %.

Klausimas (A):
Įvardinkite Pietų Amerikos miestą, vienintelį šiuolaikinės civilizacijos objektą
įtrauktą į Pasaulio paveldo sąrašą, kurio planas, architektų L Kostos ir O.
Nimejerio sumanymu, primena lėktuvą. Kas yra jo
a) „fiuzeliaže“,
b) „sparnuose“,
c) „piloto kabinoje“
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EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

G-12.6 – Uždavinys Nr. 46

TKS

Kometa

Magnetizmas

„ESA“

Kampas

Informatika

Ištyrus „67P Čiuriumov-Gerasimenko“ kometą nustatyta, kad kometos neturi magnetinio lauko.

COBS - Kometų stebėjimo
duomenų bazė. Periodinių kometų,
kurių apsisukimo apie Saulę
periodas mažesnis nei 200 metų,
pavadinime įrašoma raidė „P“.
Europos kosmoso agentūros „TKS“
stebėjimas realiu laiku.

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

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

Klausimas (A):
Koks turėtų būti kampas tarp Žemės sukimosi ašies ir Žemės sukimosi alink
Saulę plokštumos, kad poliarinia ratai sutaptų su tropikais?
a) 23,5 º;
b) 43 º ;
c) 45 º ;
d) 66,5 º
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EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

G-12.7 – Uždavinys Nr. 47

„Cubesat“

Asteroidas

Temperatūra

„Roscosmos“

Koordinatė

Biologija

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

Įrodyta, kad C-tipo asteroiduose yra
buvę vandens. Beveik visuose S-tipo
asteroiduose nėra buvę vandens, o
M-, V- ir E- tipo asteroiduose
niekada nebuvo vandens.
2017.06.14 Rusija į „TKS“
nuskraidino du mažus palydovus
„Tanyusha 1“ ir „Tanyusha 2“. Į
kosmosą juos išleido Rusijos
kosmonautai tuo metu dirbę
atvirame kosmose.

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.
Asteroidų žiedo asteroido „Juno“
geocentrinės koordinatės Saulės
sistemoje realiu laiku.

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

Klausimas (A):
Kokią dieną terminis ekvatorius yra artimiausias geografiniam?
a) sausio 22;
b) kovo 22;
c) birželio 22;
d) rugsėjo 22.
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EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

G-12.8 – Uždavinys Nr. 48

Palydovas

Meteoritas

Masė

„JAXA“

Trajektorija

Astronomija

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

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

Tarptautinė astronomų sąjunga skelbia informaciją apie meteroidus ir koordinuoja Meteorų duomenų centro veiklą.

Klausimas (A):
Išrinkite teisingą derinį: pramonės centras – lydomasis metalas:
a) Krasnouralskas – aliuminis;
b) Bereznikai – titanas;
c) Norilskas – alavas;
d) Krasnojarskas – varis.
Teisingame atsakyme sužinosite, kurio metalo atmaina turi tokį apibūdinimą
„Proven in Space Flight – Superior strength-to-weight ratio“.
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EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

G-12.9 – Uždavinys Nr. 49

Planeteigis

Žemė

Gravitacija

„CNSA“

Orbita

Matematika

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

Kinijos didelės raiškos Žemės
stebėjimų sistema „CHEOS“.
2013 metais į kosmosą nuskraidintas
pirmasis Kinijos planeteigis
Mėnulyje veikė 31 mėnesį.
2020 metais „CNSA“ planuoja
skraidinti marsaeigį.

Kinijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa;
1970 - palydovas;
2003 - taikonautas;
2011 - misija (nesėkminga) į Marsą;
2007 - misija į Mėnulį;
2012 – taikonautė.
Žemė per vieną orbitą apie Saulę
nuskrieja 940 mln. km. Žemei skriejant
orbita apie Saulę, atstumas iki jos
nuolat kinta. Kiekvienų metų ~ sausio
3 d. Žemė būna arčiausiai Saulės.

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

Klausimas (A):
Žinoma, kad ties viršutine atmosferos riba vidutiniškai saulės spinduliuotės
srauto intensyvumas yra 342 W/m2. 5 pav. shematiškai parodyta kaip toliau
kinta patenkanti į atmosferą Saulės spinduliuotė. Skaičiai – tai spinduliuotės
srautų intensyvumo atmosferoje vidutinės reikšmės išreikštos W/m 2. Juodos
rodyklės žymi matomos (trumpabangės), pilkos - šiluminės (ilgabangės)
spinduliuotės srautus. Dalis skaitmeninių reikšmių shemoje pakeistos raidėmis
X, Y ir Z.
Darydami prielaidą, kad sistema yra pusiausvyroje ( nei viena iš jos
sudedamųjų dalių nešyla ir neaušta), sudarykite lygčių sistemą ir išspręskite ją,
kad rastumėte X Y ir Z reikšmes. Panaudokit informaciją, kad žemės paviršiaus
albedas (dydis rodantis atspindėto elektromagnetinio spinduliavimo dalį) yra
15%. Po to raskite koks yra planetinis žemės albedas. Kodėl jis skiriasi nuo
Žemės paviršiaus albedo?
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EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

G-12.10 – Uždavinys Nr. 50

Zondas

Mėnulis

Atmosfera

„ISRO“

Atstumas

Fizika

Virš Mėnulio paviršiaus yra pavienių atomų ir molekulių. Čia 1 cm3 gali būti iki 1 mln. molekulių. Tokia aplink
Mėnulio paviršių besidriekianti labai išretinta iš nesusiduriančių elementų sudaryta atmosfera vadinama paviršiaus
ribos egzosfera (angl. surface boundary exosphere).

Mėnulis neturi atmosferos, todėl čia
nesklinda garsas, o dangus yra
juodos spalvos.
2008.10.22 00:52 buvo iškeltas
pirmasis Indijos Mėnulio zondas
„Chandrayaan-1“.

Indijos
pirmieji kartai kosmose:
1967 - raketa;
1975 - palydovas;
1984 - kosmonautas;
2003 – astronautė;
2008 - misija į Mėnulį;
2014 - misija į Marsą.
Mažiausias atstumas tarp Mėnulio
ir Žemės yra 363104 km,
didžiausias - 405696 km. Tikslus
Mėnulio atstumas iki Indijos
kosmodromo Sharikota realiu laiku.

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

Klausimas (A):
Kurioje JAV valstijoje kompaso rodyklė yra atsukta ne į šiaurę, o į rytus?
a) Havajai;
b) Aliaska;
c) Kalifornija;
d) Vajomingas.
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Kosmoso kalendorius (angl.)

EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe
http://www.spacecalendar.com

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

January 7 (1985)
http://www.astronautix.com/j/january07.html

Japan‘s first deep space interplanetary probe „Sakigake“ (pioneer) launched.
February 28 (2017)
http://www.astronautix.com/f/february28.html

NASA signed the agreement with „Boeing“ for additional US crewmember setas at „Soyuz“.
April 20 (2011)
http://www.astronautix.com/a/april20.html

Joint Indo-Russian stellar and atmospheric satellite „YOUTHSAT“ launched.
April 22 (2001)
http://www.astronautix.com/a/april22.html

Canada‘s second generation remote manipulator „Canadarm2“ installed in the ISS.
June 11 (2008)
http://www.astronautix.com/j/june11.html

NASA in cooperation with France and other European space agencies launched space
telescope „Fermi“.
June 13 (2012)
http://www.astronautix.com/j/june13.html

NASA launched Nuclear Spectroscopic Telescope Array“ „NuSTAR“.
August 2 (2016)
http://www.astronautix.com/a/august02.html

Chinas‘s succesful test of solid rocket engine, the largest rocket ever developed in China.
August 4 (2007)
http://www.astronautix.com/a/august04.html

NASA‘s Phoenix Mars Lander launched to study Martian surface.
September 25 (2015)
http://www.astronautix.com/s/september25.html

China‘s first experimental smart cities designing satellite „Pujiang-1“ launched.
November 12 (2005) & (2014)
http://www.astronautix.com/n/november12.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Hayabusa
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(spacecraft)

First ever landing on asteroid‘s (2005) and comet‘s (2014) surfaces.
November 14 (1969)
http://www.astronautix.com/n/november14.html

NASA‘s „Apollo 12“ launched and forwarded for 2nd astronaut‘s landing on the Moon.
November 16 (1996)
http://www.astronautix.com/n/november16.html

Spacecraft „Mars 96“ faulty launched for investigation of Martian evolution.
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EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

ATSAKYMAI

8 klasė
G-8.1 (K)

Grįžti į turinį

a), Šiaurės Atlanto vandenyne, netoli Ispanijos ir Portugalijos krantų.
Paimkite taško 44.12°Š, 19.51°V koordinates ir jas nukopijuokite į „Google Maps“.
G-8.2 (K)

Grįžti į turinį

c), Olimpo kalnas
G-8.3 (K)

Grįžti į turinį

Iš žodžio Moon lengviausia sudaryti žodį Mono.
a) Mono ežeras;
b) Kalifornijos valstijoje
G-8.4 (K)

Grįžti į turinį

a), Šiaurės pusrutulyje.
G-8.5 (K)

Grįžti į turinį

Neauga Pietų Amerikoje.
G-8.6 (K)

Grįžti į turinį

c), asteroidų kasyba. Artimiausiu metu JAV planuoja tyrinėti asteroidą „16 Psyche“.
G-8.7 (K)

Grįžti į turinį

a), dešinėje pusėje.
G-8.8 (K)

Grįžti į turinį

a), „Mayak“ arba liet. „Švyturys“.
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Grįžti į turinį

G-8.9 (K)

d), Senovės Graikijos Raudonojoje jūroje eančioje Topazo saloje. Dabar ši sala vadinama
Zabargado arba Šv. Jono sala.
Grįžti į turinį

G-8.10 (K)
d), Wenchang

9 klasė
G-9.1 (K)

Grįžti į turinį

a), ribojasi su Arabijos jūra.
G-9.2 (K)

Grįžti į turinį

b)
G-9.3 (K)

Grįžti į turinį

a
G-9.4 (K)

Grįžti į turinį

c ir d; Atveju e) vieną kartą „JAXA“ misijos „Hayabusa-1“ metu nuo asteroido kilo mažytis
aparatas ir grįžo atgal į Žemę. 2018 metais bus antras kartas misijos „Hayabusa-2“ metu.
G-9.5 (K)

Grįžti į turinį

1) Rusijoje (buvusioje Sovietų Sąjungoje) ir JAV;
2) Helis (He);
3) Kolorado valstijoje;
4) 400 km;
5) vidutiniškai 2 kartus;
6) Europos kosmoso agentūra („ESA“)
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G-9.6 (K)

Grįžti į turinį

1) 2008;
2) 2016;
3) 149 °C;
4) .gf;
5) beveik 8 km/s;
6) 18 mėnesių
G-9.7 (K)

Grįžti į turinį

JAV, Alabamos valstijoje; https://www.smithsonianmag.com/smart-news/only-person-everhit-meteorite-real-trouble-began-later-180961238/
Dirbtinis meteorų lietus iš „Cubesat“ palydovų bus leidžiamas 2020 metais Japonijoje, Tokijo
vasaros olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijos metu.
G-9.8 (K)

Grįžti į turinį

c), 180-268 km
G-9.9 (K)

Grįžti į turinį

a), Marso.
„Path finder“ į Marsą gabeno marsaeigį „Sojourner“.
G-9.10 (K)

Grįžti į turinį

b), Tenerifės saloje
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10 klasė
G-10.1 (K)

Grįžti į turinį

1. Visos teisingos
2. b
Komentaras:
Mineralų sudėtis uolose ir susmulkusiose medžiagose dirvožemyje daro įtaką tai, kokie
augalai ten auga, koks geras yra vandens nutekėjimas, kaip bus išnykusi uoliena ir kita.
Taip pat gali būti ryšys tarp chemijos ir žmogaus geografijos. Iš iškastinio kuro išleista
energija ir sukuriama tarša atsiranda dėl iškastinio kuro cheminės sudėties ir jų oksidacijos
būsenų (kuo mažiau jis yra, tuo daugiau jis gali būti oksiduojamas ir oksidacija išskiria
energiją.
Žaliavos pramonei (pvz., išgaunami metalai) gali būti traktuojami, kaip cheminiai objektai.
G-10.2 (K)

Grįžti į turinį

b
G-10.3 (K)

Grįžti į turinį

d
G-10.4 (K)

Grįžti į turinį

c; https://mokslai.lt/referatai/geologija/eoliniai-procesai-vejo-veikla.html
Taip, yra. https://astrogeology.usgs.gov/geology/mars-dunes
G-10.5 (K)

Grįžti į turinį

Kroatijos geografinis centras yra Bosnijoje ir Hercegovinoje. Geografinis Norvegijos centras
yra Švedijoje. Atrodo, kad Norvegija ir Kroatija supa kaimyninę šalį puslankiu, todėl
geografinis centras pasirodo esantis už valstybės ribų.
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Grįžti į turinį

G-10.6 (K)
e ir d

Grįžti į turinį

G-10.7 (K)
b

Grįžti į turinį

G-10.8 (K)
Tokijo olimpinių vasaros žaidynių atidarymo ceremonija

PS: „Google“ paieškos sistemoje naudokite raktinį žodį „man-made meteor“.
Grįžti į turinį

G-10.9 (K)
a

Grįžti į turinį

G-10.10 (K)
d

11 klasė
Grįžti į turinį

G-11.1 (K)
d)

Grįžti į turinį

G-11.2 (K)
a); Ugnikalnis yra Kamčatkos pusiasalyje

Grįžti į turinį

G-11.3 (K)
Telkinys

Šalis

Dacin
Komodoro
Port Hakortas
Pradcho Bėjus

Kinija
Argentina
Nigerija
JAV

Teritorija (provincija,
valstija)
Heilongdzingo provincija
Čubuto provincija
Aliaska
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Grįžti į turinį

G-11.4 (K)
b

Grįžti į turinį

G-11.5 (K)
b, c, d Komentaras: kosmodromas c vietoje numatomas statyti;
Tik Kiruna, Švedija

Grįžti į turinį

G-11.6 (K)
d

Grįžti į turinį

G-11.7 (K)
b) (vieną, 3U ir c) (2 po 1U)

Grįžti į turinį

G-11.8 (K)
Optiniai dar kuriami, šiuo metu tiksliausias yra atominis laikrodis.
Boulder, Kolorado valstija, JAV.

Tksliausi šiuolaikiniai laikrodžiai daro veinos sekundės paklaidą per 30 milijonų metų.
Kosmose, Globalaus pozicionavimo palydovuose.
https://abcnews.go.com/Technology/CuttingEdge/story?id=98415&page=1

Grįžti į turinį

G-11.9 (K)
b
G-11.10 (K)

Grįžti į turinį

g); https://www.liveviewgps.com/blog/gps-satellite-systems-world/
a) GPS – JAV;
b) QZSS - Japonija;
c) GLONASS – Rusija;
d) BeiDou – Kinija;
e) Galileo - ESA
f) IRNSS – Indija
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12 klasė
G-12.1 (K)

Grįžti į turinį

a) ir c)
Jupiteris
G-12.2 (K)

Grįžti į turinį

d
G-12.3 (K)

Grįžti į turinį

a
G-12.4 (K)

Grįžti į turinį

e) Komentaras (ESA turi bendrą raketų pakėlimo aikštelę Prancūzijos Gvianoje; kuru
kosmodromas).
G-12.5 (K)

Grįžti į turinį

Miestas – Brazilija;
a) „fiuzeliaže“ yra administraciniai ir isuomeniniai pastatai
b) „sparnuose“ yra gyvenamieji kvartalai
c) „piloto kabinoje“ – prezidento, nacionalinio kongreso ir teisingumo rūmai
G-12.6 (K)

Grįžti į turinį

45 º
G-12.7 (K)

Grįžti į turinį

a
G-12.8 (K)

Grįžti į turinį

a ; aliuminio markė A206; skaityti čia.
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G-12.9 (K)

Grįžti į turinį

Reikšmėms X, Y ir Z rasti sudarome lygtis (skliausteliuose pateiktas paaiškinimas yra
informacinis, paaiškinimai atsakymuose nevetinami):
1) Įeinančios ir išeinančios spinduliuotės balansas ties viršutine atmosferos riba (planetos
šiluminis balansas yra lygus nuliui) X+30+235=342.
2) Ateinančios ir išeinančios spinduliuotės balansa paviršiuje (paviršiaus šiluminis balansas
lygus nuliui) 324+Y=102+Z.
3) Sugertos spinduliuotės, įskaitant albedą, išraiška: (342-67-X)∙(1-0,15)=Y.
Galima sudaryti 4-tą lygtį (342-67-X)∙0,15=30.
Kartu su lygtimi 3), ji įgalina gauti lygtį reikalinga rasti Y: Y/30= (1-0,15)/0,15.
Lygčių sisemos sprendinius galima rasti įvairiais būdais. Teisingi atsakymai: X=77, Y=168,
Z=390. Galima paklaida +/- 1. Planetinis Žemės albedos = (X + 30)/342 = (77 + 30) = 0,31
arba 31 %. Planetinis albedas skiriasi nuo paviršiaus albedo tuo, kad jis apibūdina planetos
apskritai atspindžio gebą, įskaitant saulės šviesos atspindžius nuo debesų ir oro.
G-12.10 (K)

Grįžti į turinį

a
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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/
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/k-4/features/F_Mission_Geography_K-4.html

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Mars_Express/Geography_of_Mars
http://www.moon.com.co/atlas/
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)“.
„Roscosmos“

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

Figūra (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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