SPACEOLYMP

EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

Informatika, Kosmosas, Inovacijos
(50 užduočių uždavinynas, Klausimai/Atsakymai)

Uždavinyne misijų ir jų etapų laikas nurodomas pagal Pasaulinį koordinuotąjį laiką arba UTC (angl.
Coordinated Universal Time)
1

SPACEOLYMP

EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

TURINYS
Įvadas ....................................................................................................................... F

8 klasė
I-8.1 ......................................................................................................................8.1
I-8.2 .....................................................................................................................8.2
I-8.3 .....................................................................................................................8.3
I-8.4 .....................................................................................................................8.4
I-8.5 .....................................................................................................................8.5
I-8.6 .....................................................................................................................8.6
I-8.7 .....................................................................................................................8.7
I-8.8 .....................................................................................................................8.8
I-8.9 .....................................................................................................................8.9
I-8.10 ...................................................................................................................8.10

9 klasė
I-9.1 ......................................................................................................................9.1
I-9.2 .....................................................................................................................9.2
I-9.3 .....................................................................................................................9.3
I-9.4 .....................................................................................................................9.4
I-9.5 .....................................................................................................................9.5
I-9.6 .....................................................................................................................9.6
I-9.7 .....................................................................................................................9.7
I-9.8 .....................................................................................................................9.8
I-9.9 .....................................................................................................................9.9
I-9.10 ...................................................................................................................9.10

2

SPACEOLYMP

EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

10 klasė
I-10.1 ..................................................................................................................10.01
I-10.2 ..................................................................................................................10.02
I-10.3 ..................................................................................................................10.03
I-10.4 ..................................................................................................................10.04
I-10.5 ..................................................................................................................10.05
I-10.6 ..................................................................................................................10.06
I-10.7 ..................................................................................................................10.07
I-10.8 ..................................................................................................................10.08
I-10.9 ..................................................................................................................10.09
I-10.10 ................................................................................................................10.10

11 klasė
I-11.1 ...................................................................................................................11.01
I-11.2 ...................................................................................................................11.02
I-11.3 ...................................................................................................................11.03
I-11.4 ...................................................................................................................11.04
I-11.5 ...................................................................................................................11.05
I-11.6 ...................................................................................................................11.06
I-11.7 ...................................................................................................................11.07
I-11.8 ...................................................................................................................11.08
I-11.9 ...................................................................................................................11.09
I-11.10 .................................................................................................................11.10

3

SPACEOLYMP

EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

12 klasė
I-12.1 ....................................................................................................................12.01
I-12.2 ....................................................................................................................12.02
I-12.3 ....................................................................................................................12.03
I-12.4 ....................................................................................................................12.04
I-12.5 ....................................................................................................................12.05
I-12.6 ....................................................................................................................12.06
I-12.7 ....................................................................................................................12.07
I-12.8 ....................................................................................................................12.08
I-12.9 ....................................................................................................................12.09
I-12.10 ..................................................................................................................12.10
Atsakymai ................................................................................................................... A
Informacijos šaltiniai ............................................................................................... Info
Žodynėlis .................................................................................................................... V

4

SPACEOLYMP

EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

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, o 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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I-8.1 – Uždavinys Nr. 1

Teleskopas

Marsas

Temperatūra

„ESA“

Kampas

Matematika

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

Marso tūris yra 163115609799 km3,
arba 6,64 karto mažesnis už Žemės.
Marso paviršiaus plotas yra
144371391 km2. Marso orbitos
ekscentricitetas yra 0,0933941.

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.

2009.05.14 13:12 buvo iškeltas
„ESA“/„NASA“ kosminis
teleskopas „Herschel“. Tai buvo
didžiausias infraraudonųjų spindulių
teleskopas ir funkcionavo iki 2013
metų.

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".

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

Klausimas (A):
Anglų kalba terminas Integral yra iš matematikos srities. Šis terminas taip pat
yra susijęs su dviem objektais, išvardintais spalvotų langelių eilutėje. Su
kuriais? Nustatykite kas yra INTEGRAL ir parašykite to kosminio objekto
internetinės nuorodos pavadinimą.
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I-8.2 – Uždavinys Nr. 2

Astronautas

Masė

Planeta

„Roscosmos“

Koordinatė

Fizika

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

Venera yra uolinga planeta, antroji
pagal atstumą nuo Saulės, antroji
pagal dydį ir ryškiausia Saulės
sistemos planeta.
Pirmasis į atvirą kosmosą išėjęs
kosmonautas yra Aleksejus
Leonovas. Tai įvyko 1965 metais.

Dėl modulių atskyrimo gedimo
kapsulė su kosmonautu nusileido
ne stepėje, bet taigoje.
(59° 34' 03'' Š, 55° 28' 00" R).

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

Klausimas (A):
Pagal pateiktus aprašymus suraskite klausimą, kuriame prašoma užpildyti
lentelę apie 50 kg masės moksleivio svorį skirtingose planetose, jei jis ten galėtų
pabuvoti?

Koks

to

uždavinio

internetinis

adresas?

Užpildykite

lentelę

nežiūrėdami į klausimo pabaigoje pateiktus atsakymus.
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I-8.3 –Uždavinys Nr. 3

Robotas

Saulė

Gravitacija

„JAXA“

Orbita

Chemija

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

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.

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

Japonų inžinieriai sukūrė molekulinį
robotą veikiantį nuo šviesos.

„Reaktyvinės traukos laboratorija“
sukūrė Saulės sistemos dinamikos
tinklalapį. Jame pateikiamos kosminių
objektų orbitos.

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):
Pateikite teisingus atsakymus:
1. Kodėl Saulė turi stiprią gravitacinę trauką?
a) dėl temperatūros; b) dėl dydžio; c) dėl spalvos; d) dėl dujinės prigimties;
2. Saulę sudaro:
a) didžiulis sprogimas; b) degančios dujos; c) skystieji metalai; d) šviesa;
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I-8.4 – Uždavinys Nr. 4

Raketa

Kometa

Atmosfera

„CNSA“

Atstumas

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, etano,
formaldehido, etanolio. Manoma,
kad gali būti amino rūgščių ir
hidrokarbonatų.

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

Kinija kosminiams skrydžiams
naudoja „Long March“ serijos
raketas. Galingiausia serijos
raketa „Long March 9“ planuoja
startuoti 2028 metais.

Kometos „Tsuchinshan 1“
atstumas (realiu laiku) iki Žemės
ir Saulės.

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

Šiuo metu suskaičiuojama daugiau kaip 180 duomenų bazių, kuriose kaupiamos,
apdorojamos ir saugomos gyvybės mokslų informacijos bibliotekos. Jos dar vadinamos
biologinėmis duomenų bazėmis. Tarp jų yra modeliuojamų (Žemėje neegzistuojančių)
biologinių struktūrų duomenų bazių. Daug eksperimentų atliekama su mielėmis, jas skaldant.
Mielės plačiai naudojamos kosminiuose eksperimentuose, tiek „TKS“, tiek ir tolimesnėse
kosminėse misijose.
Klausimas (A):
Kuri duomenų bazė skirta mielių skaldymo mokslinėms žinioms kaupti?
a) PolBase;
b) PomBase;
c) PotBase;
d) PORBASE;
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I-8.5 – Uždavinys Nr. 5

Erdvėlaivis

Dažnis

Planeta

„ISRO“

Greitis

Astronomija

Veneros mokslinių tyrimų metu naudojami vienos krypties radijo ryšiai, kurių dažniai yra 8,4 GHz (X-band) ir 2,3
GHz (S-band).

Venera yra uolinga planeta, antroji
pagal atstumą nuo Saulės, antroji
pagal dydį ir ryškiausia Saulės
sistemos planeta.
2016 05 23 d. „ISRO“ į kosmosą iškėlė
bepilotį daugkartinio naudojimo
erdvėlaivio modelį.

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

Faktų apie Saulės sistemos planetas lentelė.

Klausimas (A):
Saulės sistemos planetų internetiniame puslapyje „Mėnulio ir Planetų mokslas“
yra teikiamos dvi duomenų aptarnavimo paslaugos: Vaizdų ištekliai ir
Multimedijos katalogas? Vienoje iš jų galima rasti unikalią kolekciją, skirtą
planetoms. Kuris iš kolekcijos pavadinimų yra teisingas?
a) Go to the Planets;
b) Fly to the Planets;
c) Welcome to the Planets;
d) Tend to the Planets
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I-8.6 – Uždavinys Nr. 6

Saulė

TKS

Radiacija

„CNES“

Laikas

Geografija

Saulės radiacija (spinduliuotė) yra energija, kurią spinduliuoja Saulė.
Ši energija dar vadinama Saulės konstanta ir lygi: 1365 – 1369 kW/m2.

XXI amžiuje Žemėje įvyks 224
Saulės užtemimai. 2001-2020
metų Saulės užtemimų Pasaulinis
atlasas.
„TKS“ padėties nustatymo
programa „Astroviewer“.

Prancūzijos
pirmieji kartai kosmose:
1964 - raketa;
1965 - palydovas;
1982 - kosmonautas;
1996 - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Kartais astronomams pavyksta
Saulės disko fone nufotografuoti
„TKS“. Toks “skrydis” trunka vos ½
sekundės.

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

„TKS” stebėsenai yra sukurta daug įvairių programų superkompiuteriams, personaliniams
kompiuteriams, taip pat aplikacijų planšetėms, išmaniems telefonams. Hiustono Džonsono
Kosminių tyrimų centras kelis kartus per savaitę viso Pasaulio žemėlapyje nustato vietas iš
kur Žemėje galima stebėti Tarptautinės kosminės stoties skrydį dangaus skliaute.
Klausimas (A):
Kiek tokių vietų Žemėje nustato programa „Spot the Sation“?
a) < 100;
b) 1000;
c) 5000;
d) > 6700
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I-8.7 – Uždavinys Nr. 7

„Cubesat“

Kometa

Banga

„DLR“

Periodas

Matematika

Kometų ledo sudėties nustatymui naudojamos radijo bangos. Vandens susidarymo kometoje greičiui nustatyti
naudojama 18 cm (1,67 GHz) ilgio radijo banga.

Jupiterio grupės kometa
„9P/Tempel 1“ skriedama asteroidų
žiede aplink Saulę apsisuka per 5,56
metus. Kometos skersmuo - 6 km,
tačiau jos nebūna sferos formos. Tai
vienintelė kometa, į kurią buvo
organizuotos
2 kosminės misijos.
2018.02.01 paleistas pirmasis
komercinis Vokietijos 3U palydovas
„D-Star One“.

Vokietijos
pirmieji kartai kosmose:
1942 - raketa;
1969 - palydovas;
1978 - kosmonautas;
2020 (planuojama) - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Kometos „Schwassmann-Wachmann“
sukimosi apie Saulę periodas
sumažėjo nuo 16,4 iki 14,65 Žemės
metų.

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

Klausimas (A):
a) Koks yra kometos „29P“ pasirodymo dangaus skliaute periodas?
b) Į kiek didesnių fragmentų (mini-kometų) 1995 metais suskilo kometa
„73P“? Kaip tos dalys pavadintos?
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I-8.8 – Uždavinys Nr. 8

Palydovas

Asteroidas

Magnetizmas

„Roscosmos“

Kampas

Fizika

Rusijos palydove yra įmontuotas magnetometras, Informacijos blokas ir t.t.

Asteroidai gali būti trijų klasių:
C-tipas (chondritai), S-tipas
(akmeniniai) ir M-tipas (nikeliogeležies). Dar yra B-, V-, E-, P-, Dklasės asteroidai.
2016.04.28 Rusija iškėlė palydovą
„MVL-300“ arba „Mikhailo
Lomonosov“ stebi potencialiai
pavojingus asteroidus. Palydovas
pramintas kosmoso patruliu.

Rusijos (buv. SSSR)
pirmieji kartai kosmose:
1957 - raketa;
1957 - palydovas;
1959 - aparatas Mėnulyje;
1961 - kosmonautas;
1962 - kosmonautė;
1966 - sėkminga misija į Venerą;
1971 - sėkmingas aparato
nuleidimas Marse.
Asteroido atsitrenkimo tikimybė į
Žemę 90° kampu yra beveik lygi
nuliui. Asteroidų kampinis
skersmuo gali būti nuo 2" iki 4"
(arksekundžių).

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):
V. Lomonosovo mokslinės veiklos darbų rinkinį sudaro 4 tomai. Viename iš
tomų yra atspausdinti trijų mokslo sričių darbai. Kokia yra trečioji mokslo
sritis, jei dvi iš jų yra paminėtos šio uždavinyno 3 ir 5 užduočių spalvotų langelių
eilutėse?
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I-8.9 – Uždavinys Nr. 9

Planeteigis

Meteoritas

Temperatūra

„JAXA“

Koordinatė

Chemija

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

Meteoritai yra 3 tipų:
akmens; akmens-geležies; geležies.
„JAXA“ projektuoja ilgus nuotolius
Mėnulyje galinčius nuvažiuoti
planeteigius.

Japonijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa; 1970 - palydovas;
1985 - astronautas;
1994 – astronautė;
1998 - misija į Marsą;
2003 - misija į asteroidą;
2007 - misija į Mėnulį.
2024.07.24 d. virš Tokijo planuojama
paleisti dirbtinį meteorų lietų.

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):
Kaip vadinasi renginys, per kurį planuojama paleisti dirbtinį meteorų lietų?
Kodėl meteorų, o ne meteoritų?
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I-8.10 – Uždavinys Nr. 10

Zondas

Žemė

Masė

„CNSA“

Trajektorija

Biologija

Žemės masė yra 5,9736 x 1024 kg arba 5,9 sikstilijonai tonų. Kasmet Žemės masė padidėja 40000 tonų dėl į ją
patenkančių kosminių dulkių ir dalelių.

Mobili programėlė „Žemė dabar“
pateikia naujausius duomenis apie
Žemės ozono sluoksnį.
2014 metais „CNSA“ misijos
„Chang'e 5-T1“ metu aplink Mėnulį
buvo apskraidintos bakterijos ir
augalai.

Kinijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa;
1970 - palydovas;
2003 - taikonautas;
2011 - misija (nesėkminga) į
Marsą;
2007 - misija į Mėnulį;
2012 - taikonautė.
Žemės trajektoriją Saulės
sistemoje 3D formatu pagal
pasirinktą datą patogu stebėti
tinklalapyje „TheSkyLive“.

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

Kinijos taikonautai į savo kosminę stotį pirmą kartą pasaulyje pakėlė 6 šilkverpius
(bombyx mori). Stotyje šilkverpiai išaudė šilko siūlą. Šilko audinio masė matuojamas
„momme“ vienetais, tariama „moe-me“.
Klausimas (A):
Ar gali būti teisinga tokia lygybė 1 mm = 3,75 g?
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http://www.spacecalendar.com

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

January 12 (2003)
http://www.astronautix.com/j/january12.html

First NASA‘s University-class Explorers missions satellite „CHIPSat“ launched.
March 4 (2011)
http://www.astronautix.com/m/march04.html

NASA failed to launch long-term climate satellite „Glory“ due to rocket malfunction.
April 25 (2007)
http://www.astronautix.com/a/april25.html

NASA‘s satellite „AIM“ for Earth‘s mesosphere research launched.
April 27 (2002)
http://www.astronautix.com/a/april27.html

Last successful telemetry from NASA‘s space probe „Pioneer 10“ conducted.
June 16 (1963)
http://www.astronautix.com/j/june16.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Valentina_Tereshkova

First ever woman flight in space.
June 18 (2009)
http://www.astronautix.com/j/june18.html

NASA‘s Lunar crater observation robotic spacecraft „LCROSS“ launched.
August 7 (1976)
http://www.astronautix.com/a/august07.html

American Mars lander „Viking 2“ began orbiting the planet.
August 9 (1975)
http://www.astronautix.com/a/august09.html

First European cosmic gamma ray sources mission „COS-B“ started.
September 30 (1986)
http://www.astronautix.com/s/september30.html

Last American air-launched anti-satellite missile „ASAT“ launched and program closed.
November 21 (2000)
http://www.astronautix.com/n/november21.html

NASA‘s high-tech equiped Earth observation satellite „EO-1“ launched.
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Teleskopas

Mėnulis

Gravitacija

„ISRO“

Atstumas

Astronomija

Astronautas

Marsas

Atmosfera

„CNES“

Greitis

Geografija

Robotas

Planeta

Dažnis

„NASA“

Laikas

Matematika

Raketa

Saulė

Radiacija

„ESA“

Periodas

Fizika

Erdvėlaivis

Kometa

Banga

„Roscosmos“

Kampas

Chemija

TKS

Planeta

Magnetizmas

„JAXA“

Koordinatė

Biologija

„Cubesat“

Saulė

Temperatūra

„CNSA“

Trajektorija

Astronomija

Palydovas

Kometa

Masė

„ISRO“

Orbita

Geografija

Planeteigis

Asteroidas

Gravitacija

„CNES“

Greitis

Matematika

Zondas

Meteoritas

Atmosfera

„DLR“

Laikas

Fizika

STEM

9 klasė
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I-9.1 – Uždavinys Nr. 11

Teleskopas

Mėnulis

Gravitacija

„ISRO“

Atstumas

Astronomija

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

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

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

2015.09.28 į kosmosą iškelta pirmoji
Indijos kosminė observatorija.

Mažiausias atstumas tarp Mėnulio ir
Žemės yra 363104 km, didžiausias 405696 km. Tikslus Mėnulio atstumas
(realiu laiku) iki Indijos kosmodromo
Sharikota.

Faktų apie Žemės palydovą Mėnulį lentelė.

Klausimas (A):
Kas yra „Alcyone“?
a) Astronominių dangaus objektų padėčių kalkuliatorius;
b) Mėnulio astronominė informacija (kalkuliatorius);
c) Astronominių duomenų elektroninių lentelių kolekcija;
d) Saulės ir Mėnulio užtemimų skaičiuotuvas.
Kuriems laikotarpiams „Alcyone“ pateikia dangaus objektų

efemeridžių

skaičiavimus?
a) 1000 pr.m.e. iki 2000 metų;
b) 2000 pr.m.e. iki 2000 metų;
c) 2000 pr.m.e. iki 3000 metų;
d) 3000 pr.m.e. iki 3000 metų.
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I-9.2 – Uždavinys Nr. 12

Astronautas

Marsas

Atmosfera

„CNES“

Greitis

Geografija

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

Marsas yra dinamiškas pasaulis,
kuriame kaip ir Žemėje yra sezonai,
ledynai, ugnikalniai, kanjonai, oras
(netinkamas žemiškai gyvybei), netgi
aukščiausias kalnas Saulės sistemoje.
1982 kosmose pabuvojo pirmasis
Prancūzijos kosmonautas - JeanLoup Chrétien, o 1996 metais
kosmose pabuvojo pirmoji prancūzė Claudie André-Deshays Haigneré.

Prancūzijos
pirmieji kartai kosmose:
1964 - raketa;
1965 - palydovas;
1982 - kosmonautas;
1996 - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Vidutinis Marso skrydžio apie Saulę
greitis yra 86676 km/h.

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

Klausimas (A):
Su kokia internete laisvai prieinama programa (naršykle) galima nagrinėti
Marso žemėlapį?
Suradę reikiamą nuorodą, nustatykite kraterio Marse pavadinimą, tiesiogiai
susijusį su natūraliai atsirandančiais gamtiniais objektais Žemės atmosferoje.
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I-9.3 – Uždavinys Nr. 13

Robotas

Planeta

Dažnis

„NASA“

Laikas

Matematika

Veneros mokslinių tyrimų metu naudojami vienos krypties radijo ryšiai, kurių dažniai yra 8,4 GHz (X-band) ir 2,3
GHz (S-band).

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 - misija į
Marsą; 1969 - žmogus Mėnulyje;
1971 - 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.

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

Klausimas (A):
Kuris įžymus matematikas sudarė įvykių su skirtingomis pasirodymo
tikimybėmis informacijos kiekio apskaičiavimo formulę?
a) Bilas Geitsas;
b) Klodas Šenonas;
c) Džordžas Bulis;
d) Robertas Floidas;
e) Galileo Galilėjus.
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I-9.4 – Uždavinys Nr. 14

Raketa

Saulė

Radiacija

„ESA“

Periodas

Fizika

Saulės radiacija (spinduliuotė) yra energija, kurią spinduliuoja Saulė.
Ši energija dar vadinama Saulės konstanta ir lygi: 1365 – 1369 kW/m2.

Saulės sukuriama energija yra 3,83
x 1023 kW. Jos užtektų 5,18 km pločio
ir 1 km storio ledo tiltui tarp Saulės
ir Žemės ištirpdyti per 1 s.
„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 planuojama misija į Mėnulį.
Saulės sukimosi apie savo ašį
periodas ties pusiauju yra ~25, o
ties ašigaliais ~35 Žemės dienos.

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):
Kaip vadinasi atviro kodo programa (žiūr. pav.), kurios pagalba galima kurti,
konstruoti, modeliuoti raketas?
a) MakeRocket;
b) DesignRocket;
c) ModelRocket;
d) OpenRocket.
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I-9.5 – Uždavinys Nr. 15

Erdvėlaivis

Kometa

Banga

„Roscosmos“

Kampas

Chemija

Kometų ledo sudėties nustatymui naudojamos radijo bangos. Vandens susidarymo kometoje greičiui nustatyti
naudojama 18 cm (1,67 GHz) ilgio radijo banga.
Rusijos (buv. SSSR)
pirmieji kartai kosmose:
1957 - raketa; 1957 - palydovas;
1959 - aparatas Mėnulyje; 1961 kosmonautas;
1962 - kosmonautė; 1966 - sėkminga
misija į Venerą; 1971 - aparato
nuleidimas Marse.

Žinomų kometų vidutinis tankis yra
0,6 g/cm3 ir sutampa su Halio
kometos tankiu.
Kometos „Čiuriumov-Gerasimenko“
tankis - 0,47 g/cm3.
Nuo 2016 metų Rusija kuria naują
dalinai daugkartinio naudojimo
kosminį aparatą „Federation“, su
kuriuo galima būtų nuskraidinti
žmones iki Mėnulio.

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

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

Klausimas (A):
Keturi kosmoso mokslų ir technologijų specialistai buvo: astronautu
erdvėlaivyje, stebėjo kometas, mokslininku „Roscosmos“, tyrė chemines
medžiagas. Yra žinoma, kad visi specialistai iš aukščiau paminėtų darbų turėjo
tik po vieną veiklą, ir nei vienai sričiai nepriklausė du paminėti specialistai.
Mokslininkas ir tyrėjas niekada neskrido ervėlaiviu. Astronautas ir tyrėjas kartu
lankėsi

„Roscosmos“.

Mokslininkas

niekada

nebuvo

„Roscosmos“,

o

astronautas studijavo kometų skrydžius. Kuris specialistas dirbo „Roscosmos“?
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TKS

Planeta

Magnetizmas

„JAXA“

Koordinatė

Biologija

Venera yra reta planeta neturinti vidinio magnetinio lauko. Tačiau yra nustatyta, kad Venera turi taip vadinamą
„magnetinę uodegą“.

Venera yra uolinga planeta,
antroji pagal atstumą nuo Saulės,
antroji pagal dydį ir ryškiausia
Saulės sistemos planeta.
„JAXA“ modulis „Kibo“ veikia
„TKS“ nuo 2008 metų.

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

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

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

Saulė

Temperatūra

„CNSA“

Trajektorija

Astronomija

Saulėje temperatūra yra pasiskirsčiusi netolygiai:
- branduolyje iki 15000000 °C;
- fotosferoje iki 5500 °C;
- chromosferoje iki 4320 °C;
- karūnoje nuo 1 mln. iki 10 mln. °C

Saulė yra geltonoji nykštukinė
žvaigždė, jos amžius yra ~ 4,5 mlrd.
metų, atstumas iki Galaktikos centro
26000 šviesmečių.
2018.02.02 „CNSA“ iškėlė naujaujos
kartos europietiškus „Cubesat“
palydovus „GomX-4A“ ir „GomX4B“.

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

Saulė yra beveik ideali sfera, į kurią tilptų 1 mln. Žemės dydžio planetų. Ateityje Saulė „praris“ Žemę,
o po kurio laiko sumažėjusi taptų Žemės dydžio.

Klausimas (A):
Tarkime, kad viena iš „Cubesat“ sienelių, padengtų ne vienodo tipo Saulės
elementais, yra suskirstyta į 9 vienodo ploto sektorius (nuo viso elementų masyvo
iki sienelės kraštų yra vienodas, 0,5 cm atstumas). Kiekvienas sektorius yra padengtas
skirtingu skaičiumi Saulės elementų tokiu būdu, kad sektorius su vienu
elementu uždengia visą jo paviršių, antras sektorius susideda iš dviejų identiškų
elementų, trečias iš trijų identiškų elementų ir t.t., devintasis sektorius susideda
iš 9 identiškų elementų. Kiekviename sektoriuje, nepriklausomai nuo jų ploto,
esančių elementų paviršių įkaitimo temperatūros yra lygios (tuo metu, kai
„Cubesat“ sienelė atsisuka į Saulę) ir pasiekia 1000oC. Atliekamas eksperimentas,
kuomet skaičiuojamos temperatūrų sumos visuose 4 galimuose greta vienas kito
esančiuose sektoriuose, juos grupuojant po 4. Kaip išdėstyti 9 skirtingus
sektorius, kad tų 4 grupių temperatūrų suma būtų mažiausia? Kokia toji suma?
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Palydovas

Kometa

Masė

„ISRO“

Orbita

Geografija

Tipinė kometa nėra rutulio formos. Bet įvertinant kometos masę daroma prielaida, kad ji yra 10 km skersmens
rutulys ir ją sudaro tik sušalęs vanduo. Todėl tipinės kometos masė yra ~1015 kg.

Kometa „Siding Spring“ yra pirmoji
kometa, kurią stebėjo „ISRO“
kosminis aparatas skriejantis aplink
Marsą.

„KalamSat“ yra mažiausias pasaulyje
palydovas. 64 gramų palydovą
sukonstravo 18-metis moksleivis
Rifath Shaarook iš Indijos.

Indijos
pirmieji kartai kosmose:
1967 - raketa;
1975 - palydovas;
1984 - kosmonautas;
2003 – astronautė;
2008 - misija į Mėnulį;
2014 - misija į Marsą.
114 įdomiausių kometų orbitas
3D erdvėje galima rasti „The
SkyLIVE“ internetinėje sąsajoje.

Tikslią kometos „162P“ padėtį iš Žemėje nurodyto taško ir nurodytu laiku galima rasti interneto sąsajoje
„HORIZONS Web-Interface“.

Klausimas (A):
Kaip vadinasi Indijos Geografinių duomenų iš kosmoso platforma?
Išvardinkite bent 3 sritis, susijusias su geografiniais objektais Indijoje, kuriems
šią internetinę platformą naudoja Indijos vyriausybė (ministerijos)?
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Planeteigis

Asteroidas

Gravitacija

„CNES“

Greitis

Matematika

Dauguma asteroidų sukasi apie Saulę taip vadinamame asteroidų žiede (tarp Marso ir Jupiterio). Nors jie yra maži,
tačiau turi gravitaciją. Kuo daugiau asteroide yra geležies arba nikelio, tuo didesnė jo masė (ir gravitacija).

4 masyviausių asteroidų skersmuo:
Ceres - 944,79 ± 22,99 km;
Pallas - 514,41 ± 19,12 km;
Juno - 241,79 ± 10,58 km;
Vesta - 519,33 ± 6,84 km
(20 puslapis)
„CNES“ sukonstravo Marso
dirvožemio ir atmosferos tyrimo
prietaisą, kuris įdiegtas marsaeigyje
„Curiosity“.

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

Vidutiniškai asteroidas skrieja
25 km/s greičiu. 2017 metais į Saulės
sistemą įskrido tarpžvaigždinis
asteroidas, skriejimo greitis ~40 km/s.

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

Klausimas (A):
Nustatykite, ką reiškia Cuųėtsjėcu, žinant, kad šifruotei buvo panaudotas
„Cezario kodas“?
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Zondas

Meteoritas

Atmosfera

„DLR“

Laikas

Fizika

Meteoritai yra Žemės paviršių pasiekę meteorai. Meteorai skriedami (kartu ir degdami) per Žemės, Marso ar
Veneros atmosferų aukštutinius sluoksnius gali atnešti naujų elementų - magnio, silicio ir geležies.

Meteoritai yra 3 tipų:
akmens; akmens-geležies; geležies.
„DLR Planetų mokslinių tyrimų
institute“ yra konstruojami Šilumos
srautų kitose planetose matavimo
įranga, naudojama kosminiuose
zonduose.

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

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

Klausimas (A):
Kaip anglų kalba vadinamas išsamus „NASA“ atvirų duomenų portalo
„Meteoritų duomenų rinkinys“?
a) „Meteorite fallings“;
b) „Meteorite landings“;
c) „Meteorite explosions“;
d) „Meteorite table“.
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http://www.spacecalendar.com

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

January 8 (1994)
http://www.astronautix.com/j/january08.html

Record flight duration (Mir LD-4) of the time.
January 10 (2015)
http://www.astronautix.com/j/january10.html

NASA‘s Cloud-Aerosol Transport System (CATS) launched and sent to ISS.
March 2 (2004)
http://www.astronautix.com/m/march02.html

Space probe „Rosetta“ built by ESA launched towards comet 67P.
April 23 (2007)
http://www.astronautix.com/a/april23.html

Italian astronomical satellite „AGILE“ launched by Indian rocket.
June 14 (1967)
http://www.astronautix.com/j/june14.html

NASA‘s spacecraft „Mariner 5“ launched as converted from Mars mission to Venus mission.
August 5 (2011)
http://www.astronautix.com/a/august05.html

NASA‘s space probe „Juno“ to be orbiting planet Jupiter launched.
September 26 (2016)
http://www.astronautix.com/s/september26.html

Indian student‘s ionospheric research satellite „PRATHAM“ launched.
September 28 (2015)
http://www.astronautix.com/s/september28.html

India‘s first multi-wavelenght space observatory „Astrosat“ launched.
November 17 (1995)
http://www.astronautix.com/n/november17.html

Infrared Space Observatory (ISO) launched and operated by ESA and JAXA.
November 19 (1999)
http://www.astronautix.com/n/november19.html

First China‘s unmanned test flight „Shenzhou-1“ of manned spaceflight program started.
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Teleskopas

Žemė

Dažnis

„JAXA“

Periodas

Chemija

Astronautas

Mėnulis

Radiacija

„CNSA“

Kampas

Biologija

Robotas

Marsas

Banga

„ISRO“

Koordinatė

Astronomija

Raketa

Planeta

Magnetizmas

„CNES“

Trajektorija

Geografija

Erdvėlaivis

Saulė

Temperatūra

„DLR“

Orbita

Matematika

TKS

Kometa

Masė

„NASA“

Atstumas

Fizika

„Cubesat“

Planeta

Atmosfera

„ESA“

Laikas

Chemija

Palydovas

Saulė

Dažnis

„Roscosmos“

Periodas

Biologija

Planeteigis

Kometa

Radiacija

„JAXA“

Kampas

Astronomija

Zondas

Asteroidas

Banga

„CNSA“

Koordinatė

Geografija

STEM

10 klasė
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Teleskopas

Žemė

Dažnis

„JAXA“

Periodas

Chemija

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

Mobili programėlė „Žemė dabar“
pateikia naujausius duomenis apie
Žemės ozono sluoksnį.
2006 metais „JAXA“ iškėlė pirmąjį
Japonijos infraraudonųjų spindulių
kosminį teleskopą „Akari“.

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 savo ašį
periodas yra 23 val. 56 min. 4 s,
o apsisukimo apie Saulę periodas 365,25 dienos.

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

Klausimas (A):
Tarkime, kad raketinį kurą tiekianti kompanija pagamino 100 litrų kuro, ir jį
užsakovui pateikė 10 didelės talpos indų su skirtingu kuro kiekiu jose. Tačiau
užsakovui reikia, kad visuose 10 indų kuro būtų po lygiai. Kaip tai padaryti per
mažiausią perpylimų skaičių, jeigu „vienu metu“ galima paimti tik vieną indą ir
perpilti dalį kuro (arba visą) į kitą arba į kelis indus po bet kokį kiekį kuro?
Parašykite programą, galinčią nustatyti šį minimalų skaičių perpylimų.
Pastaba: induose įpilto kuro kiekiai yra sveiki skaičiai nuo 1 iki 100.
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Mėnulis

Astronautas

Radiacija

„CNSA“

Kampas

Biologija

Galaktikos kosminiams spinduliams susidūrus su Mėnulio paviršiaus dalelėmis įvyksta mažos branduolinės
reakcijos, todėl Mėnulio paviršius yra šiek tiek radioaktyvus.
Kinijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa;
1970 - palydovas;
2003 - taikonautas; 2011 - misija
(nesėkminga) į Marsą;
2007 - misija į Mėnulį;
2012 - taikonautė.

Nustatyta, kad per Mėnulio
pilnatį gilaus miego indeksas
sumažėja 30 proc., tai susiję su
endogeninio melatonino lygio
sumažėjimu organizme.
2003 metais kosmose pabuvojo
pirmasis Kinijos taikonautas Yang Liwei, o 2012 metais
kosmose pabuvojo pirmoji
taikonautė - Liu Yang.

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

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

Klausimas (A):
1. Kaip vadinasi Kinijos Mėnulio tyrimų programa?
a) KLEP;
b) CLEP;
c) CLP.
2. Nustatykite, kaip galima prisijungti prie planeteigio „Youtu“ darytų Mėnulio
panoraminių nuotraukų katalogo?
3. Kas

pavaizduota

nuotraukose,

darytose

tarp

2014.01.12

14:04:44

ir

2014.01.12 14:06:02?
a) „Youtu“ šešėlis ant Mėnulio paviršiaus;
b) „Youtu“ antena;
c) „Youtu“ vėžės, paliktos Mėnulio paviršiuje;
d) Akmenys Mėnulio paviršiuje.
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Robotas

Marsas

Banga

„ISRO“

Koordinatė

Astronomija

Tarkime, Marse yra skysto vandens telkinys, o atmosferos slėgis toks pat kaip Žemėje. Skiriasi tik sunkio jėgos arba
Marso ir Žemės traukos jėgos. Pučiant
72 km/h vėjui Žemėje kiltų 10 metrų, o Marse – 22 metrų aukščio banga.

Marsas yra ketvirtoji pagal atstumą
nuo Saulės, ir antroji mažiausia
Saulės sistemos planeta. Marsas turi
du palydovus: „Phobos“ ir „Deimos“.

2018 metais „ISRO“ planuoja antrą
robotizuotą misiją. Misijos
„Chandrayaan-2“ metu bus
nuleidžiamas mėnuleigis.

Indijos
pirmieji kartai kosmose:
1967 - raketa;
1975 - palydovas;
1984 - kosmonautas;
2003 – astronautė;
2008 - misija į Mėnulį;
2014 - misija į Marsą.
Marso heliocentrinės koordinatės
Saulės sistemoje realiu laiku.

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

Klausimas (A):
Kaip vadinasi Indijos kosminė misiją į Marsą?
a) Indijos Marso misija;
b) Marso misija;
c) Indijos Marso mokslinių tyrimų misija;
d) Marso orbitinio aparato misija.
Pateikite nuorodą į misijoje įrengtos Marso spalvotos kameros nuotraukų
katalogą.
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Raketa

Planeta

Magnetizmas

„CNES“

Trajektorija

Geografija

Venera yra reta planeta neturinti vidinio magnetinio lauko. Tačiau yra nustatyta, kad Venera turi taip vadinamą
„magnetinę uodegą“.

Venera yra uolinga planeta, antroji
pagal atstumą nuo Saulės, antroji
pagal dydį ir ryškiausia Saulės
sistemos planeta.
„CNES“ ir „DLR“ kuria naują
kosminių aparatų iškėlimo įrangą.
Pirmosios daugkartinio naudojimo
pakopos „Callisto“ testas numatytas
2020 metais.

Prancūzijos
pirmieji kartai kosmose:
1964 - raketa;
1965 - palydovas;
1982 - kosmonautas;
1996 - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Saulės sistemos planetų
trajektorijos 3D formatu pagal
pasirinktą datą.

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

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

Saulė

Temperatūra

„DLR“

Orbita

Matematika

Saulėje temperatūra yra pasiskirsčiusi netolygiai:
- branduolyje iki 15000000 °C;
- fotosferoje iki 5500 °C;
- chromosferoje iki 4320 °C;
- karūnoje nuo 1 mln. iki 10 mln. °C.
Vokietijos
pirmieji kartai kosmose:
1942 - raketa;
1969 - palydovas;
1978 - kosmonautas;
2020 (planas) - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.

Labai daug informacijos apie Saulės
orus, sudėtį, judėjimą, galima rasti
„Stanfordo Saulės centro“
internetiniame puslapyje.
„DLR“ ir „CNES“ kuria naują
kosminių aparatų iškėlimo įrangą.
Pirmosios daugkartinio
naudojimo pakopos „Callisto“
testas numatytas 2020 metais.

„Reaktyvinės traukos laboratorija“
sukūrė Saulės sistemos dinamikos
tinklalapį. Jame pateikiamos
kosminių objektų orbitos.

109 Žemės paviršiai uždengtų Saulės paviršių. Saulė apie savo ašį apsisuka per 609,12 valandas.
Saulės vėjo greitis siekia 450 km/s.

Klausimas (A):
Suraskite

nuorodą,

kurioje

pateikiamas

į

erdvėlaivius

pataikiusių

mikrometeoritų nuotraukų ir aprašymų archyvas. Iš pateiktų diagramų
suraskite, kurios „Space Shuttle“ misijos metu į erdvėlaivį pataikė daugiausiai
mikrometeoritų? Kiek?
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TKS

Kometa

Masė

„NASA“

Atstumas

Fizika

Tipinė kometa nėra rutulio formos. Bet įvertinant kometos masę daroma prielaida, kad ji yra 10 km skersmens
rutulys ir ją sudaro tik sušalęs vanduo. Todėl tipinės kometos masė yra ~1015 kg.
Kometoms artėjant prie Saulės
jos šyla, ir garuojantis vanduo
suformuoja atmosferą - iki šimtų
tūkstančių kilometrų
nusidriekiančią kometos uodegą,
kuri vadinama koma. Kometos
paprastai turi dvi uodegas - dulkių
ir jonų (dujų).
Didelės raiškos tiesioginė
transliacija iš „TKS“ (ISS HD Earth
Viewing Experiment).

JAV
pirmieji kartai kosmose:
1958 - raketa;
1958 - palydovas;
1961 - astronautas; 1962 nufotografuota Venera;
1964 - misija į Marsą; 1969 žmogus Mėnulyje; 1971 sėkmingas aparato nuleidimas
Marse; 1977 - erdvėlaivis; 1983 astronautė; 1997 - marsaeigis.
Kometos „Ison“ 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):
Kaip vadinami mokymai skirti mokytojams ir mokiniams, kurie yra vykdomi iš
TKS?
a) STEM on Station;
b) ISS for Students;
c) Edu(St)ation;
d) STEM from Sation.
Nustatykite, kokiu internetiniu adresu yra pasiekiami šie mokymai?
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I-10.7 – Uždavinys Nr. 27

„Cubesat“

Planeta

Atmosfera

„ESA“

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.
„ESA“ vykdo mažųjų palydovų
programą „CUBESATS - fly your
satellite!“

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

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.

„CubeSat toolbox“ yra bibliotekos „Matlab“ funkcijos, į kurias įeina „Spacecraft Control
Toolbox“ funkcijos. Jų pagalba galima konstruoti „CubeSat“ dizainą.
Klausimas (A):
Kokios kitos (be MATLAB) programos pagalba galima generuoti skrydžio
programas (kodus, angl. scripts)?
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Saulė

Palydovas

Dažnis

„Roscosmos“

Periodas

Biologija

Saulės karūnos vibraciją galima pakeisti į garso vibraciją. Gautą dažnį galima pagreitinti iki girdimo žmogaus ausiai
dažnio ir taip paklausyti Saulės garsus.

Saulės šviesos eneregija būtina
fotosintezės reakcijai, kurios metu
anglies dioksidas ir vanduo
paverčiami gyvybei būtinais
gliukoze ir deguonimi.
1957.10.04 Rusija (buv. SSSR) į
kosmosą iškėlė pirmąjį pasaulyje
dirbtinį Žemės palydovą.

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

Saulės energija užtikrina fotosintezę, be kurios nebūtų gyvybės Žemėje.
Tai didžiulė organinių medžiagų ir deguonies gamykla.

Klausimas (A):
Kas pirmesnis Rusijoje (buv. Sovietų Sąjungoje) - Žmogus ar beždžionė - buvo
nuskraidintas į Kosmosą? Pagrįskite atsakymą.
Pastaba: teisingam atsakymui gauti pasinaudokite tuo, kad kosminio įrenginio pavadinimas
yra paminėtas klausime.
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Planeteigis

Kometa

Radiacija

„JAXA“

Kampas

Astronomija

Daugumoje kometų galima nustatyti didelės galios rentgeno spinduliuotę. Buvo nustatyta, kad jos atsiradimą lemia
radioaktyvūs jonai, kuriuos atskraidina Saulės vėjas.
Japonijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa; 1970 - palydovas;
1985 - astronautas; 1994 – astronautė;
1998 - misija į Marsą; 2003 - misija į
asteroidą; 2007 - misija į Mėnulį.

Koiperio žiede ir Oorto debesyje skrieja
milijardai kometų. Mokslinių
tyrinėjimų sąrašui priskiriamos šios
kometos: 1P, 2P, 9P, 19P, 21P, 55P,
67P, 81P, 103P ir 109P.

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

„JAXA“ projektuoja ilgus nuotolius
Mėnulyje galinčius nuvažiuoti
planeteigius.

Kometos yra skirstomos į periodines ir ne periodines.

Klausimas (A):
Tarptautinės astronomų sąjungos (IAU) portale galima gauti duomenis apie
visus stebimus asteroidus, apie arti Žemės praskriejančius asteroidus, apie
potencialiai Žemei pavojingus asteroidus ir pan. Koks yra tokios informacijos
nuorodos adresas? Nustatykite, apie kokius kosminius objektus teikiama
informacija žemiau esančiame sąraše?
0349P
0350P
0351P
0352P
0353P
0354P
0355P

2017
2018
2015
2017
2017
2020
2017

08
01
11
06
12
04
10

26.5522
18.1292
17.4719
21.6348
20.9515
27.8804
12.6323

2.498619
3.747648
3.121529
2.535516
2.213898
2.002775
1.715613

0.300105
0.091312
0.296209
0.617590
0.469331
0.125355
0.506353

255.9606
145.1296
352.4866
309.0775
230.3964
133.1484
336.3087

331.7630
65.5020
283.4594
28.1542
121.5664
320.1375
51.4597

5.4930
7.3698
12.7880
21.0149
28.4146
5.2549
11.0324

20181007
20181007
20181007
20181007
20181007
20181007
20181007

14.0
14.0
12.5
11.5
14.5
15.5
15.5

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2.0

349P/Lemmon
350P/McNaught
351P/PANSTARRS
352P/Skiff
353P/McNaught
354P/LINEAR
355P/LINEAR-NEAT
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Zondas

Asteroidas

Banga

„CNSA“

Koordinatė

Geografija

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

Kasmet į Žemės atmosferą įlekia
automobilio dydžio asteroido
gabalai (meteoroidai), joje degdami
pavirsta ugnies kamuoliais ir Žemės
paviršiaus nepasiekia.
2014 metais „CNSA“ „Chang‘e 5-T1“
apskriejo aplink Mėnulį.
Nuleidžiamasis zondas nusileido
Šiaurinėje Kinijos dalyje netoli
Mongolijos.

Kinijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa;
1970 - palydovas;
2003 - taikonautas;
2011 - misija (nesėkminga) į Marsą;
2007 - misija į Mėnulį;
2012 - taikonautė.
Antro pagal dydį asteroido „Vesta“
heliocentrinės koordinatės Saulės
sistemoje realiu laiku.

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

Geografinė informacinė sistema (GIS) – tai sistema, skirta fiksuoti, saugoti,
valdyti, analizuoti ir pateikti visų tipų geografinius duomenis. Viena jų yra
„Diva-GIS“. Įvairiais pjūviais užsakomos geografinės paieškos rezultatai
pateikiami *.zip bylų pavidalu.
Klausimas (A):
Kaip vadinama Kinijos Geografinio pozicionavimo sistema?
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http://www.spacecalendar.com

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

January 6 (2003)
http://www.astronautix.com/j/january06.html

US Air Force experimental earth sea satellite „Coriolis“ launched.
February 27 (2014)
http://www.astronautix.com/f/february27.html

Joint JAXA and NASA‘s global precipitation measurement (GPM) mission started.
February 29 (1976)
http://www.astronautix.com/f/february29.html

Japan‘s first ionosphere sounding satellite project with „UME 1“ started.
April 19 (2013)
http://www.astronautix.com/a/april19.html

Russian International biological Mission „Bion-M No.1“ started.
April 21 (1995)
http://www.astronautix.com/a/april21.html

European remote-sensing satellite „ERS-2“ for exploring Chlorophyll and Vegetation
launched.
June 10 (2011)
http://www.astronautix.com/j/june10.html

NASA‘s instrument „Aquarius“ for measuring global sea surface salinity launched.
June 12 (1967)
http://www.astronautix.com/j/june12.html

Russian Venus probe „Venera 4“ of direct atmospheric studies launched.
August 3 (2004)
http://www.astronautix.com/a/august03.html

NASA‘s robotic probe „MESSENGER“ launched for journey to Mercury.
September 24 (2014)
http://www.astronautix.com/s/september24.html

India‘s spacecraft of Mars Orbiter Mission inserted into Martian orbit.
November 15 (1988)
http://www.astronautix.com/n/november15.html

Soviet space shuttle „Buran“ makes unmanned test flight with 2 orbits.
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Teleskopas

Meteoritas

Magnetizmas

„ISRO“

Trajektorija

Matematika

Astronautas

Žemė

Temperatūra

„CNES“

Orbita

Fizika

Robotas

Mėnulis

Masė

„DLR“

Atstumas

Chemija

Raketa

Marsas

Gravitacija

„CNSA“

Greitis

Biologija

Erdvėlaivis

Planeta

Atmosfera

„ISRO“

Periodas

Astronomija

TKS

Saulė

Dažnis

„CNES“

Kampas

Geografija

„Cubesat“

Kometa

Radiacija

„DLR“

Koordinatė

Matematika

Palydovas

Planeta

Banga

„NASA“

Trajektorija

Fizika

Planeteigis

Saulė

Magnetizmas

„NASA“

Orbita

Chemija

Zondas

Kometa

Temperatūra

„ESA“

Atstumas

Biologija

STEM

11 klasė
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I-11.1 – Uždavinys Nr. 31

Teleskopas

Meteoritas

Magnetizmas

„ISRO“

Trajektorija

Matematika

Visų meteoritų (išskyrus meteoritus iš Mėnulio ir Marso) sudėtyje yra geležies ir nikelio. Tokie meteoritai turi
magnetinių savybių.

Meteoritai yra 3 tipų:
akmens, akmens-geležies, geležies.
2015.09.28 į kosmosą iškelta pirmoji
Indijos kosminė observatorija.

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

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

Klausimas (A):
Indijos pirmosios kosminės observatorijos „Astrosat“ mokslinių užduočių
sąraše buvo magnetinių laukų matavimai. Nustatykite, kokių kosminių objektų
magnetinius laukus tyrė observatorija:
a) neutroninių žvaigždžių;
b) juodųjų skylių;
c) asteroidų;
d) kometų.
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Astronautas

Žemė

Temperatūra

„CNES“

Orbita

Fizika

Žemiausia Žemės paviršiuje fiksuota temperatūra yra minus 89,2 °C,
o aukščiausia - plius 56,7 °C.

Mobili programėlė „Žemė dabar“
pateikia duomenis apie Žemės oro
temperatūrą.

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

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

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

Klausimas (A):
Žemės stebėjimo duomenų bazė „The CEOS database“. Ką reiškia „CEOS“:
a) Žemės stebėjimų palydovų komitetas;
b) Žemės stebėjimų palydovų komisija;
c) Žemės stebėjimų palydovų agentūra;
d) Žemės stebėjimų palydovų duomenų bazė.
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Robotas

Mėnulis

Masė

„DLR“

Atstumas

Chemija

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

Vidutinis Mėnulio tankis yra 3,3464
g/cm³. Tai yra antras pagal tankumą
Saulės sistemos planetų palydovas.
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“.
Mažiausias atstumas tarp Mėnulio ir
Žemės yra 363104 km, didžiausias 405696 km. Tikslus Mėnulio
atstumas (realiu laiku) iki „DLR“
administracinio pastato Kelne.

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

Klausimas (A):
Kaip vadinasi „DLR“ mokslinė įstaiga, kurianti robotus?
a) Robotikos ir mechatronikos institutas;
b) Robotikos institutas;
c) Mechatronikos institutas;
d) Kosmoso robotų.
Pateikite bent vieną šio instituto naudojamos programinės įrangos pavadinimą.
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Raketa

Marsas

Gravitacija

„CNSA“

Greitis

Biologija

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

„ESA“ misijos „ExoMars 2016“ į
Marsą metu numatyta aktyvių
biologinių ir geologinių procesų
paieška.
„CNSA“ kosminiams skrydžiams
naudoja „Long March“ serijos
raketas. Galingiausia serijos raketa
„Long March 9“ planuoja startuoti
2028 metais.

Kinijos
pirmieji kartai kosmose:
1970 - raketa;
1970 - palydovas;
2003 - taikonautas;
2011 - misija (nesėkminga) į
Marsą;
2007 - misija į Mėnulį;
2012 – taikonautė.
Vidutinis Marso skrydžio apie
Saulę greitis yra 86676 km/h.

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

Klausimas (A):
1964 metais „CNSA“ raketos T7A-S1 startu prasidėjo Kinijos biologiniai
eksperimentai kosmose. Kiek su šia raketa baltųjų pelių buvo iškelta į artimąjį
kosmosą?
a) 0010;
b) 100;
c) 1000;
d) 0001 0000.
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Erdvėlaivis

Planeta

Atmosfera

„ISRO“

Periodas

Astronomija

Veneros atmosfera susideda iš anglies dvideginio - 96 % ir azoto - 3,5 % . Mažiau nei 1 % sudaro anglies
monoksidas, argonas, sieros dvideginis ir vandens garai.
Indijos
pirmieji kartai kosmose:
1967 - raketa;
1975 - palydovas;
1984 - kosmonautas;
2003 – astronautė;
2008 - misija į Mėnulį;
2014 - misija į Marsą.

Venera yra uolinga planeta, antroji
pagal atstumą nuo Saulės, antroji
pagal dydį ir ryškiausia Saulės
sistemos planeta.
2016.05.24 „ISRO“ įvykdė sumažintos
versijos daugkartinio naudojimo
erdvėlaivio bandomąjį skrydį.

Veneros sukimo apie savo ašį periodas
yra 243,5 Žemės dienos, o sukimosi
apie Saulę - 224,65 Žemės dienos.

Faktų apie Saulės sistemos planetas lentelė.

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

50

SPACEOLYMP

EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

I-11.6 – Uždavinys Nr. 36

Saulė

TKS

Dažnis

„CNES“

Kampas

Geografija

Saulės karūnos vibraciją galima pakeisti į garso vibraciją. Gautą dažnį galima pagreitinti iki girdimo žmogaus ausiai
dažnio ir paklausyti Saulės garsus.
Prancūzijos
pirmieji kartai kosmose:
1964 - raketa;
1965 - palydovas;
1982 - kosmonautas;
1996 - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.

XXI amžiuje Žemėje įvyks 224
Saulės užtemimai. 2001-2020 metų
Saulės užtemimų Pasaulinis
atlasas.
„TKS“ padėties nustatymo
programa „Astroviewer“.

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

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

Klausimas (A):
Interneto naršyklių pagalba galima nustatyti pagal nurodytą geografinę vietą
TKS tranzito Saulės disko fone laiką. Pabandykite tai padaryti ir per „transitfinder“

nuorodą.

Tik

vienintelį

kartą

Saulės

disko

fone

yra

pavykę

nufotografuoti TKS ir Merkurijaus tranzitą vienu metu. Kada ir kurioje
valstybėje tai buvo atlikta?
Pastaba: Merkurijaus tranzitą Saulės disko fone galima stebėti tik 13 kartų per 100 metų. TKS
pradėjo veikti nuo 1998 metų.
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„Cubesat“

Kometa

Radiacija

„DLR“

Koordinatė

Matematika

Daugumoje kometų galima nustatyti didelės galios rentgeno spinduliuotę. Buvo nustatyta, kad jos atsiradimą
lemia radioaktyvūs jonai, kuriuos atskraidina Saulės vėjas.
Jupiterio grupės kometa
„9P/Tempel 1“ skriedama asteroidų
žiede aplink Saulę apsisuka per 5,56
metus. Kometos skersmuo - 6 km,
tačiau jos nebūna sferos formos. Tai
vienintelė kometa, į kurią buvo
organizuotos
2 kosminės misijos.

2018.02.01 paleistas pirmasis
komercinis Vokietijos 3U palydovas
„D-Star One“.

Vokietijos
pirmieji kartai kosmose:
1942 - raketa;
1969 - palydovas;
1978 - kosmonautas;
2020 (planuojama) - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Kometos „19P/B“ heliocentrinės
koordinatės Saulės sistemoje realiu
laiku.

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

Klausimas (A):
Kuris mažasis palydovas nepriklauso „Cubesat“ palydovų klasifikacijai (1U, 2U,
3U, 4U, 5U, 6U)?
a) 10 cm x 10 cm x 10 cm;
b) 10 cm x 10 cm x 30 cm;
c) 10 cm x 10 cm x 60 cm;
d) 10 cm x 20 cm x 30 cm;
e) 15 cm x 10 cm x 15 cm.
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Palydovas

Planeta

Banga

„NASA“

Trajektorija

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.
„NASA“ misijos „Mariner 10“ metu
buvo praskrieta greta Veneros
(1974.02.05) ir arčiausiai
Merkurijaus (1975.03.16).

JAV
pirmieji kartai kosmose:
1958 - raketa; 1958 - palydovas;
1961 - astronautas;
1962 - nufotografuota Venera;
1964 - misija į Marsą;
1969 - žmogus Mėnulyje;
1971 - sėkmingas aparato
nuleidimas Marse;
1977 - erdvėlaivis; 1983 astronautė; 1997 - marsaeigis.
Saulės sistemos planetų
trajektorijos 3D formatu pagal
pasirinktos datą.

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

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

Saulė

Magnetizmas

„NASA“

Orbita

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.

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 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 - misija į Marsą;
1969 - žmogus Mėnulyje;
1971 - aparatas Marse;
1977 - erdvėlaivis; 1983 - astronautė;
1997 - marsaeigis.
Stebint Saulę iš Žemės, Saulės
kampinis skersmuo yra apytikriai
0,5° ir beveik sutampa su Žemės
kampiniu skersmeniu.

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

C-103 Niobium Alloy is a highly refractory alloy typically used in aerospace components and other
high temperature environments. Šie lydiniai naudojami raketų variklių tūtų išorinėms dangoms, taip
jas apsaugant nuo labai aukštų temperatūrų.

Klausimas (A):
Kuris pavadinimas nėra C-103 Niobio lydinio sinonimas?
a) ASTM B540;
b) Paliney 7;
c) Nb-Hf-Ti;
d) Paliney 6.
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Zondas

Kometa

Temperatūra

„ESA“

Atstumas

Biologija

Kometų temperatūra toliau nuo Saulės, pvz. Koiperio juostoje arba Oorto debesyje temperatūra siekia -200 °C, o
labai arti Saulės gali siekti milijonus laipsnių °C.

2009 metais buvo patvirtinta,
kad kometų branduoliuose yra
organinių medžiagų: metanolio,
vandenilio cianido, formaldehido,
etanolio, etano. Manoma, kad
gali būti ir hidrokarbonatų ir
amino rūgščių.
2004-2016 metais „ESA“ vykdyta
misija „Rosetta“ į kometą „67P“
yra geriausiai į kometas vykdyta
kosminė misija istorijoje.

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

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

Klausimas (A):
DNR nėra programavimo kalba. Tai programa, skirta amino rūgščių ir
proteinų gamybai. Kokios skaičiavimo sistemos kodų pagrindu ji yra parašyta?
a) Dvejetainės;
b) Ketvirtainės;
c) Aštuntainės;
d) Šešioliktainės.
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http://www.spacecalendar.com

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

January 3 (1999)
http://www.astronautix.com/j/january03.html

NASA‘s Mars Polar Lander for Martian weather research launched.
February 24 (2011)
http://www.astronautix.com/f/february24.html

NASA‘s permanent multipurpose module „Leonardo“ launched and sent to ISS.
April 14 (1964)
http://www.astronautix.com/a/april14.html

First American high-speed re-entry vehicle technology satellite „FIRE 1“ launched.
June 5 (1989)
http://www.astronautix.com/j/june05.html

„Superbird A“ one of the first Japan‘s private communication satellites launched.
June 7 (1979)
http://www.astronautix.com/j/june07.html

India‘s first low orbit Earth observation satellite „Bhaskara-I“ launched.
July 27 (1962)
http://www.astronautix.com/j/july27.html

NASA‘s probe „Mariner 2“ launched to Venus for flyby mission.
August 1 (1955)
http://www.astronautix.com/a/august01.html

First microgravity research started.
September 17 (1958)
http://www.astronautix.com/s/september17.html

First US Navy operational navigation satellite system‘s spacecraft „Transit 1A“ launched.
September 22 (2006)
http://www.astronautix.com/s/september22.html

Japan‘s Solar research satellite „Hinode“ launched.
November 8 (2011)
http://www.astronautix.com/n/november08.html

Russian spacecraft „Phobos-Grunt“ of Martian moon‘s Phobos exploration launched.
November 13 (1978)
http://www.astronautix.com/n/november13.html

NASA‘s high energy astronomical observatory Einstein Observatory „HEAO 2“ launched.
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Teleskopas

Asteroidas

Masė

„Roscosmos“

Greitis

Astronomija

Astronautas

Meteoritas

Gravitacija

„JAXA“

Laikas

Geografija

Robotas

Žemė

Atmosfera

„CNSA“

Trajektorija

Matematika

Raketa

Mėnulis

Dažnis

„ISRO“

Orbita

Fizika

Erdvėlaivis

Marsas

Radiacija

„CNES“

Atstumas

Chemija

TKS

Planeta

Banga

„DLR“

Greitis

Biologija

„Cubesat“

Saulė

Magnetizmas

„CNES“

Laikas

Astronomija

Palydovas

Kometa

Temperatūra

„DLR“

Periodas

Geografija

Planeteigis

Planeta

Masė

„NASA“

Kampas

Matematika

Zondas

Saulė

Gravitacija

„ESA“

Koordinatė

Fizika

STEM

12 klasė

57

SPACEOLYMP

EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

I-12.1 – Uždavinys Nr. 41

Teleskopas

Asteroidas

Masė

„Roscosmos“

Greitis

Astronomija

Asteroidų, skriejančių tarp Marso ir Jupiterio esančiame asteroidų žiede masė svyruoja tarp 2,8×1021 ir 3,2×1021 kg.
Tai sudaro tik 4% Mėnulio masės. Asteroidų masei įtakos turi Fe ir Ni kiekiai.
Asteroidų žiede tarp Marso ir Jupiterio
skrieja dešimtys tūkstančių
asteroidų. Detalių mokslinių
tyrinėjimų sąrašui priskiriami šie
asteroidai: Bennu, Chariklo, Psyche,
Ida, Itokawa, mathilde, Eros, Vesta,
Oumuamua.

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.

2011.07.18 Rusija iškėlė mokslinį
palydovą „Spektr-R“, kuriame įdiegtas
didžiausias pasaulyje 10 m skersmens
radijo teleskopas.

Vidutiniškai asteroidas skrieja 25
km/s greičiu. 2017 metais buvo
pastebėtas tarpžvaigždinis asteroidas,
jo skriejimo greitis - 40 km/s.

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

Klausimas (A):
Prisijunkite prie asteroidų duomenų bazės ir nustatykite, koks bus asteroido
„Vesta“ atstumų 2028 ir 2038 metų pabaigoje iki Žemės skirtumas.
Pastaba: skaičiuokite bent 1 mln. km tikslumu
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Astronautas

Meteoritas

Gravitacija

„JAXA“

Laikas

Geografija

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

Meteoritai yra 3 tipų:
akmens; akmens-geležies; geležies.
1990 metais kosmose pabuvojo
pirmasis Japonijos astronautas Toyohiro Akiyama, o 1994 metais
kosmose pabuvojo pirmoji japonė Chiaki Mukai.

Meteorų lietaus metu yra
matuojamas jų skaičius, kurį zenite
per 1 valandą gali matyti
stebėtojas. (angl. zenithal hourly
rate, ZHR).

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

Klausimas (A):
Žemiau pateikiamas platus geografinių informacinių sistemų programinės
įrangos sąrašas. Kuris pavadinimas nėra priskiriamas GIS?
DIVA-GIS; QGIS; ArcGIS; Esri; gvSIG; SAGA GIS; uDig; ILWIS; GRASS GIS; Jump GIS;
MapWindow GIS; GeoDA; Whitebox Geospatial Analysis Tools; FalconView; Maptitude;
PostGIS; MapGuide Open Source; GeoServer; MapServer; Mapnik; Python; TatukGIS;
MapInfo Corporation; Harris; Geospatial TerraLib; Smallworld; Autodesk; GeoTools;
Forest GIS; Mountain GIS; Cave GIS
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Robotas

Žemė

Atmosfera

„CNSA“

Trajektorija

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.

Kinijos didelės raiškos Žemės
stebėjimų sistema „CHEOS“.
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.
Žemės trajektoriją Saulės sistemoje
3D formatu pagal pasirinktą datą
patogu stebėti tinklalapyje
„TheSkyLive“.

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

Klausimas (A):
organization_uri: /organization/chinese-academy-space-technology
person: {}
person_id: ~
person_uri: ~
role_type_identifier: contributor
uri: /contributor/3739
- href: https://data.globalchange.gov/contributor/3740.yaml
id: 3740
organization:
country_code: CN
identifier: national-satellite-meteorological-center-chinese-meteorological-administration
international: ~
name: National Satellite Meteorological Center/Chinese Meterological Administration
organization_type_identifier: national
url: http://www.nsmc.org.cn/en/NSMC/Home/index.html
organization_uri: /organization/national-satellite-meteorological-center-chinese-meteorologicaladministration
person: {}
person_id: ~
person_uri: ~
role_type_identifier: contributor
uri: /contributor/3740
- href: https://data.globalchange.gov/contributor/3759.yaml

Kokia Kinijos organizacija tiesiogiai susijusi su atmosferos tyrimais?
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Raketa

Mėnulis

Dažnis

„ISRO“

Orbita

Fizika

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

Mėnulis neturi atmosferos, todėl
čia nesklinda garsas, o dangus yra
juodos spalvos.
2018 metais „ISRO“ raketa „GSLVF10“ skraidins kosminę įrangą
„Chandrayaan-2“ į Mėnulį.

Indijos
pirmieji kartai kosmose:
1967 - raketa;
1975 - palydovas;
1984 - kosmonautas;
2003 – astronautė;
2008 - misija į Mėnulį;
2014 - misija į Marsą.
Mėnulio orbita apie Žemę yra
elipsės formos,
o ekscentricitetas - 0,0554.

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

Klausimas (A):
Naršyklių pagalba nustatykite, kokiame portale yra pateikiamas toks fizikinis
dydis?

(t) = ±4500(q - 1) (t - tl) / [tarc2 (N - 3)1/2 ] arcsec
Kokia informacija skelbiama ieškomoje nuorodoje?
Kokia viena iš pirmųjų programavimo kalbų yra minima ieškomoje nuorodoje?
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Erdvėlaivis

Marsas

Radiacija

„CNES“

Atstumas

Chemija

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

Vidutinis Marso tankis yra 3,934
g/cm³, artimas Žemės mėnulio
tankiui.
1963 metais „CNES“ nagrinėjo
erdvėlaivio sukūrimo galimybes.
Buvo maketuojamas mažas
sugrąžinamas kosminis aparatas –
„Space Taxi“.

Mažiausias atstumas tarp Marso ir
Žemės yra 54600000 km, didžiausias
- 401000000 km. Marso atstumas
(realiu laiku) iki Žemės ir iki Saulės.

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

Klausimas (A):
Iš kurio Prancūzijos miesto, kuriame yra “CNES” padalinys, yra koordinuojami
Marso cheminės sudėties tyrimai (misija „Curiosity”)?
Kiek per pirmuosius misijos metus informacijos buvo parsiųsta į antžemines
stotis?
a) 190 bitų;
b) 190 kilobitų;
c) 190 gigabitų;
d) 190 terabitų.
Išvardinkite bent vieną organinį junginį aptiktą Marse?
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TKS

Planeta

Banga

„DLR“

Greitis

Biologija

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

Venera yra uolinga planeta,
antroji pagal atstumą nuo Saulės,
antroji pagal dydį ir ryškiausia
Saulės sistemos planeta.
Informacija apie „TKS“
Vokietijos Aerokosmoso centro
tinklalapyje.

Artimiausia Saulei planeta
Merkurijus aplink žvaigždę skrieja
170503 km/h greičiu, o antroji
pagal atstumą Venera –
126074 km/h greičiu.

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

2016

metais

pirmą

kartą

kosmoso

istorijoje,

Tarptautinėje

kosminėje

stotyje

mikrogravitacijos sąlygomis mokslinio eksperimento „Biomolecule Sequencer“ metu buvo
skvenuota DNR molekulė.
Klausimas (A):
Universalus genetinis kodas yra:
a) Programa;
b) Programavimo kalba;
c) Metakalba;
d) prilygintinas vertyklei (doroklei) (angl. translator)
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„Cubesat“

Saulė

Magnetizmas

„CNES“

Laikas

Astronomija

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

Saulė yra geltonoji nykštukinė
žvaigždė, amžius ~ 4,5 mlrd. metų,
atstumas iki Galaktikos centro 26000
šviesmečių.

Saulės padėties apibūdinimui bet
kuriuo paros momentu ir bet
kuriame duotame Žemės taške
nusakyti išskiriama 10 skirtingos
trukmės fazių: naktis, astronominė
aušra, jūrinė aušra, aušra, teka, diena,
laida, saulėlydis, jūrinis saulėlydis,
astronominis saulėlydis.

2017.05.18 ir 2017.05.19 iš „TKS“ į
kosmosą išleisti dviejų Prancūzijos
mokyklų palydovai „X-Cubesat“ ir
„Spacecube“.

Saulė yra beveik ideali sfera, į kurią tilptų 1 mln. Žemės dydžio planetų. Ateityje Saulė „praris“ Žemę, o po kurio laiko
sumažėjusi Saulė taptų Žemės dydžio.

Klausimas (A):
Teisingai

priskirkite

„X-Cubesat”,

„SpaceCube”,

„IP2SAT”,

„EntrySat”

pavadinimus Prancūzijos „Cubesat” palydovams FR01, FR02, FR03, FR05, kurie
priskirti ES projektui QB50?
Pastaba: pasinaudokite internetiniu puslapiu „Gunter Space page”.
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Palydovas

Kometa

Temperatūra

„DLR“

Periodas

Geografija

Kometų temperatūra toliau nuo Saulės, pvz. Koiperio juostoje arba Oorto debesyje temperatūra siekia -200 °C, o
labai arti Saulės gali siekti milijonus laipsnių °C.

Vokiečių astronomas Johann Franz
Encke pirmasis paskaičiavo jo vardu
pavadintos kometos orbitą.
Kometos „2P/Encke“ medžiaga
kasmet lapkričio mėnesį sąlygoja
Tauridų meteorų lietų.
„DLR“ Žemės stebėjimų centre
kaupiami Žemę tyrinėjančių
palydovų (pvz. „TerraSAR-X“,
„TanDEM-X“) duomenys.

Vokietijos
pirmieji kartai kosmose:
1942 - raketa;
1969 - palydovas;
1978 - kosmonautas;
2020 (planuojama) - astronautė.
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą
vykdė kartu su „ESA“.
Suskilusios kometos „SchwassmannWachmann 3“ sukimosi apie Saulę
periodas yra 5,44 Žemės metų.

Tikslią kometos „29P“ padėtį iš Žemėje nurodyto taško ir nurodytu laiku galima rasti interneto sąsajoje
„HORIZONS Web-Interface“.

Klausimas (A):
Kaip vadinama Europoje kuriama kosminių šiukšlių (angl. space debris)
modeliavimo programinė įranga, kuriama Braunšveigo technikos universiteto
(Vokietija) specialistų patirtimi?
a) SPACEDEBRIS;
b) OBJECT DEBRIS;
c) ORBIT;
d) DEBRIS;
e) MASTER.
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I-12.9 – Uždavinys Nr. 49

Planeteigis

Planeta

Masė

„NASA“

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.
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 - misija
į Marsą; 1969 - žmogus Mėnulyje;
1971 - sėkmingas aparato nuleidimas
Marse; 1977 - erdvėlaivis; 1983 astronautė; 1997 – marsaeigis.
2018 sausio 1 dieną Veneros
heliocentrinė ilguma, matuojama
laipsniais, buvo 276°. 2018 vasario 16
d. vidurdienyje Veneros regimasis
kampinis skersmuo yra 9,91".

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

Klausimas (A):
Žemiau pateikiamas tekstas, kuriame yra praleisti skaičiai. Raskite teisingus
ir įrašykite.

„NASA has recorded over ____ terabytes of space images,

telemetry, models and just about everything one can imagine from all the
planetary missions from the past ____ years. The data stored is within NASA’s
planetary data system (PDS). And it’s all available free at http://pds.nasa.gov.
Šiame skaitmeninių duomenų archyve apžvelgiamos įvairios sritys, vadinamos
mazgais (angl. nodes). Kiek jų yra?
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I-12.10 – Uždavinys Nr. 50

Zondas

Saulė

Gravitacija

„ESA“

Koordinatė

Fizika

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

Saulės sukuriama energija yra 3,83
x 1023 kW. Jos užtektų 5,18 km
pločio ir 1 km storio ledo tiltui tarp
Saulės ir Žemės ištirpdyti per 1
sekundę.
2020 metais „ESA“ planuoja paleisti
Saulės tyrinėjimų kosminį
aparatą „Solar orbiter“ (SolO).

Europos kosmoso agentūros
pirmieji kartai kosmose:
1968 - palydovas; 1979 - raketa;
1983 - astronautas;
2014 - astronautė;
2014 - misija į kometą;
2016 - misija į Marsą;
2018 - numatoma misija į Mėnulį.
2019 liepos 2 d. per pilną Saulės
užtemimą Pietų Amerikoje (vieną iš
galimų zondo starto datų) Saulės
geocentrinės koordinatės
(Gx,Gy,Gz) bus (-0.1805049,
1.0005250, 0.0000000).

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):
Kelių skirtingų naršyklių pagalba nustatykite, kokius atsakymus pateikia
raktinių paieškos žodžių rinkinys “Probe” + “Sun” + “Gravity” + “ESA” +
“Coordinate” + “Physics”. Kaip vadinasi ESA” projektas skirtas Saulės
gravitacijai tyrinėti? Atraskite kvantinės fizikos projekto pavadinimą, kuris
skaitant iš abiejų pusių sutampa?
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http://www.spacecalendar.com

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

February 18 (2004)
http://www.astronautix.com/f/february18.html

Last of unique configuration military communication satellite „Molniya 1T“ launched.
February 20 (2001)
http://www.astronautix.com/f/february20.html

Swedish minisatellite „ODIN“ launched for Earht‘s atmosphere and celestial bodies research.
April 10 (837)
http://www.astronautix.com/a/april10.html

„Halley‘s Comet“ closest approach to Earth at distance approx. 6 million km.
April 12 (1961)
http://www.astronautix.com/a/april12.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Yuri_Gagarin

First ever human flight in space.
June 3 (2010)
http://www.astronautix.com/j/june03.html

520 days psychological isolation experiment „Mars500“ started in Moscow, Russia.
June 9 (2008)
http://www.astronautix.com/j/june09.html

China‘s communication satellite „Chinasat 9“ as relay satellite for 2008 Olympic Games
launched.
July 25 (2013)
http://www.astronautix.com/j/july25.html

Largest ever European telecom satellite „Alphasat“ was launched.
September 15 (2016)
http://www.astronautix.com/s/september15.html

French-Chinese human cardiovascular monitoring system „Cardiospace“ launched.
November 6 (1966)
http://www.astronautix.com/n/november06.html

NASA‘s probe „Lunar Orbiter 2“ launched and sent to the Moon.
December 28 (2008)
http://www.astronautix.com/d/december28.html

European experimental navigation satellite „GIOVE-B“ (prototype of Galileo GPS) launched.
December 30 (1995)
http://www.astronautix.com/d/december30.html

NASA‘s blank holes, neutron stars, X-ray pulsars explorer „RXTE“ launched.
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ATSAKYMAI

8 klasė
I-8.1 (K)

Grįžti į turinį

Teleskopas; ESA; http://sci.esa.int/integral/
I-8.2 (K)

Grįžti į turinį

https://spacemath.gsfc.nasa.gov/weekly/10Page18.pdf
Atsakymus apie mokinio svorį pakaktų pateikti tik Žemės, Merkurijaus ir Marso atveju. Visi
kiti kosminiai kūnai nėra planetos.
I-8.3 (K)

Grįžti į turinį

1. b); 2. b)
I-8.4 (K)

Grįžti į turinį

https://www.pombase.org/
I-8.5 (K)

Grįžti į turinį

c); https://pds.jpl.nasa.gov/planets/
I-8.6 (K)

Grįžti į turinį

d)
I-8.7 (K)

Grįžti į turinį

a) 1 metai
b) Į 3 fragmentus. Fragmentai pavadinti didžiosiomis A, B ir C raidėmis
I-8.8 (K)

Grįžti į turinį

Fizika
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Grįžti į turinį

I-8.9 (K)

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

Grįžti į turinį

I-8.10 (K)

gali, nes 1 momme = 1 mm šilko masė yra lygi 3,75 g. Momme sutrumpintai žymimas mm.

9 klasė
I-9.1 (K)

Grįžti į turinį

Visi atsakymai teisingi;
http://www.alcyone.de/index.html
d
I-9.2 (K)

Grįžti į turinį

https://www.google.com/mars/
Debesys (angl. Crater Clouds) (pateiktoje naršyklėje pasirenkate „Craters“ ir tarp keliolikos
kraterių randate tinkamą atsakymą).
I-9.3 (K)

Grįžti į turinį

b
I-9.4 (K)

Grįžti į turinį

d
https://sites.google.com/site/gretnaupwardboundrocketry/openrocket
http://openrocket.info/
I-9.5 (K)

Grįžti į turinį

Tyrėjas
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I-9.6 (K)

Grįžti į turinį

d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2577395/
I-9.7 (K)

Grįžti į turinį

62000 oC
Sektoriuje su vienu elementu paviršiaus temperatūra sieks 1000 oC, sektoriuje su dviem
identiškais elementais jų temperatūrų suma sieks 2000 oC, ... , sektoriuje su 9 identiškais
elementais temperatūrų suma sieks 9000 oC.
Sunumeruokime sienelės sektorius tokiu būdu, kad 1000 oC atitinka 1, 2000 oC – 2 ir t.t.

Tuomet 4 galimų grupių sumų suma yra 4 x B2 + 2 x (B1+A2+B3+C2) + (A1+C1+A3+C3).
Akivaizdu, kad sektorių su mažiausia pasiekiama paviršiaus temperatūra reikia talpinti į B2, o
sektorius su 2, 3, 4 ir 5 elementais reikia talpinti aplink B2 tokiu būdu: su 2 į C2, su 3 į B3, su
4 į A2 ir su 5 į B1. Centre patalpintame sektoriuje paviršiaus temperatūra pakyla iki 1000 oC,
sektorių C2, B3, A2 ir B1 su jais esančiais elementais temperatūrų suma yra 14000oC. Tik
tokiu būdu išdėstydami gauname mažiausią temperatūrų sumą lygią 62000oC.
I-9.8 (K)

Grįžti į turinį

Bhuvan (liet. Žemė)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bhuvan
1) gruntinis vanduo; 2) Gango upės švara; 3) upių delta?
http://bhuvan.nrsc.gov.in/bhuvan_links.php#
I-9.9 (K)

Grįžti į turinį

Asteroidas; Paprasčiausiu Cezario kodo atveju (jį taikė imperatorius Julijus Cezaris savo
laiškuose), koduojamo žodžio raidei suteikiama trečios iš eilės abėcėlėje einančios raidės
reikšmė, pvz. raidė s pakeičiama raide u (lietuviškos abėcėlės atveju).
https://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_cipher
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Grįžti į turinį

I-9.10 (K)
b
https://data.nasa.gov/Space-Science/Meteorite-Landings/gh4g-9sfh

10 klasė
I-10.1 (K)

Grįžti į turinį

Sudarykite sveikų skaičių masyvą, paskaičiuokite masyvo elementų vidurkį. Iš indų, kuriuose
kuro talpa viršija vidurkį reikės perpilti kurą į kitus indus, kuriuose įpilto kuro yra mažiau nei
vidurkis. Iš esmės uždavinio sprendimas susiveda į tai, kad tereikia suskaičiuoti masyvo
elementų skaičių, kuriuose reikšmės yra didesnės už visų masyvo elementų vidurkį.
I-10.2 (K)

Grįžti į turinį

1. b;
2. http://planetary.s3.amazonaws.com/data/change3/pcam.html ;
3. a;
I-10.3 (K)

Grįžti į turinį

d (angl. Mars Orbiter Mission)
https://www.isro.gov.in/pslv-c25-mars-orbiter-mission/pictures-mars-colour-camera-mcconboard-india%E2%80%99s-mars-orbiter
I-10.4 (K)

Grįžti į turinį

JAV Nacionalinė geomagnetizmo programa.
https://geomag.usgs.gov/plots/dst.php
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Į reikiamus laukelius suveskite ieškomą datą ir valandas, turite gauti tokią diagramą:

I-10.5 (K)

Grįžti į turinį

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20110015922.pdf 26 pusl.
STS-87
176
I-10.6 (K)

Grįžti į turinį

a
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/stem_on_station/index.html
I-10.7 (K)

Grįžti į turinį

Simulink
http://support.psatellite.com/cst/pdfs/GettingStarted.pdf
https://www.mathworks.com/solutions/embedded-systems.html
I-10.8 (K)

Grįžti į turinį

Žmogų, daugiau skaityti čia
I-10.9 (K)

Grįžti į turinį

Minor Planet Center
https://minorplanetcenter.net/data
Apie kometas; https://www.minorplanetcenter.net/iau/MPCORB/CometEls.txt
I-10.10 (K)

Grįžti į turinį

Beidou
http://en.beidou.gov.cn/
http://www.diva-gis.org/gdata
http://worldmap.harvard.edu/chinamap/
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11 klasė
I-11.1 (K)

Grįžti į turinį

a
https://www.isro.gov.in/Spacecraft/astrosat
I-11.2 (K)

Grįžti į turinį

a
http://ceos.org/
http://database.eohandbook.com/index.aspx
I-11.3 (K)

Grįžti į turinį

a , https://www.dlr.de/rm/en/desktopdefault.aspx/tabid-3794/
pvz., DLR CallDe, DLR CallLab, RAFCON; cvkit
I-11.4 (K)

Grįžti į turinį

4 arba b (skaičius 4 dvejetainėje sistemoje);
Šaltinis čia.
I-11.5 (K)

Grįžti į turinį

b, Marsas
I-11.6 (K)

Grįžti į turinį

2016.05.09, Filadelfija, JAV
https://astronomynow.com/2016/06/01/mercury-and-international-space-station-transit-the-sun/

I-11.7 (K)

Grįžti į turinį

e, http://www.cubesat.org/
I-11.8 (K)

Grįžti į turinį

b
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https://www.space.com/18551-venera-13.html
d
https://www.nasa.gov/feature/jpl/a-clockwork-rover-for-venus
Grįžti į turinį

I-11.9 (K)
d
https://www.americanelements.com/c-103-niobium-alloy

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20110015922.pdf 18 pusl.
Grįžti į turinį

I-11.10 (K)
b , DNR atveju ATCG
https://www.quora.com/Is-DNA-a-programming-language

12 klasė
I-12.1 (K)

Grįžti į turinį

169 mln. km
2028.12.31 - 428,9 mln. km ir 2038,12.31 - 259,9 mln. km
https://theskylive.com/vesta-info

I-12.2 (K)

Grįžti į turinį

Python
I-12.3 (K)

Grįžti į turinį

Nacionalinis palydovų meteorologijos centras
http://www.nsmc.org.cn/en/NSMC/Home/index.html
I-12.4 (K)

Grįžti į turinį

ftp://ftp.lowell.edu/pub/elgb/astorb.html ;
Asteroidų orbitų elementų duomenų bazė;
FORTRAN
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I-12.5 (K)

Grįžti į turinį

Tulūza;
c
metanas, benzenas, toluenas
https://cnes.fr/en/web/CNES-en/10946-gp-curiosity-celebrates-one-year-on-mars.php
https://cnes.fr/en/web/CNES-en/10946-gp-curiosity-celebrates-one-year-on-mars.php
I-12.6 (K)

Grįžti į turinį

d
https://www.quora.com/Is-DNA-a-programming-language
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_code#Reading_frame
https://www.google.lt/search?q=universal+genetic+code&rlz=1C1CHBF_ltLT813LT813&oq
=Universal+Genetic+Code&aqs=chrome.0.35i39j0l5.622j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
I-12.7 (K)

Grįžti į turinį

FR01 – X-Cubesat; FR02 – EntrySat; FR03 – IP2Sat; FR05 – SpaceCube.
I-12.8 (K)

Grįžti į turinį

e, https://sdup.esoc.esa.int/web/csdtf/home
https://www.mdpi.com/2226-4310/5/2/37/htm
I-12.9 (K)
100; 30;
7

Grįžti į turinį

https://www.nasa.gov/content/planetary-data-systems-api-to-nodes
I-12.10 (K)

Grįžti į turinį

BepiColombo;
SAGAS (https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0711/0711.0304.pdf)
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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://hpde.gsfc.nasa.gov/Borne_Informatics.ppt
http://serc.carleton.edu/usingdata/index.html
http://d32ogoqmya1dw8.cloudfront.net/files/usingdata/UsingData.pdf
http://www.dlese.org/library/index.jsp
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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