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Įvadas 

Pastaraisiais metais įvairiose šalyse siekiama padidinti jaunimo motyvaciją renkantis 

mokslininko ir/ar verslininko karjerą kosmoso tematikoje. Kai kurios kosmoso valstybės kaip 

antai JAV, Indija ir Europos kosmoso agentūros (EKA) šalys narės bando tai išspręsti 

įtraukdamos STEM (gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslų visuma) į 

mokyklų švietimo programas.    

Mokinių suinteresuotumo STEM disciplinomis didinimas yra nelengvas iššūkis. 

Šiandieniniam jaunimui STEM mokymosi dalykai nėra patrauklūs, o pasirenkančių su STEM 

disciplinomis susijusias studijas jaunuolių skaičius yra labai mažas. Pavyzdžiui, Europoje  

2011 metais tik 40 % vaikinų (moksleivių) ir 14 % merginų (moksleivių) pasirinko su STEM 

susijusias universitetines studijas, o pagal JAV Švietimo departamento duomenis 2014 metais 

vos 16 % JAV moksleivių domino karjera sietina su STEM disciplinomis. 

EKA siekia išlikti pakankamai savarankiška pasaulinio lygio tarpvyriausybine kosmoso 

organizacija. 2014 metų gruodžio 2 dieną Liuksemburge EKA valstybių narių ministrai 

pabrėžė, kad ateities tarptautinės kosminės misijos turi siekti keletą visa apimančių  

strateginių tikslų. Vienu iš jų turėtų būti įkvėpimo-skatinimo-uždegimo dimensija, kuri 

įtrauktų visuomenę, ypač jaunąją kartą, skatintų studijuoti gamtos mokslus ir inžineriją, 

plėstų žinių ribas, propaguotų pasaulinio bendradarbiavimo kosmose reikšmę, ruoštų 

tvariam žmonijos buvimui Saulės sistemoje už planetos Žemės ribų. EKA susidariusią 

probleminę situaciją jaunimo profesinio orientavimo srityje sprendžia nuo 2005 metų. 

Konkrečiai tuo užsiima „Europos kosmoso švietimo išteklių biuras“ (angl. ESERO). 2014 

metais Indijos nevyriausybinė organizacija, stiprinanti moksleivių gebėjimus STEM 

disciplinose, pradėjo rengti „Kosmoso olimpiadas“. 2017 metais Indijoje jau bus rengiama 5-

12 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 
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rezultatų vidurkis buvo mažesnis už Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

(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 
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mokslininkai, uždirbo virš 630 mln. JAV dolerių, ko pilnai pakaktų šiuolaikiškai 

tarpplanetinei misijai organizuoti.  

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 
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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 

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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M-8.1 – Uždavinys Nr. 1  

 

 

 

 

  

 

 

Teleskopas Žemė  Temperatūra „NASA“ Laikas  Fizika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Kokį atstumą nuskrietų šviesa per vieną Žemės parą (vidutinę žvaigždžių parą)? 

Pastaba: atsakymo skaičių parašykite ir standartine išraiška. Papildomai iš žinynų reikia rasti, 

kiek šviesa nuskrieja per metus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 metais „NASA“ iškels į 
kosmosą šiuolaikiškiausią kosminį 

teleskopą „James Webb space 
telescope“. 

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

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

JAV pirmieji kartai kosmose:  
1958  - raketa; 1958 - palydovas; 

1961 - astronautas; 1962 - 
nufotografuota Venera; 1964 - 

sėkminga misija į Marsą; 1969 - 
žmogaus išsilaipinimas Mėnulyje; 

1971 - sėkmingas aparato nuleidimas 
Marse; 1977 - erdvėlaivis; 1983 - 
astronautė; 1997 – marsaeigis. 

Mobilioji programėlė „Žemė dabar“ 
pateikia duomenis apie Žemės oro 

temperatūrą. 

Tikslų Žemės laiką skaičiuoja 
atominiai laikrodžiai. Jie saugomi 
Žemėje. Tačiau ir atomus veikia 

Žemės gravitacija, todėl laikrodžių 
laikas lėtai lėtėja, pvz. 1 sekundę per 

300 mln. metų.  

https://www.jwst.nasa.gov/
https://www.swpc.noaa.gov/
https://www.hq.nasa.gov/office/hqlibrary/documents/o51254593.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.earthnow.activity
http://www.scmp.com/news/china/article/2019276/china-launch-worlds-first-cold-atomic-clock-space-and-itll-stay-accurate
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M-8.2 – Uždavinys Nr. 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

Astronautas Mėnulis  Masė „ESA“ Periodas  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Klausimas (A): 

Naują „Orion“ kapsulę sudaro nupjautinis kūgis ir pusė elipsoido, sujungtų 

tarpusavyje pagrindas prie pagrindo. Nupjautinio kūgio didesniojo pagrindo 

plotas yra lygus elipsoidą per vidurį ties didžiąja pusaše kertančioje plokštumoje 

susidariusio skritulio plotui. Nupjautinio kūgio didesniojo pagrindo skersmuo 

yra 5,029 metrai, o mažesniojo pagrindo – 1,829 m. Nupjautinio kūgio 

sudaromoji lygi 2,972 metro. Į pusę elipsoido įbrėžkime kūgį, kurio pagrindas 

sutampa su nupjautinio kūgio pagrindu, o sudaromoji lygi 2,606 m. Koks yra 

„Orion“ kapsulės aukštis išreikštas milimetrų tikslumu? Palyginimui, panašios 

formos „Apollo“ kapsulės, į kurią tilpdavo trys į Mėnulį skriejantys astronautai, 

plačiausia vieta (kūgio pagrindo skersmuo) buvo 3,9 metro, o kapsulės aukštis – 

2,5 metro.   

 

 

 

Mėnulio masė yra 7,3458 x 1022 kg, arba tai sudaro 0,0123 Žemės masės. 

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

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. 

Mėnulio sukimosi periodas apie savo ašį 
yra 29,530589 dienos, o apie Žemę 

27,321661 dienos. 

Iki 2017.12.31 Kosmose yra 
pabuvoję 45 „ESA“ europiečiai 

astronautai-kosmonautai. 

Vidutinis Mėnulio tankis yra 
3,3464 g/cm³. Tai yra antras pagal 
tankumą Saulės sistemos planetų 

palydovas. 

https://physics.stackexchange.com/questions/287581/different-precision-for-masses-of-moon-and-earth-online
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ESA_history/Highlights/The_first_50_years
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Astronauts/European_astronauts_in_space
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html
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M-8.3 –Uždavinys Nr. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotas Marsas  Gravitacija „Roscosmos“ Kampas  Informatika 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Skriejant link Marso kosminis aparatas „ExoMars Trace Gas Orbiter“ reguliariai 

į Žemę siunčia įvairią skaitmeninę informaciją. Tarkime, kad kažkuriuo metu 2 

Mbitų/sek  greičiu į Žemę buvo pasiųstas žodžių rinkinys “Robot Mars Gravity 

Roscosmos Angle Informatics” užrašytas dvejetainiu kodu (žiūr. lentelę I). 

Tačiau dėl informacijos perdavimo sutrikimo paskutinio žodžio dalies 

“ormatics” dvejetainis kodas pasimetė. Atsakykite, kaip turėjo atrodyti 

pamestoji dvejetainių skaičių eilutė. 

Lentelė I.  
01010010 
01101111 

01100010 
01101111 
01110100 

01001101 
01100001 
01110010 
01110011 

 01000111 
01110010 
01100001 
01110110 
01101001 
01110100 
01111001 

01010010 
01101111 
01110011 
01100011 
01101111 
01110011 
01101101 
01101111 
01110011 

01000001 
01101110 01100111 

01101100 
01100101 

 01001001 
01101110 
01100110 

o 
r 
m 
a 
t 
i 
c 
s 

Kosmoso robotams 
(„robonautams“) keliami 4 
pagrindiniai reikalavimai: 

mobilumas, manipuliavimo laisvė, 
valdymo laiko uždelsimas ir 

veikimas ekstremalioje aplinkoje. 

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

Saulės sistemos misijų mokslinių ir inžinierinių duomenų saugykla. 

Rusijos (buvusios 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. 

„MarsExpress“ – bendra 
„Roscosmos“ ir „ESA“ misija į 

Marsą. 

2018 sausio 1 dieną Marso 
heliocentrinė ilguma, matuojama 

laipsniais, buvo 194°. 2018 vasario 
16 d. 12:00 Marso regimasis 

kampinis skersmuo buvo 6,15". 

http://www.wtec.org/robotics/report/03-Space.pdf
http://www.smartconversion.com/otherInfo/gravity_of_planets_and_the_sun.aspx
https://www.cosmos.esa.int/web/psa/psa-introduction
http://en.roscosmos.ru/
https://www.cosmos.esa.int/web/psa/mars-express
https://www.timeanddate.com/astronomy/planets/distance


                                                                           
 

SPACEOLYMP                                                                           EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe 
                      

Pusl. 13 
  

M-8.4 – Uždavinys Nr. 4 

 

 

 

 

  

 

 

Raketa Planeta  Atmosfera „JAXA“ Koordinatė  Biologija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.05.20  21:58:22 iš Tanegašimos kosminio centro su raketa „H-IIA“ į Venerą 

„JAXA“ iškėlė 104 cm × 145 cm × 140 cm matmenų zondą „Akatsuki”. Zondo paskirtis – 

trimatis (3D) Veneros atmosferos sluoksnių judėjimo fotografavimas ir tyrimai.   

Klausimas (A): 

a) Koks yra zondo „Akatsuki“ briaunų perimetras? 

b) koks yra zondo „Akatsuki“ paviršiaus plotas (m2)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.11.14 „JAXA“ atliko naujos 
kartos skystu kuru varomos 

raketos pirmos pakopos variklio 
„LE-9“ bandymus. 

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

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

Japonijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa; 1970 - palydovas; 
1985 - astronautas; 1994 - 

astronautė; 1998 - misija į Marsą; 
2003 - misija į asteroidą;  

2007 - misija į Mėnulį. 

Venera yra uolinga planeta, 
antroji  pagal atstumą nuo Saulės, 

antroji pagal dydį ir ryškiausia 
Saulės sistemos planeta. 

Veneros heliocentrinės koordinatės 
Saulės sistemoje realiu laiku. 

http://global.jaxa.jp/projects/rockets/h3/topics.html#topics11029
https://www.space.com/18527-venus-atmosphere.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080402202055.htm
http://global.jaxa.jp/projects/past_project/sat.html
https://www.space.com/44-venus-second-planet-from-the-sun-brightest-planet-in-solar-system.html
http://cosinekitty.com/solar_system.html
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M-8.5 – Uždavinys Nr. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdvėlaivis Saulė  Dažnis „CNSA“ Trajektorija  Astronomija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 1957 metų, t.y. kosminės eros pradžios iki 2015 metų pabaigos į kosmosą (paliekant 

Žemės orbitą) Saulės sistemai tyrinėti paleistų kosminių aparatų skaičių galite nustatyti 

panaudoję 1 lentelės duomenis. Į lentelę yra įtraukti keli labai svarbūs kosmoso istorijos 

įvykiai, kurių metu nebuvo skriejama už Žemės orbitos ribų. Tai pirmieji 1957 metų Rusijos ir 

1958 metų JAV dirbtiniai Žemės palydovai, 1961 metais į kosmosą nuskraidintas pirmasis 

žmogus ir naujos kartos JAV tarplanetinių skrydžių modulio „Orion“ bandomasis skrydis 

2014 metais. Buvo keleri metai, kuomet Saulės sistemos tyrinėjimams nebuvo leidžiami 

kosminiai aparatai (žiūr. 1 lentelę), pažymėkime šį skaičių N. 
1 lentelė*  

 1957/60 1961/1970 1971/1980 1981/1990 1991/2000 2001/2010 2011/2015 
1  5 8 2 1 2 5 
2  6 5 - 1 1 1 
3  2 9 2 - 6 6 
4  6 3 2 2 2 3 
5  11 4 3 1 3 2 
6  12 2 1 4 3  
7 2 12 2 - 3 4  
8 2 9 5 2 5 1  
9 4 11 - 2 2 1  
10 1 5 - 3 - 4  

*- skaičiai nuo 1 iki 10 kairiame stulpelyje atitinka metus konkrečiame dešimtmetyje, skaičiai langelių viduje, 
kiek buvo paleista kosminių aparatų. 

Kinijos aerokosmoso mokslo ir 
technologijų korporacija planuoja 

2040 metais pasigaminti 
branduoliniu kuru varomą 

daugkartinio naudojimo erdvėlaivį. 

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

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. 

Kinijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa; 1970 - palydovas;  
2003 - taikonautas;  

2011 - misija (nesėkminga) į Marsą; 
2007 - misija į Mėnulį;  

2012 – taikonautė. 

Saulė yra geltonoji nykštukinė 
žvaigždė, amžius ~ 4,5 mlrd. metų, 

atstumas iki Galaktikos centro 26000 
šviesmečių. 

Saulės sistemos kosminių kūnų 
skriejimo trajektorijų naršyklė. 

https://gbtimes.com/china-sets-out-long-term-space-transportation-roadmap-including-a-nuclear-space-shuttle
https://solarscience.msfc.nasa.gov/Helioseismology.shtml
https://space-facts.com/the-sun/
http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html
https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/sun/overview/
https://trajbrowser.arc.nasa.gov/traj_browser.php
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Klausimas (A): 

Iš keturženklio skaičiaus 2016 išbraukę sąlygoje paminėtą skaitmenį N gausite 

triženklį skaičių, tiksliai nusakantį kiek iki 2016 metų kosminių aparatų paliko 

Žemės orbitą. Kokį kosminių aparatų skaičių nustatėte? Kam lygus N?    
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M-8.6 – Uždavinys Nr. 6 

 

 

 

 

  

 

 

„TKS“ Kometa  Radiacija „ISRO“ Orbita  Geografija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiško kraujo turinti amerikietė Sunita Lyn Williams „Suni” yra daugiausiai kartų (7) 

išėjusi į atvirą kosmosą iš TKS, ilgiausiai atvirame kosmose išbuvusi (50 val. 40 minučių) ir 

ilgiausią kosmose kelionę (195 dienos) atlikusi moteris pasaulyje. TKS skrieja orbita, kurios 

aukštis svyruoja tarp 330 ir 435 km nuo Žemės, ir per 24 valandas atlieka 15,54 apsisukimų.  

2007 balandžio 16 dieną Suni buvo pirmas žmogus pasaulyje, kuris bėgo maratoną 

Tarptautinėje kosminėje stotyje. Maratono distanciją įveikė per 4 valandas 24 minutes. 

Pažymėtina, kad astronautė maratoną bėgo tuo pačiu metu, kai Žemėje vyko kasmetinis 

Bostono maratonas. 

 

Klausimas (A): 

Kiek kartų aplink Žemę apskriejo Suni bėgdama maratoną kosmose? 

 

 

 

 

Indija planuoja tapti kosmine 
valstybe galinčia pasigaminti ir 
išlaikyti nuosavą kosminę stotį 

skriejančią aplink Žemę. 

Daugumoje kometų galima aptikti didelės galios rentgeno spinduliuotę. Buvo nustatyta, kad jos atsiradimą lemia 
radioaktyvūs jonai, kuriuos atskraidina Saulės vėjas. 

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

Indijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1967  - raketa;  
1975 - palydovas;  

1984 - kosmonautas;  
2003 – astronautė;  

2008 - misija į Mėnulį;  
2014 - misija į Marsą. 

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.    

114 įdomiausių kometų orbitas 3D 
erdvėje galima rasti „TheSkyLIVE“ 

internetinėje sąsajoje. 

https://www.youtube.com/watch?v=pS_MJm67TS8
https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2000/ast23aug_1m
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
http://www.newsflicks.com/story/india-s-firsts-in-space
https://solarsystem.nasa.gov/small-bodies/comets/overview/
https://theskylive.com/comets
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M-8.7 – Uždavinys Nr. 7 

 

 

 

 
 

 

 

 

„Cubesat“ Asteroidas  Banga „CNES“ Atstumas  Fizika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cubesat” tipo mažųjų palydovų skriejimo aplink Žemę orbita dažniausiai siekia 400 km 

aukštį. Toks pradinis aukštis palydovams yra suteikiamas, kai jie yra paleidžiami iš 

Tarptautinės kosminės stoties, pvz. per „JAXA” sukonstruotą robotinę ranką. Paprastai 

„Cubesat” neturi galimybės koreguoti savo skriejimo aukščio, nes juose nėra jokių variklių. 

Todėl skriejimo trukmė aplink Žemę priklauso nuo palydovo masės. Iš nedidelės istorinės 

„Cubesat” palydovų patirties žinoma, kad 1330 gramų palydovas, paleistas iš TKS, galėtų 

skrieti aplink Žemę iki vienerių metų, kol pateks į jos atmosferą ir sudegs. Abu lietuviški 

„Cubesat”, kurie 2014 vasario 28 dieną buvo kartu paleisti iš TKS specialaus mažų palydovų 

paleidimo įtaiso dėl mažesnės masės skriejo trumpiau. Palydovas „LitSAT-1”, kurio masė 

buvo 900 gramų skriejo 3 mėnesius, o „LituanicaSAT-1”, kurio masė buvo 1100 gramų, 

skriejo 6 mėnesius. Vidutiniškai „Cubesat“ apskrieja Žemę per 90 minučių. Kuo mažesnis yra 

palydovo atstumas iki Žemės, tuo greičiau baigiasi jo skrydis. Palydovai veikiami Žemės 

traukos jėgos įlekia į aukštutinius atmosferos sluoksnius ir ten sudega. „CNES” kuria 

2017.05.17 iš „TKS“ buvo paleisti 
Prancūzijos studentų vos kelių 

centimetrų dydžio palydovai „X-
Cubesat“ ir „Spacecube“. 

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. 

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. 

Prancūzijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1964  - raketa;  
1965 - palydovas;  

1982 - kosmonautas;  
1996 - astronautė.  

Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą 
vykdė kartu su „ESA“. 

Asteroidai gali būti trijų klasių:  
C-tipas (chondritai), S-tipas 

(akmeniniai) ir M-tipas (nikelio-
geležies). Dar yra B-, V-, E-, P-, D- 

klasės asteroidai. 

Antro pagal dydį asteroidų žiede 
asteroido „Vesta“ atstumas (realiu 

laiku) iki Žemės ir Saulės. 

https://cnes.fr/en/x-cubesat-and-spacecube-successfully-launched-iss
http://www.purdue.edu/impactearth/
https://cneos.jpl.nasa.gov/about/neo_groups.html
https://en.wikipedia.org/wiki/French_space_program
https://solarsystem.nasa.gov/small-bodies/asteroids/in-depth/
https://theskylive.com/vesta-tracker
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„EntrySat” palydovą, sveriantį 3 kg, jo matmenys 10 × 10 × 30 cm. Jame bus sumontuota 

daviklių sistema, kuri matuos ir siųs į Žemę įvairius žemėjančio nuo 300 km ir 120 km 

aukščio ir vis labiau kaistančio palydovo parametrus iki visiško jo sudegimo termosferoje. 

„EntrySat” bus paleidžiamas kartu su kitais 50 mažų palydovų vykdant „EKA” projektą 

„QB50”. Vienu metu į kosmosą paleidžiamų „Cubesat” ar dar mažesnių palydovų skaičius gali 

didėti nuo dešimčių iki šimtų, ar net tūkstančių.      

Išsamesnę informaciją apie LitSAT-1 anglų kalba rasite čia, o apie LituanicaSAT-1 – čia.  

 

Klausimas (A): 

Tarkime, kad 2018 sausio 1 dieną iš TKS į 400 km aukščio orbitą buvo 

išleista 160 „Cubesat“ palydovų. Jų masės buvo skirtingos, tačiau parinktos taip, 

kad lengvesnieji kas du mėnesius pasiekdavo atmosferą ir ten jų sudegdavo tiek, 

kiek likdavo skrieti sekančius du mėnesius. Atsakykite, kiek „Cubesat“ palydovų 

sudegs paskutinę tų metų naktį?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://space-lt.eu/wp-content/uploads/2014/11/vilkauskas.pdf
https://ukamsat.files.wordpress.com/2014/07/lituanicasat-1-lo-78.pdf
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M-8.8 – Uždavinys Nr. 8 

  

 
 

 

 

 

 

Palydovas Meteoritas  Magnetizmas „DLR“ Greitis  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 metais Pietinėje Maroko dalyje buvo surasti 35 žalsvos spalvos akmenys-

meteoritai. Tai neįprastas radinys, jo sudėtis skyrėsi nuo įprastinių meteoritų, netgi 

magnetinės savybės buvo labai silpnos. Po ištyrimo buvo padaryta prielaida, kad čia yra 

pirmieji Žemėje surasti iš Merkurijaus atskrieję meteoritai.  

Merkurijaus, artimiausios Saulei planetos skersmuo yra 4879 km. Merkurijų sudaro 70 

proc. metalai (geležis, nikelis ir kt.) ir 30 proc. silikatai.   

 
Klausimas (A): 

a) Užrašykite erdvinės figūros, kurią sudaro x km skermens rutulys be 

viduje įbrėžto kubo su kraštine (x – 7863) km tūrio išraišką? 

b) Kokios planetos tūrį atitiktų į kubą įbrėžtas rutulys, jei x lygus Žemės 

skersmeniui – 12742 km?   

 

 

 

2017.07.17 iškeltas  Štutgarto 
universiteto 110 kg masės palydovas 
su patentuota „Airbus“ technologija 

yra  pramintas „skraidančiu 
laptopu“. 

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

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

Vokietijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1942  - raketa;  
1969 - palydovas;  

1978 - kosmonautas;  
2020 (planuojama) - astronautė. 
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą 

vykdė kartu su „ESA“. 

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

Meteorai į Žemės atmosferą įlekia 
apytikriai 15 km/s greičiu, tačiau gali 

siekti ir 72 km/s greitį. 

http://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2017/07/successful-launch-of-german-technology-mini-satellite.html
http://www.permanent.com/meteorite-compositions.html
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10002/
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/metcat/search/bgintro.dsml
https://www.esa.int/esaKIDSen/SEMMIDEWPJH_OurUniverse_0.html
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M-8.9 – Uždavinys Nr. 9 

 

 

 

 
 

 

 

 

Planeteigis Žemė  Temperatūra „ESA“ Periodas  Informatika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 metų rudenį „ESA” planuojamos misijos „ExoMars” marsaeigio prototipas prieš jį 

pasiunčiant 2020 metais į Marsą „treniravosi” Čilės Atakamos dykumoje. Čia yra viena 

sausiausių vietų Žemėje, labai karšta, sąlygos pakankamai panašios į sąlygas Marse. 

Pažymėtina, kad nuo 2014 metų labai tikslias Žemės, vandens, ledo paviršių temperatūras, 

gautas iš įvairių kosminių palydovų ir zondų daviklių realiame laike pradėjo skelbti naujas 

„ESA” projektas „GlobTemperature”.  

 

Klausimas (A): 

Pasinaudokime virtualių geografinių informacinių sistemų „GoogleEarth” 

ir „GoogleMars” instrumentais. Iš pradžių Žemėje surandame Atakamos 

dykumą ir bet kurioje žemėlapio vietoje įbrėžiame lygiašonį trikampį AžBžCž. 

Gautą Žemėje trikampį perkeliame ant Marso paviršiaus, viršūnes pažymime 

Am, Bm, Cm.  

 
 
 

2020 metais „ESA“misijoje 
važinės planeteigis „ExoMars 

2020 Rover“, turintis prietaisą 
galėsiantį paimti Marso grunto 

mėginius iš 2 m gylio. 

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

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

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. 
 

Mobili programėlė „Žemė dabar“ 
pateikia naujausius duomenis 

apie Žemę. 

Žemės sukimosi apie savo ašį 
periodas yra 23 val. 56 min. 4 s,  

o apsisukimo apie Saulę periodas - 
365,25 dienos. 

https://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/ExoMars_2020_rover
https://en.wikipedia.org/wiki/Instrumental_temperature_record
https://eosweb.larc.nasa.gov/
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ESA_history/Highlights/The_first_50_years
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.earthnow.activity
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Ar suglaudus abu lygiašonius trikampius plokštumoje ties jų kraštinėmis 

BžCž ir CmBm gautoji figūra bus simetriška? Kaip manote, ar sferinių trikampių 

Žemėje ir Marse plotai yra lygūs, jei trikampis AžBžCž yra matomas iš 166,99 km 

aukščio, o trikampis AmBmCm – iš 79,01 km aukščio? Realybėje pagal išvaizdą 

panašių ir trikampio formos teritorijų Žemėje ir Marse projekcijos į plokštumą 

skiriasi. Skiriasi todėl, kad tos teritorijos yra banguoti sferiniai paviršiai. Taškas 

Až yra 1059 m, Bž – 3045 m, Cž – 2249 m, Am – 3065 m, Bm – 3268 m ir  Cm – 3711 

m aukštyje.  Ar sferiniai paviršiai apriboti taškų Až, Bž, Cž ir Am, Bm, Cm yra 

simetriški?  
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M-8.10 – Uždavinys Nr. 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondas Mėnulis  Masė „Roscosmos“ Kampas  Biologija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1958 rugpjūčio 1 dieną JAV Gynybos departamentas pirmą kartą pasaulyje bandė 

pakelti 38 kg sveriantį zondą „Pioneer 0” už Žemės atmosferos ribų ir pasiųsti link Mėnulio. 

Zondas per 2,6 dienos turėjo pasiekti Mėnulį ir maždaug dvi savaites skraidyti aplink jį. 

Zonde buvo įdiegta televizijos kamera, mažų meteoritų (mikrometeoritų) ieškiklis ir 

magnetinių savybių tyrinėjimo prietaisas (magnetometras). Jame taip pat buvo skraidinama 

pelytė. Startas nepavyko, nes raketa po 73,6 sekundžių susprogo 16 km aukštyje. Vėliau per 

tuos beveik 60 metų 6 valstybės į Mėnulį paleido dar 119 zondų. Siunčiant zondus į Mėnulį 

buvo atliekami ir biologiniai eksperimentai. Rusijos (buv. SSSR) zonde „Zond 5”, paleistame į 

Mėnulį  1968 rugsėjo 15 d., buvo skraidinami rusiški vėžliai, vaisinės muselės, tarakonai, 

augalai, sėklos ir bakterijos. Zondui apkriejus Mėnulį ir sugrįžus atgal į Žemę, visi organizmai 

liko gyvi. Vėžliai neteko dešimtadalio savo masės, tačiau apetito neprarado.  

Kol kas vienintelis 287 kg sveriantis „ESA“ zondas „SMART-1“ į Mėnulį buvo paleistas 

2003 rugsėjo 27 dieną. Po trejų metų skraidymo aplink Mėnulį zondas buvo sudaužytas 

Mėnulio paviršiuje, sudužimo vieta – 34,4°P, 46,2°V. Skraidymo aplink Mėnulį inklinacijos 

Mėnulio masė yra 7,3458 x 1022 kg, arba tai sudaro 0,0123 Žemės masės. 

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

Paskutinį kartą Rusijos zondai 
(„Luna 24“) lankėsi Mėnulyje 1976 
metais. Šiuo metu Rusija rengiasi 

naujai programai „Luna-Glob“, 
„Luna-Resurs“ ir „Luna-Grunt“ 

misijoms. 

Moksliškai nustatyta, kad per 
Mėnulio pilnatį gilaus miego 

indeksas sumažėja 30 proc., tai 
susiję su endogeninio melatonino 

lygio sumažėjimu organizme. 

Rusijos (buvusios 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. 
 

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

kampiniu skersmeniu. 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=SMART-1&params=34.4_S_46.2_W_globe:Moon
https://physics.stackexchange.com/questions/287581/different-precision-for-masses-of-moon-and-earth-online
https://www.space.com/32995-jupiter-moon-europa-energy-life.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Luna-Glob
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982213007549
http://en.roscosmos.ru/
http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/A/Angular+Diameter
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kampas buvo 90,26 laipsnio. Paskutiniuoju zondu, paleistu iš Žemės į Mėnulį yra „CNSA“ 

zondas „Chang’e 5-T1“ (starto data: 2014 spalio 23 diena). 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia.   

 

Klausimas (A): 

Tikimybė, kad zondas (iš visų iki šiol paleistų į Mėnulį zondų) nenuskries 

iki Mėnulio buvo lygi 0,4333333333333. Nuo 2000 metų visi į Mėnulį paleisti 18 

zondų pasiekė savo tikslą, iš kurių 6 veikia iki šiol (skrieja aplink Mėnulį, 

važiuoja Mėnulio paviršiumi). Kiek zondų iki 2000 metų pasiekė Mėnulį? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epizodsspace.no-ip.org/bibl/inostr-yazyki/sov-luna/sovets-luna.pdf
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Kosmoso kalendorius (angl.)  http://www.spacecalendar.com       http://spaceflightnow.com/launch-schedule/ 

   
January 2 (2004)  
http://www.astronautix.com/j/january02.html 

The „NASA‘s“ spacecraft „Stardust“ took pictures of the „Wild-2“ comet tail and collected 
particles on „aerogel," a silica foam 99,8% air, the lightest material ever made. 
 
January 4 (1959)  
http://www.astronautix.com/j/january04.html 

„Luna 1“ was the first spacecraft to reach the Moon, and the first of a series of Soviet 
automatic interplanetary stations successfully launched in the direction of the Moon. 
 
February 23 (2008)  
http://www.astronautix.com/f/february23.html 

„JAXA“ launched an experimental communications satellite designed to enable super high-
speed data transmission at home and in Southeast Asia. 
 
February 25 (1987)  
http://www.astronautix.com/f/february25.html 

Soviet Union’s spaceplane “Buran analog” 19 minutes flight made by Lithuanian born 
cosmonaut Rimantas Antanas Stankevičius. 
 
April 15 (1999)  
http://www.astronautix.com/a/april15.html 

It was reported that astronomers, using the „Hubble Space Telescope“, detected a 13 Billion 
year-old galaxy, dubbed „Sharon." It was the oldest and most distant object yet detected. 
 
April 17 (1970)  
http://www.astronautix.com/a/april17.html 

The „Apollo 13“ crew splashed down safely in the Pacific, four days after a ruptured oxygen 
tank crippled their spacecraft. First time when Moon‘s gravity was used for return to Earth. 
 
June 8 (1975)  
http://www.astronautix.com/j/june08.html 

Former Soviet Union’s Venus probe „Venera 9” launched from Baikonur. 
 
July 30 (1946) 
http://www.astronautix.com/j/july30.html 

The first seeds (maize) launched on US rocket „V-2“ into space and for the first time 
successfully recovered. 
 
September 20 (2004) 
http://www.astronautix.com/s/september20.html 

India's space agency successfully launched the nation's first satellite for educational services. 
 
November 11 (2013)  
http://www.astronautix.com/n/november11.html 

Russia‘s space capsule carrying the Sochi Olympic torch and three astronauts returned to 
Earth from the International Space Station on the steppes of Kazakhstan. 
 

http://www.spacecalendar.com/
http://spaceflightnow.com/launch-schedule/
http://www.astronautix.com/j/january02.html
http://www.astronautix.com/j/january04.html
http://www.astronautix.com/f/february23.html
http://www.astronautix.com/f/february25.html
http://www.astronautix.com/a/april15.html
http://www.astronautix.com/a/april17.html
http://www.astronautix.com/j/june08.html
http://www.astronautix.com/j/july30.html
http://www.astronautix.com/s/september20.html
http://www.astronautix.com/n/november11.html
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9 klasė 
 

Teleskopas Marsas  Gravitacija „JAXA“ Koordinatė  Astronomija 

S
T

E
M

 Astronautas Žemė  Atmosfera „CNSA“ Trajektorija  Geografija 

Robotas Mėnulis  Dažnis „ISRO“ Orbita  Fizika 

Raketa Marsas  Radiacija „CNES“ Atstumas  Chemija 

Erdvėlaivis Planeta  Banga „DLR“ Greitis  Informatika 

„TKS“ Saulė  Magnetizmas „NASA“ Laikas  Biologija 

„Cubesat“ Kometa  Temperatūra „ESA“ Kampas  Astronomija 

Palydovas Asteroidas  Masė „Roscosmos“ Koordinatė  Geografija 

Planeteigis Meteoritas  Gravitacija „JAXA“ Trajektorija  Fizika 

Zondas Žemė  Atmosfera „NASA“ Orbita  Chemija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           
 

SPACEOLYMP                                                                           EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe 
                      

Pusl. 26 
  

M-9.1 – Uždavinys Nr. 11 
 

 

 

 

 

  

 

 

Teleskopas Marsas  Gravitacija „JAXA“ Koordinatė  Astronomija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 liepos 4 dieną iš Japonijoje esančio Kagošimos kosminio centro pakilo raketa su 

pirmuoju „JAXA” kosminiu aparatu „Nozomi” (liet. viltis), skirtu tirti viršutinės Marso 

atmosferos sąveiką su Saulės vėju. Aparate buvo įdiegta 14 mokslinių prietaisų, jo masė buvo 

258 kg, o skrydžiui ir orbitos korekcijoms užtikrinti buvo papildomai gabenama 282 kg kuro. 

Kosminis aparatas buvo 58 cm aukščio prizmės formos objektas, prie jo buvo pritaisyta 52 m 

ilgio vielinė antena ir 6,22 m ilgio saulės elementų plokštės. Kosminio aparato pagrindas 

buvo simetriška daugiakampė figūra, kuri tilpo į 160 cm kraštines turintį apibrėžtą kvadratą. 

Daugiakampei pagrindo figūrai sudaryti, iš kiekvieno kvadrato kampo į abi puses pagal 

kraštinę buvo iškirpta po 30 cm iš kiekvienos kraštinės taip, kad 4 ilgiausios daugiakampio 

kraštinės būtų 1 m ilgio.  

 

Klausimas (A):  

Koks yra „Nozomi“ paviršiaus plotas cm2 (be Saulės elementų plokščių)? 

Raskite kosminio aparato „Nozomi“ korpuso tūrį m3 ? 

 

2016 metais „JAXA“ paleistas 
rentgeno spindulių teleskopas 

„Hitomi“ neveikia. Vietoje sugedusio 
„JAXA“ ir „NASA“ paleis naują 

teleskopą „XARM“ (x-ray Astronomy 
recovery Mission). 

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

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

Japonijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa;  
1970 - palydovas;  

1985 - astronautas;  
1994 - astronautė;  

1998 - misija į Marsą;  
2003 - misija į asteroidą;  

2007 - misija į Mėnulį. 
 

Marsas yra ketvirtoji  pagal atstumą 
nuo Saulės, ir antroji mažiausia 

Saulės sistemos planeta. Marsas turi 
du palydovus: „Phobos“ ir „Deimos“. 

Marso heliocentrinės koordinatės 
Saulės sistemoje realiu laiku. 

http://spacenews.com/nasa-and-jaxa-to-develop-replacement-x-ray-astronomy-telescope/
http://www.smartconversion.com/otherInfo/gravity_of_planets_and_the_sun.aspx
https://space-facts.com/mars/
http://global.jaxa.jp/projects/past_project/sat.html
https://solarsystem.nasa.gov/planets/mars/overview/
http://cosinekitty.com/solar_system.html


                                                                           
 

SPACEOLYMP                                                                           EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe 
                      

Pusl. 27 
  

M-9.2 – Uždavinys Nr. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronautas Žemė  Atmosfera „CNSA“ Trajektorija  Geografija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pirmuoju kinų kilmės astronautu buvo Taylor G. Wang 1985.04.29 16:02:18 pakilęs į 

kosmosą su JAV erdvėlaiviu. Be jo, dar trys kinų kilmės amerikiečiai 14 kartų, iki pakylant 

pirmąjam kinų pilietybę turinčiam taikonautui, pabuvojo TKS. 

Pirmasis Kinijos taikonautas (kinai nenaudoja pavadinimo astronautas arba 

kosmonautas) Yang Liwei pakilo į kosmosą 2003.10.15 01:00:03 iš Jiuquan kosmosdromo 

esančio Gobio dykumoje apie 1600 km nuo Pekino. Apskridęs Žemę 14 kartų 2003.10.15  

22:22:48 nusileido Kinijai priklausančio Vidaus Mongolijos autonominio regiono centrinės 

dalies pievose 100 km į Šiaurę nuo Hohhot, 41,3 °N, 111,4 °E. Trumpai aprašykime „CNSA“ 

paviešintą pirmojo taikonauto skrydžio 14-ojo apsisukimo aplink Žemę trajektoriją artėjant 

nusileidimui iš kosmoso prie Kinijos teritorijos, leidimąsi per Žemės atmosferą ir veiksmus, 

kurie buvo atliekami prieš pasiekiant Žemės paviršių.  
20:34 – 13-o apsisukimo aplink Žemę pabaiga, skrydis virš Kinijos; 

21:00 – skrydis virš Pietų Amerikos; 

21:04 – antžeminė stotis patvirtina teisingą grįžimo į atmosferą kryptį; 

21:36 – „atšaunamas“ (atskiriamas) orbitinis modulis; 

2017 metais Kinija pradėjo 10-12 
taikonautų (tame tarpe 2 moterų) 

atrankos etapą (trečią kartą Kinijos 
istorijoje) skrydžiams į kosmosą ir į 

būsimą Kinijos kosminę stotį. 

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. 

Apie 94 % Žemės paviršiaus dengia 7 didžiosios plokštės:  
Ramiojo vandenyno, Afrikos, Eurazijos, Australijos, Šiaurės Amerikos, Antarktidos ir Pietų Amerikos. 

Kinijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa;  
1970 - palydovas;  

2003 - taikonautas;  
2011 - misija (nesėkminga) į Marsą; 

2007 - misija į Mėnulį;  
2012 – taikonautė. 

 

Mobili programėlė „Žemė dabar“ 
pateikia duomenis apie vandens lygį 

Žemėje. 

Žemės trajektoriją Saulės sistemoje 
3D formatu  pagal pasirinktą datą 

patogu stebėti tinklalapyje 
„TheSkyLive“. 

https://gbtimes.com/new-chinese-astronaut-selection-and-space-station-missions-revealed
https://www.space.com/17683-earth-atmosphere.html
http://astronomija.lt/sol-sys/earth
http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.earthnow.activity
https://theskylive.com/3dsolarsystem?obj=&h=10&m=30&date=1918-02-16
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21:38 – trims minutėms įsijungia stabdymo raketos varikliai; toliau skriejama virš Afrikos, Arabijos, 

Vakarų Himalajų; 

21:59 – likus 1 minutei iki Kinijos vakarinės sienos atskiriama kuro sistema, kuri netrukus kaip ugnies 

kamuolys pranyksta virš Šiaurinės Kinijos; 

22:00 – modulis skrieja virš Vakarų Kinijos; 

22:04 – modulis pasiekia tankius atmosferos sluoksnius, pradeda kaisti, parausta spalva, vėliau pabąla, jį 

apsupa jonų apvalkalas, kelioms minutėms nebėra ryšio su Žeme; 

22:11 – 15000 m aukštyje išskleidžiami parašiutai; 

22:14 – nuo modulio „atšaunamas“ karščio apsauginis skydas; kritimo greitis sumažėja nuo 201 m/sek iki 

80 m/sek; 

 22:16 – išsiskleidžia didysis, 1200 m2 ploto parašiutas; 

 22:22:47 – 1 sekundei suveikia 3 kieto kuro mažosios raketos, kurios sušvelnina atsitrenkimą į žemę;  

22:22:48 – skrydis baigtas, tuo pat metu „atšaunamas“ didysis parašiutas. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia.   

 

Klausimas (A):  

Tarkime, kad iš trijų tekste (skaitant nuo teksto viršaus) nurodytų tikslių datų 

yra sudaryti daugiakampiai D1, D2, D3, kurių kraštinių ilgiai yra atitinkamai 

lygūs mėnesio, dienos, valandos, minutės ir sekundės skaičiams. Ar tokiu būdu 

sudaryti daugiakampiai bus panašūs?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unoosa.org/pdf/pres/copuos2014/tech-24.pdf
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M-9.3 – Uždavinys Nr. 13 

 

 

 

   

 

 

Robotas Mėnulis  Dažnis „ISRO“ Orbita  Fizika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.10.22 00:00:52 Indija į Mėnulį pasiuntė pirmąjį Mėnulio zondą „Chandrayaan-1“. 

Šioje misijoje buvo vykdomi 5 „ISRO“ ir 6 kitų kosmoso agentūrų („NASA“, „ESA“) moksliniai 

eksperimentai. Buvo skraidinama nuotoliniu būdu valdoma matomos šviesos, infraraudonųjų 

ir rentgeno spinduliuotės dažnių stebėjimo įranga.  

Skriejant Mėnulio link buvo panaudoti 5 skriejimo aplink Žemės orbitų paaukštinimai 

(angl. Earth orbit burns) ir 4 skriejimo aplink Mėnulį orbitų sužeminimai (angl. Lunar orbit 

reduction). Pirmas orbitos paaukštinimo manevras variklių dėka vyko 18 minučių, kol 

aparatas pasiekė orbitą su toliausiai nuo Žemės nutolusiu 37900 km (apogėjus) atstumu, ir 

artimiausiu – 305 km (perigėjus). Ja skriejant, aparatas Žemę apsuko per 11 valandų. Antrojo 

orbitos paaukštinimo manevro, trukusio 16 minučių, metu buvo pasiekta orbita, kuria 

aparatas Žemę apskriejo per 25 valandas ir 30 minučių. Trečias orbitos paaukštinimas buvo 

pasiektas per 9 min. 30 sek., ir nauja orbita Žemė buvo apskrieta per 73 valandas. 

Ketvirtajam orbitos paaukštinimui prisireikė 3 minučių variklių darbo, o gautąja orbita 

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

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

Internete galima rasti įvairių fizikos uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Tokius uždavinius galima rasti rinkinyje 
„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. 

 

Mėnulis neturi atmosferos, todėl čia 
nesklinda garsas, o dangus yra 

juodos spalvos. 

Mėnulio orbita aplink Žemę yra 
elipsės formos, o ekscentricitetas - 

0,0554. 

http://www.sciencemag.org/news/2018/01/india-plans-tricky-and-unprecedented-landing-near-moon-s-south-pole
https://www.britannica.com/topic/eclipse/The-frequency-of-solar-and-lunar-eclipses
https://spacemath.gsfc.nasa.gov/Physics.html
http://www.newsflicks.com/story/india-s-firsts-in-space
https://space-facts.com/the-moon/
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/moonorbit.html
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aparatas aplink Žemę apskriejo beveik per 6 dienas. Paskutiniojo orbitos paaukštinimo, 

trukusio 2 min. 30 sek. metu buvo pasiektas 380000 km atstumas nuo Žemės ir priartėta prie 

Mėnulio. Artėjant prie Mėnulio reikėjo lėtintis ir keisti skrydžio orbitas, kad aparatas pradėtų 

skrieti aplink Mėnulį. Pirmą kartą įskriejus į orbitą aplink Mėnulį varikliai atliko 817 

sekundžių trukusią korekciją ir suformavo toliausiai 7502 km nuo Mėnulio nutolusio atstumo 

ir arčiausiai jo esančio 504 km atstumo orbitą, kurią kosminis aparatas apskriejo per 11 

valandų. Nusistovėjus skrydžio parametrams, varikliu buvo atliekamas Pirmasis orbitos 

sužeminimas. Po 57 sekundes trukusio manevro apratas aplink Mėnulį pradėjo skrieti per 10 

val. 30 minučių. Po tam tikro laiko buvo vykdomas Antrasis orbitos sužeminimas, trukęs 866 

sekundes. Dabar aparatas Mėnulį apskriejo per 2 val. 16 minučių. Po to buvo vykdomas 

Trečiasis orbitos sužeminimas, trukęs 31 sekundę. Po paros buvo įvykdytas paskutinysis 

skrydžio orbitos sužeminimas. Nuo šiol „Chandrayaan-1“ beveik idealia 100 km atstumu nuo 

Mėnulio apskritimine orbita aplink jį apsukdavo per 2 valandas. 

2008 lapkričio 14 dieną iš „Chandrayaan-1“ į Mėnulį Pietų ašigalį buvo paleistas Smūgio 

į Mėnulį zondas (angl. Moon Impact Probe).  

Šiuo metu ISRO kuria antrą „Chandrayaan“ zondo versiją „Chandrayaan-2“, iš kurio bus 

nuleidžiamas 20 kg mėnuleigis. Misijos pradžia numatoma 2018 metais. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia.   

 
Klausimas (A):  

„Chandrayaan-1“ savo pirmąsias orbitas aplink Žemę ir Mėnulį apskriejo 

per 11 valandų. Tarkime, kad Žemės atveju pirmosios elipsinės orbitos lanko 

ilgis buvo 162000 km, o Mėnulio atveju – 36000 km. Aplink kurį dangaus kūną 

kosminis aparatas skriejo greičiau? Kiek kartų greičiau?  

Pastaba: Mėnulio skersmuo yra 3475 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shiksha.isro.gov.in/pdf/books/2.pdf
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M-9.4 – Uždavinys Nr. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raketa Marsas  Radiacija „CNES“ Atstumas  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 kovo 14 dieną su Rusijos raketa „Proton“ iš Kazachstano kosmodromo į Marsą 

buvo paleistas „EKA“ kosminis aparatas, skraidinantis Marso dujų likučių sudėties nustatymo 

įrangą „ExoMars TGO“ ir demonstracinį nuleidžiamąjį ant Marso paviršiaus modulį 

„Schiaparelli“, kuriam pavadinimas suteiktas paminint italų astronomą, kuris 19 amžiuje 

sudarė Marso paviršiaus žemėlapį. „ExoMars TGO“, skriedamas aplink Marsą, tyrinės jo 

atmosferos cheminę sudėtį. Mokslininkus, tarp jų 10 prancūzų mokslininkų iš Nacionalinio 

mokslinių tyrimų centro, ypač domins dar 2003 metais „EKA“ misijos „Mars Express“ metu 

atrastos metano dujos. „ExoMars TGO“ artėjant prie Marso 122,5 km aukštyje skriejant 

21000 km/val. greičiu, atsiskirs „Schiaparelli“ modulis. Likus 11 km iki Marso paviršiaus 

išsiskleis galingi parašiutai, kurie sulėtins modulio leidimosi greitį iki 1650 km/valandą. 1300 

metrų aukštyje įsijungs skysto kuro raketiniai stabdymo varikliai, ir likus 2 m iki paviršiaus, 

sulėtins modulio atsitrenkimą iki sparčiai einančio pėsčiojo greičio – 7 km/val. Prancūzijos 

kosmoso agentūra „CNES“ kartu su „EKA“ yra atsakinga už modulio skrydžio Marso 

atmosferoje ir nuleidimo kontrolę.   

„CNES“ ir „DLR“ kuria naują 
kosminių aparatų iškėlimo įrangą. 

Raketos pirmos daugkartinio 
naudojimo pakopos „Callisto“ testas 

numatytas 2020 metais.   

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

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

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 - 3,934 g/cm³, 
ir yra artimas Žemės palydovo 

Mėnulio tankiui. 

Mažiausias atstumas tarp Marso ir 
Žemės yra 54600000 km, 

didžiausias - 401000000 km. 
Atstumas tarp planetų realiu laiku. 

https://www.eucass.eu/doi/EUCASS2017-680.pdf
https://phys.org/news/2016-11-bad-mars.html
https://www.space.com/16895-what-is-mars-made-of.html
https://en.wikipedia.org/wiki/French_space_program
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/marsfact.html
https://theskylive.com/mars-tracker
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Nuleidžiamame ant Marso paviršiaus „Schiaparelli“ modulyje įdiegta mokslinė įranga 

„DREAMS“ turi 6 jutiklius: vėjo „MetWind“, drėgmės – „DREAMS-H“, slėgio – „DREAMS-

P“, temperatūros – „MarsTem“, atmosferos skaidrumo – „SIS“. Greta  jų veiks atmosferos 

radiacijos ir įelektrinimo jutiklis „MicroAres“. Nuleistas ant paviršiaus modulis neturės 

Saulės elementų, todėl veiks tik 4 Žemės dienas, kol išsikraus akumuliatoriai. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia.  

  

Klausimas (A): 

Tarkime, kad paeiliui atsitiktine tvarka yra įjungiami visi „DREAMS“ 

jutikliai. Kiek yra skirtingų būdų tai padaryti? Ar pakaktų laiko visoms skirtingų 

įjungimų kombinacijoms atlikti iki išsikraunant akumuliatoriams, jei įjungimai 

vyktų kas 8 minutes?  Kiek kartų atliekant visas skirtingas įjungimo 

kombinacijas, vienas iš jo šešių jutiklių „MicroAres“, visada būtų įjungiamas 

pirmuoju?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilslaunch.com/sites/default/files/pdf/Proton%20Mission%20Planner's%20Guide%20Revision%207%20(LKEB-9812-1990).pdf
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M-9.5 – Uždavinys Nr. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdvėlaivis Planeta  Banga „DLR“ Greitis  Informatika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.02.07 19:45 erdvėlaivis „Atlantis“ į kosmosą iškėlė „ESA“ modulį - mokslinę 

laboratoriją „Columbus“. „NASA“ astronautai per 7 valandas 58 minutes darbo atvirame 

kosmose prijungė laboratoriją prie TKS 2008.02.11  22:11. Nuo to momento didžiausia ir 

brangiausiai kainavusi „ESA“ laboratorija kartu su TKS skrieja aplink Žemę 27600 km/val. 

greičiu ir ją apsuka per 92,69 minutės. „Columbus” modulyje nesvarumo sąlygomis atliekama 

tūkstančiai biologijos, medžiagų mokslo, skysčių fizikos ir kitokių eksperimentų. „DLR”  

vadovauja „Columbus” valdymo centrui, yra atsakinga už mokslinių tyrimų koordinavimą, 

įvairios programinės įrangos funkcionavimą, gyvybės palaikymo sistemų darbą modulyje. 

„DLR”, kaip viena didžiausių kosmoso agentūrų Europoje, aktyviai dalyvauja planetų 

moksliniuose tyrimuose. Pavyzdžiui, Europos kosmoso agentūros misijai „Mars Express 

Mission” “DLR” pateikė naujos kartos aukštos raiškos stereo kamerą, kurios pagalba  tiriami 

10-30 m matmenų Marso paviršiuje esantys objektai trimatėje erdvėje. „DLR” yra įdiegusi 

informacinę mokslinių duomenų bazę „Planetų vidus ir paviršius”, kurios pagalba viso 

„DLR“ ir „CNES“ kuria naują 
kosminių aparatų iškėlimo įrangą. 

Raketos pirmos daugkartinio 
naudojimo pakopos „Callisto“ 
testas numatytas 2020 metais.   

 

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. 

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

Vokietijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1942  - raketa; 1969 - palydovas;  
1978 - kosmonautas;  

2020 (planuojama) - astronautė.  
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą 

vykdė kartu su „ESA“. 

Informacija apie Saulės sistemos 
planetas  pateikiama „Įdomių 
Kosmoso faktų“ nuorodoje. 

Artimiausia Saulei planeta 
Merkurijus aplink žvaigždę skrieja 

170503 km/h greičiu, o antroji 
pagal atstumą Venera - 126074 

km/h greičiu. 

https://www.eucass.eu/doi/EUCASS2017-680.pdf
https://www.eucass.eu/doi/EUCASS2017-680.pdf
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/japans-akatsuki-spies-massive-wave-on-venus/
https://eyes.jpl.nasa.gov/eyes-on-the-solar-system.html
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10002/
https://space-facts.com/
https://solarsystem.nasa.gov/planets/overview/
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pasaulio mokslininkai gali nagrinėti nuolat papildomą Saulės sistemos dangaus kūnų 

sandarą.  

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia.   

 
Klausimas (A): 

1) Tarkime, kad kažkuris devintokas žinantis Saulės planetų skaičių (8), 

tačiau nežinantis jų išsidėstymo eiliškumo pradedant nuo Saulės, nusprendžia 

susipažinti su Saulės sistemos planetų sandara ir patenka į „DLR“ tinklalapį 

Europlanet. Kokia tikimybė, kad devintokas su planetomis susipažins teisinga 

tvarka, t.y. pirmas bus Merkurijus, antra - Venera, trečia – Žemė, ketvirtas - 

Marsas, penktas - Jupiteris, šeštas - Saturnas, septintas - Uranas, aštuntas – 

Neptūnas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esa.int/esapub/br/br144/br144.pdf
http://europlanet.dlr.de/
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M-9.6 – Uždavinys Nr. 16 

 

 

 
 

  

 

 

„TKS“ Saulė  Magnetizmas „NASA“ Laikas  Biologija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 kovo 20 dieną JAV astronautai išėjimo iš TKS į atvirą kosmosą metu išskleidė 4-

ąjį ir paskutinį Saulės elementų masyvą ir taip baigė įrengti Tarptautinę kosminę stotį darbui 

pilnu pajėgumu. Visi 4 Saulės elementų masyvai, kurių kiekvienas susideda iš 4 panelių ( 

Saulės įkroviklio plokščių) vienu metu gamina daugiau elektros nei reikia TKS sistemų darbui 

ir moksliniams eksperimentams. Tuo metu, kai TKS skrieja Saulės apšviestoje Žemės pusėje 

net 60 proc. pagaminamos energijos naudojama akumuliatorių įkrovimui. Kai TKS skrieja 

Žemės šešėlio  pusėje, akumuliatoriuose sukaupta energija tiekiama TKS sistemoms. Ir taip 

nuolat kartojasi maždaug kas 90 minučių, kol TKS vieną kartą apskrieja aplink Žemę. 

Pagaminamos energijos pilnai užtenka „NASA”, „Roscosmos”, „JAXA” ir „EKA” laboratorijų 

darbui kosmose užtikrinti. Iš TKS instaliuotų mokslinių prietaisų yra nuolat vykdomi Saulės 

tyrimai. 2008 metų vasario mėnesį „NASA” nugabeno „EKA” observatoriją „Solar”, kurią 

prijungė laboratorijos „Columbus” išorėje. Tačiau vien TKS esančių prietaisų nepakanka. 

Didelės raiškos tiesioginė 
transliacija iš „TKS“ – „ISS HD 

Earth Viewing Experiment“. 

Saulės magnetinis laukas labai didelis, jo sandara sudėtinga, tęsiasi į 
kosmosą už nykštukinės planetos Plutono. Stipriausias magnetinis laukas 

yra Saulės dėmių aplinkoje, kurio stipris siekia 0,4 T. 

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

JAV  
pirmieji kartai kosmose:  

1958  - raketa; 1958 - palydovas; 
1961 - astronautas; 1962 - 

nufotografuota Venera; 1964 - 
sėkminga misija į Marsą; 1969 - 

žmogaus išsilaipinimas Mėnulyje; 
1971 - sėkmingas aparato 
nuleidimas Marse; 1977 - 

erdvėlaivis; 1983 - astronautė;  
1997 – marsaeigis. 

 

Saulės šviesos eneregija būtina 
fotosintezės reakcijai, kurios metu 

anglies dioksidas ir vanduo 
paverčiami gyvybei būtinais 

gliukoze ir deguonimi. 

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.      

http://www.ustream.tv/channel/iss-hdev-payload
https://msu.edu/user/morleyti/sun/Biology/sunandbiology.html
https://www.hq.nasa.gov/office/hqlibrary/documents/o51254593.pdf
https://msu.edu/user/morleyti/sun/Biology/sunandbiology.html
http://www.suncalc.net/
http://www.suncalc.net/
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2010 vasario 11 dieną „NASA” į geostacionarią orbitą iškėlė Saulės observatoriją „SDO” (angl. 

Solar Dynamics Observatory), kurios pagalba į Žemę yra perteikiama Saulės magnetinė 

būsena beveik realiu laiku (angl. Near Real Time Sun). Tokios observatorijos paleidimas yra 

sudedamoji programos „Gyvenimas šalia Žvaigždės” dalis, kurios tikslas nustatyti kaip Saulė 

veikia gyvybę ir žmonių visuomenę Žemėje. „SDO” vienos iš dviejų Saulės elementų panelių 

plotas lygus 3,3 m2. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

   

Klausimas (A): 

TKS stačiakampio formos Saulės elementų masyvo vienos panelės 

įstrižainės ilgis milimetrais pakeltas kvadratu lygus 1107580225, o ją gaubiančio 

rėmo visų kraštinių ilgis 75046 mm. 

1) Kokie yra TKS Saulės elementų masyvo vienos panelės matmenys? 

2) Kiek kartų (suapvalinus iki sveikojo skaičiaus) visų TKS instaliuotų Saulės 

elementų masyvų panelių bendras plotas yra didesnis už „SDO“ visų Saulės 

elementų plotą?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nasa.gov/pdf/508318main_ISS_ref_guide_nov2010.pdf
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M-9.7 – Uždavinys Nr. 17 

 

 

 

 
 

 

 

 

„Cubesat“ Kometa  Temperatūra „ESA“ Kampas  Astronomija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2013 metų „ESA“ inicijavo keletą „Cubesat” tipo palydovų (10 cm × 10 cm × 10 cm 

matmenų ir 1 kg masės objektas, dar sutrumpintai vadinami 1U) misijų, šių technologijų 

plėtrą, skyrė joms paramą ir patvirtino projektą „QB50“. Vykdant šį projektą 2016 metais 

įvairių pasaulio valstybių universitetų pagaminti 50 „Cubesat“ palydovų bus leidžiami į 

žemutinę Žemės orbitą. Misijos, pavadintos „Qarman” vardu, metu bus nagrinėjama 

termosfera. Tai 200-380 km aukštyje esantis ir mažiausiai ištyrinėtas Žemės atmosferos 

sluoksnis. Misijos baigiamojoje fazėje bus siekiama patikrinti kaip šiluminę izoliaciją turintys 

ir  įvairiu kampu į atmosferą grįžtantys palydovai atlaiko aukštas temperatūras. Su Indijos 

raketa į kosmosą bus paleisti 6 „Cubesat” palydovai (4 vienetai po 2U, ir 2 vienetai po 3U). 

Tarp jų bus ir trečiasis 3U (10 cm × 10 cm × 30 cm) tipo lietuviškas palydovas „LituanicaSat-

2”. Vėliau su JAV kompanijos „NanoRacks” pagalba į Tarptautinę kosminę stotį bus 

nuskraidinti dar 40 projekto „QB50” 2U tipo palydovų. Palydovai bus padalyti į 2 grupes ir 

išleisti į kosmosą su 90 dienų intervalu. Į kosmosą iš TKS jie bus paleidžiami per tą pačią 

roboto rankovę kaip ir buvo išleisti pirmieji du lietuviški palydovai „LitSAT-1” ir 

„ESA“ vykdo mažųjų palydovų 
programą „CUBESATS - fly your 

satellite!“ 

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

Kometos yra skirstomos į periodines ir ne periodines. 

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. 
 

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 „Hale-

Bopp“ uodega danguje driekėsi 10° 
arba 36000". 

https://www.esa.int/Education/CubeSats_-_Fly_Your_Satellite
https://sciencing.com/temperature-comet-22136.html
https://space-facts.com/comets/
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ESA_history/Highlights/The_first_50_years
https://solarsystem.nasa.gov/small-bodies/comets/overview/
http://astro.physics.uiowa.edu/ITU/glossary/small-angle-formula/
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„LituanicaSat-1”. Likę „QB50” projekto palydovai su raketa „Dnepr” į kosmosą bus pakelti 

2017 metų pradžioje, jie bus 3U tipo. 

 
Klausimas (A):  

Kokio ilgio liniją kosmose sudarytų 20 „Cubesat“ palydovų, išleistų iš TKS, 

jei jie skrietų 50 m atstumu vienas paskui kitą (kiekvieno palydovo viršutinė 

dalis yra statmenai nukreipta į prieš jį skrendančio palydovo apatinę dalį)? 

Uždėję vieną ant kito du 3U tipo ir vieną 2U tipo palydovus, suglaudžiant 

tarpusavyje jų mažiausius pagrindus, gautume 8 dm3 stačiakampį gretasienį. 

Pastebėkite, kad tokią figūrą galima pakeisti į tokio pat tūrio kubą. Tarkime taip 

gautas kubas yra padalijamas į 1 cm3 tūrio kubelius, kurie po to sudėliojami į 

vieną liniją nepaliekant tarpų. Koks būtų gautos eilės ilgis metrais? 
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M-9.8 – Uždavinys Nr. 18 

  

 

 

 

 

 

 

Palydovas Asteroidas  Masė „Roscosmos“ Koordinatė  Geografija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2004 birželio 19 dieną trys astronomai iš Nacionalinės „Kitt Peak“ observatorijos atrado 

naują, pavojingai Žemės orbitos atžvilgiu skriejantį asteroidą ir jam suteikė kodinį 

pavadinimą „2004MN4“. Tų pačių metų gruodžio 21 dieną „2004MN4“ praskriejo 14410000 

km atstumu nuo Žemės. Kai asteroidui yra suteiktas pastovus registracijos numeris, tik tada 

galima duoti vardą. Jam  buvo suteiktas 99942 registracijos numeris, ir 2005 liepos 19 dieną 

buvo pavadintas „Apophis” vardu. Vėliau buvo įvertinta, kad tikėtini „Apophis” matmenys yra 

325 m, o masė – 4×1010 kg. Remiantis 2005 metų vasario mėnesio skaičiavimais, asteroidas 

arčiausiai Žemės praskrietų 2029 balandžio 13 dieną, vos 31300 km atstumu. Tai jau 

pavojinga, nes gali paliesti geostacionariose orbitose skriejančius ryšio palydovus. Pastarieji 

skrieja 35786 km aukštyje. 

Įvairios organizacijos bandė apskaičiuoti asteroido „Apophis“ trajektoriją, ir nustatyti 

galimas pataikymo į Žemę koordinates. Pvz. 2008 metais buvo paskaičiuota, kad potencialaus 

susidūrimo 2036 metais su Žeme metu būtų kelių kilometrų pločio potencialios rizikos 

koridorius, kuris prasidėtų ties Pietine vidurio Rusijos dalimi, toliau tęstųsi per Rusiją, virš 

Japonijos, per Didžiojo vandenyno Šiaurinę dalį, greta Kalifornijos ir Meksikos krantų, tarp 

2016.04.28 Rusijos iškeltas 
palydovas „Mikhailo Lomonosov“ 

stebės potencialiai pavojingus 
asteroidus. 

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

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

Rusijos (buvusios 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. 
 

Kasmet į Žemės atmosferą įlekia 
automobilio dydžio asteroido 

gabalai (meteoroidai), joje degdami 
pavirsta ugnies kamuoliais ir Žemės 

paviršiaus nepasiekia.   

Didžiausio asteroidų žiede 
asteroido „Ceres“ heliocentrinės 

koordinatės realiu laiku.  

http://www.russianspaceweb.com/mikhailo-lomonosov.html
https://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/overview/
http://en.roscosmos.ru/
https://space-facts.com/asteroids/
http://cosinekitty.com/solar_system.html
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Nikaragvos ir Kosta Rikos, virš šiaurinės Kolumbijos ir Venesuelos, virš pusiaujo per Atlanto 

vandenyną ir baigtųsi prie Afrikos krantų. Tačiau labai tiksliai tokių objektų koordinates 

galima apskaičiuoti keletą savaičių ar net mėnesių prieš susidūrimą.  

„Roskosmos“ 2013 metais buvo numatę techninį sprendimą paleisti į asteroidą 

palydovą, kuris jame įdiegtų radijo švyturį nuolat siunčiantį signalą, ir taip būtų labai tiksliai 

nustatyta asteroido skriejimo orbita. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 
Klausimas (A):  

Yra žinoma, kad per 3 taškus, nesančius vienoje tiesėje, galima nubrėžti 

plokštumą. Tegul šie taškai bus „Apophis“ koordinatės trimatėje erdvėje, 

kuriuose jis atsidūrė atradimo dieną (taškas A2004), vardo suteikimo dieną 

(taškas A2005) ir dar atsidurs numatomo artimiausio praskridimo šalia Žemės 

dieną (taškas A2029). Kiek yra būdų dar nežinomiems (neatrastiems, o gal 

niekada neskriesiantiems) dangaus kūnams, kurie tiesiai* judėdami plokštuma, 

kurioje yra taškai A2004, A2005 ir A2029, praskrietų nuo jų vienodais atstumais? 

Pastaba: * - realybėje kosmose dangaus kūnai tiesėmis neskrieja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/99942_Apophis
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M-9.9 – Uždavinys Nr. 19 

 

 

 

 

  

 

 

Planeteigis Meteoritas  Gravitacija „JAXA“ Trajektorija  Fizika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meteoritai pasiekia Žemės ir Marso paviršių. Tai meteoroidų, skridusių per atmosferą ir 

nespėjusių joje sudegti, likučiai nukritę ant planetų paviršiaus. Kartais Žemę pasiekia 

meteoritai atkeliavę ... iš Mėnulio. Taip nutinka tada, kai meteoroidas atskrieja tam tikra 

trajektorija, atsitrenkia į Mėnulį, išmuša iš jo paviršiaus medžiagos, kuri atitrūksta nuo 

Mėnulio ir vėliau ją, beskriejančią tarp Mėnulio ir Žemės, pritraukia Žemės gravitacija. Iki 

2016 metų buvo žinomi 242 akmenys, atskrieję iš Mėnulio ir susidarę iš 118 meteoroidų. 

Daugiausiai tokių meteoritų yra surasta Afrikoje. Pirmasis Žemėje 52,4 g Mėnulio meteoritas 

buvo surastas 1979 lapkričio mėnesį Antarktidoje, Jamato kalne. Jam buvo suteiktas 

pavadinimas „Yamato 791197“. Yamato japoniškai reiškia senovinį Japonijos pavadinimą. 

Simboliška, kad „JAXA“ priėmė sprendimą 2018 metais į Mėnulį nuskraidinti kosminį 

aparatą, kuris skrietų aplink Mėnulį, nuo jo atsiskirtų ir ant Mėnulio paviršiaus būtų nuleistas 

1000 kg zondas, iš kurio moksliniams tyrimams vykdyti išvažiuotų 100 kg masės mėnuleigis. 

„JAXA“ projektuoja ilgus nuotolius 
Mėnulyje galinčius nuvažiuoti 

planeteigius. 

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. 

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

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. 

Meteoritų įskriejimo į atmosferą  
trajektorijai aprašyti naudojami šie 
parametrai: startinis greitis (km/s) 

ir aukštis (km), degimo aukštis 
(km), trukmė (s), polinkio kampas 

(°) ir trajektoris ilgis (km).   

https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/bitstream/a-is/716598/1/AA1730001000.pdf
https://spacemath.gsfc.nasa.gov/Physics.html
http://global.jaxa.jp/projects/past_project/sat.html
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/metcat/search/bgintro.dsml
https://journals.uair.arizona.edu/index.php/maps/article/download/15230/15218
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Palyginimui, „Apollo-15“ mėnuleigio masė buvo 210 kg, kinų „CNSA“ mėnuleigio „Yutu“ - 120 

kg, rusų „Lunochod 2“ – 840 kg. Šių mėnuleigių svoris dėl mažesnės gravitacijos Mėnulyje 

yra 6,0518 mažesnis.  Pažymėtina, kad tik „Apollo-15“ mėnuleigį vairavo astronautai, likę 

buvo valdomi per atstumą iš Žemėje esančių kosminių skrydžių centrų. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 
Klausimas (A):  

Organizuokime tariamas mėnuleigių varžybas. Tegul į vieną liniją bus 

išrikiuoti „NASA“, „Roskosmos“, „CNSA“ ir „JAXA“ važiuojantys aparatai. 

Keturračio „NASA“ mėnuleigio ratų skersmuo yra 81 cm, aštuonračio 

„Roskosmos“ – 51 cm, šešiaračio „CNSA“ – 39 cm, būsimo, tarkime keturračio 

„JAXA“ – 31 cm. Atstumas tarp „CNSA“ priekinių ir galinių ratų ašių yra 108 cm. 

Visiems mėnuleigiams vienu metu duodama užduotis pajudėti link meteorito 

kraterio. Atstumas iki kraterio krašto yra lygiai 1 km 632 m 15 cm. Kiek pilnų 

apsisukimų reikėtų padaryti „NASA“ priekiniams ratams, kad jie įveiktų tokį 

atstumą, kurį „JAXA“ priekiniai ratai nuvažiuotų padarę 5265 pilnų 

apsisukimų? Tarkime „Roskosmos“ ir „CNSA“ mėnuleigiai nepajuda, prisireikia 

naujo techninio sprendimo. Paaiškėja, kad toliau važiuoti galėtų tik „CNSA“ 

mėnuleigis, jam nuėmus vidurinius ratus, o jo galinius ratus pakeitus dviem 

„Roskosmos“ mėnuleigio ratais? Koks būtų atstumas tarp priekinio ir galinio 

ratų ašių taip perdarytame mėnuleigyje?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meteorites.wustl.edu/lunar/stones/yamato791197.htm
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M-9.10 – Uždavinys Nr. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondas Žemė  Atmosfera „NASA“ Orbita  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.01.19  19:00 „NASA” su pačia galingiausia pasaulyje raketa „Atlas V 551”,  pačiu 

didžiausiu iki šiol 58000 km/val. greičiu iškėlė tarplanetinį kosminį zondą „New Horizons”. 

Startavo taip greitai, kad zondas Mėnulio orbitą pasiekė per 9 valandas. Palyginimui, 

skrydžiui iki Mėnulio vidutiniškai reikia 3 dienų. Tokio startinio greičio zondui pakaks, kad 

maždaug 2038 metais zondas paliks Saulės sistemą. Tai unikaliausias istorijoje skrydis, kurio 

metų buvo kirstos net penkių planetų – Marso, Jupiterio, Saturno, Urano, Neptuno - orbitos. 

2015.07.14 11:49:57 zondas praskriejo arčiausiai Plutono 12500 km atstumu ir po 14 minučių 

28858 km atstumu praskriejo didžiausią nykštukinės Plutono planetos kaimyną-palydovą 

Charoną (angl. Charon). Mokslininkams buvo žinoma plonos Plutono atmosferos cheminė 

sudėtis. Ją sudaro azotas, metanas ir anglies monoksidas. Charono atmosfera ypač plona, tai 

patvirtino perduodama iš zondo į Žemę informacija. Buvo nustatyta, kad Plutonas yra 

raudonas, o Charono šiaurinis polius yra raudonesnės spalvos nei visas paviršius, be to, 

paviršiaus spalvos nuolat kinta. Mokslininkai padarė prielaidą, kad iš netoliese skriejančio 

1977.08.20 ir 1977.09.05 „NASA“ 
iškėlė zondus „Voyager 1“ ir „Voyager 

2“, kurie po 40 metų tebesiunčia 
signalus.  Abu zondai jau yra už Saulės 

sistemos ribų. 

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. 

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. 

JAV  
pirmieji kartai kosmose:  

1958  - raketa; 1958 - palydovas; 1961 
- astronautas; 1962 - nufotografuota 

Venera; 1964 - sėkminga misija į 
Marsą; 1969 - žmogaus išsilaipinimas 
Mėnulyje; 1971 - sėkmingas aparato 

nuleidimas Marse; 1977 - erdvėlaivis; 
1983 - astronautė; 1997 – marsaeigis. 

 

Mobili programėlė „Žemė dabar“ 
pateikia naujausius duomenis apie 

Žemės ozono sluoksnį. 

Žemė per vieną orbitą aplink Saulę 
nuskrieja 940 mln. km. Žemei 
skriejant orbitA aplink Saulę, 
atstumas iki jos nuolat kinta. 

Kiekvienais metais apie sausio 3 d. 
Žemė būna arčiausiai Saulės. 

https://voyager.jpl.nasa.gov/
https://www.space.com/17683-earth-atmosphere.html
https://www.space.com/17777-what-is-earth-made-of.html
https://www.hq.nasa.gov/office/hqlibrary/documents/o51254593.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.earthnow.activity
https://phys.org/news/2014-11-earth-orbit-sun.html
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Plutono atsiskiria nežymus kiekis atmosferos ir atkeliauja iki Charono, kurią trumpam 

pritraukia jo gravitacija. Džono Hopkinso universiteto iš JAV mokslininkai laboratorijoje 

dirbtinai Žemės sąlygomis sukūrė medžiagą toliną (angl. tholin). Keičiant skirtingų molekulių 

kiekių santykį atmosferoje, kurioje buvo patalpintas tolinas, jis iš geltonos virsdavo raudonos 

ir, netgi juodos spalvos medžiaga ir „elgėsi” panašiai kaip Charono paviršius su 

besikeičiančiomis spalvomis. Tolinas Žemėje natūraliai neegzistuoja. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 
Klausimas (A):  

Mokslininkai atliko dviejų skirtingą tolino molekulių kiekį turinčių 

medžiagų palyginimą. Pirmosios medžiagos masė buvo m1 mikrogramų, o 

antrosios – m2 mikrogramų. Buvo pastebėta, kad pirmoji medžiaga, veikiant 

radiacijai, per 3 valandas priaugo tiek mikrogramų, kiek mikrogramų priaugo 

antroji per 7 valandas, o per vieną parą pirmosios medžiagos masė padidėjo 𝟒%, 

o antrosios - 𝟓%. Raskite abiejų medžiagų pradinių masių santykį m1 : m2.  

Pastaba: laikykite, kad pirmosios medžiagos per 1 valandą priauga m3 mikrogramų (reakcija 

su atmosfera), o antrosios – m4 mikrogramų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://astro.unl.edu/video/speakers/pdfs/NewHorizons_130419_v2_small1.pdf
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Kosmoso kalendorius (angl.)  http://www.spacecalendar.com       http://spaceflightnow.com/launch-schedule/ 

   
February 21 (1931) 
http://www.astronautix.com/f/february21.html 

Test flight of the first liqued-fuel rocket in Europe. 
 
April 13 (2006) 
http://www.astronautix.com/a/april13.html 

European scientists released new photos of Venus’ south pole from the orbiting „Venus 
Express“ spacecraft. The images revealed a mass of sulfuric acid clouds swirling in 220 mph 
winds. 
 
June 4 (2004) 
http://www.astronautix.com/j/june04.html 

Succesful „Mars Exploration Rover A“ (Spirit) landing on Mars surface.  
 
June 6 (1959) 
http://www.astronautix.com/j/june06.html 

USA announced that sea urchin eggs fertilized before Jupiter nose cone flight continued to 
grow normally during biological test. 
 
July 26 (1944) 
http://www.astronautix.com/j/july26.html 

Birth of Rimantas Antanas Stankevičius, Lithuanian test pilot Buran cosmonaut, 1977-1990. 
 
July 28 (1966) 
http://www.astronautix.com/j/july28.html 

China‘s life science biological mission - dog‘s flight - started. 
 
September  16 (2014) 
http://www.astronautix.com/s/september16.html  

„NASA“ selected „Boeing“ and „SpaceX“ to transport astronauts to the ISS in the next few 
years. 
 
September 18 (2006) 
http://www.astronautix.com/s/september18.html 

Iranian-American telecommunications entrepreneur Anousheh Ansari took off on a Russian 
rocket bound for the ISS becoming the world's first paying female space tourist.  
 
November 9 (1967) 
http://www.astronautix.com/n/november09.html  

„NASA“ launched „Apollo 4“ into orbit from Cape Kennedy with the first successful test of a 
„Saturn V“ rocket. 
 
December 31 (2011) 
http://www.astronautix.com/d/december31.html 

 „NASA“ spacecraft „GRAIL“, the Gravity Recovery and Interior Laboratory, slipped into orbit 
around the moon. 
 

 

http://www.spacecalendar.com/
http://spaceflightnow.com/launch-schedule/
http://www.astronautix.com/f/february21.html
http://www.astronautix.com/a/april13.html
http://www.astronautix.com/j/june04.html
http://www.astronautix.com/j/june06.html
http://www.astronautix.com/j/july26.html
http://www.astronautix.com/j/july28.html
http://www.astronautix.com/s/september16.html
http://www.astronautix.com/s/september18.html
http://www.astronautix.com/n/november09.html
http://www.astronautix.com/d/december31.html
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10 klasė 
 

Teleskopas Mėnulis  Dažnis „ESA“ Atstumas  Informatika 

S
T

E
M

 Astronautas Marsas  Radiacija „Roscosmos“ Greitis  Biologija 

Robotas Žemė  Banga „JAXA“ Laikas  Astronomija 

Raketa Mėnulis  Magnetizmas „CNSA“ Periodas  Geografija 

Erdvėlaivis Marsas  Temperatūra „ISRO“ Koordinatė  Fizika 

„TKS“ Planeta  Masė „CNES“ Trajektorija  Chemija 

„Cubesat“ Saulė  Gravitacija „DLR“ Orbita  Informatika 

Palydovas Kometa  Atmosfera „NASA“ Atstumas  Biologija 

Planeteigis Asteroidas  Dažnis „ESA“ Greitis  Astronomija 

Zondas Meteoritas  Radiacija „Roscosmos“ Laikas  Geografija 
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M-10.1 – Uždavinys Nr. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teleskopas Mėnulis  Dažnis „ESA“ Atstumas  Informatika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispanijos Tenerifės saloje 2400 m virš jūros lygio veikia „ESA” Optinio ryšio antžeminė 

stotis. 2001 metais joje buvo įdiegtas ir Europos kosmoso agentūros Kosminių šiukšlių 

teleskopas (angl. Space Debris Telescope). Šiukšlės skaičiuojamos kartą per mėnesį. Tai 

daroma per kiekvieną Mėnulio jaunatį teleskopą nukreipiant į patį Mėnulio centrą. Tokiu 

momentu tik Žemė apšviečia Mėnulio diską, ant kurio yra stebimos visos iki 10 cm skersmens 

skriejančios šiukšlės geostacionariame žiede.  Geostacionarus žiedas tai kosmoso erdvės 

segmentas išsidėstęs tarp 75 km žemiau ir 75 km aukščiau geostacionarios orbitos ir tarp -15 

laipsnių iki +15 laipsnių deklinacijos. Astronomijoje deklinacija yra viena iš dviejų 

pusiaujinės koordinačių sistemos koordinačių. 

2013 spalio 18 diena yra istorinė diena, nuo šiol ją galima laikyti tarpplanetinio 

interneto atsiradimo diena. Tą dieną „NASA” pasiekė pasaulio internetinio ryšio rekordą 

lazerio spindulio pagalba 622 Mbit/s greičiu pasiųsdama informaciją į aplink Mėnulį 

skriejantį „NASA” palydovą ir atgal į Žemę tą pačią informaciją grąžino 20 Mbit/s greičiu. 

Spalio 26 dieną Optinio ryšio antžeminė stotis pakartojo tą patį eksperimentą ir iš to paties 

„NASA” palydovo, esančio už 400000 km, gavo informaciją net 40 Mbit/s greičiu. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

2009.05.14 13:12 buvo iškeltas 
„ESA“/ „NASA“  kosminis 

teleskopas „Herschel“ - didžiausias 
pasaulyje infraraudonųjų spindulių 

teleskopas, veikė iki 2013 metų. 

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

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

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. 
 

2001-2100 metų Mėnulio 
užtemimų lentelė. 

Mažiausias atstumas tarp Mėnulio 
ir Žemės yra 363104 km, 
didžiausias - 405696 km.  

Tikslus Mėnulio atstumas (realiu 
laiku) iki „ESA“ Kourou 

kosmodromo. 

http://www.esa.int/esapub/bulletin/bulletin133/bul133f_klinkrad.pdf
http://sci.esa.int/herschel/
https://www.britannica.com/topic/eclipse/The-frequency-of-solar-and-lunar-eclipses
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/lunar_data/
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ESA_history/Highlights/The_first_50_years
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE2001-2100.html
https://www.mooncalc.org/#/5.2394,-52.7684,19/2017.12.31/23:59/1/2
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Klausimas (A): 

Tarkime, kad iš geostacionaraus žiedo padarome dvi Žemę gaubiančias 

sferas. Keliais procentais toliau nuo Žemės esančios sferos paviršius yra 

didesnis už arčiau Žemės esančios sferos paviršių, jei atstumas iki 

geostacionarios orbitos yra 35786 km?  

Pastaba: Žemės skersmuo lygus 12742 km. 
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M-10.2 – Uždavinys Nr. 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

Astronautas Marsas  Radiacija „Roscosmos“ Greitis  Biologija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2007 iki 2011 metų Rusijos mokslų akademijos Biomedicininių problemų institutas 

kartu su „EKA” ir „CNSA” vykdė psichologinės ir socialinės izoliacijos eksperimentą „Mars-

500”. Eksperimento metu buvo modeliuojamos būsimo ir galimo 520 dienų trukmės žmonių 

skrydžio į Marsą, nusileidimo ir pakilimo, Marso paviršiaus sąlygos, kurių metu buvo 

atliekami medicininiai ir biologiniai bandytojų tyrimai, o taip pat jų inžinieriniai gebėjimai 

dirbti imitacinėmis Marso sąlygomis. 

Deja, realybė kur kas sudėtingesnė. Būsimų keliautojų į Marsą laukia keli iki šiol dar 

neišspręsti iššūkiai. Visų pirma Saulės radiacija, nuo kurios mus gyvenančius Žemėje apsaugo 

Žemės magnetinis laukas. Kuriamos naujos medžiagos, pavyzdžiui net storas polietileno 

sluoksnis saugo nuo radiacijos. Yra žinoma, kad geriausiai nuo radiacijos apsaugo vandenilis. 

Skrydžio į Marsą metu aplink skriejantį kosminį aparatą tektų sukurti dirbtinį magnetinį 

lauką. Bet vargu ar tai apsaugotų nuo galingų Saulės išlydžių, kurių dalelės skrieja nuo 1 

mln/km iki 8 mln/km greičiu. Pavyzdžiui, „Apollo” misijos į Mėnulį metu astronautams 

pasisekė, nes tarp 16 ir 17 misijų vyko didžiulė Saulės audra. Be Saulės radiacijos nemenkesnį 

1961 metais į kosmosą kilo 
pirmasis pasaulyje kosmonautas  
Jurijus Gagarinas. 1963 metais į 

kosmosą pakilo pirmoji pasaulyje 
moteris - Valentina Tereškova. 

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. 

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. 

Rusijos (buvusios 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. 

Misijos į Marsą „ExoMars 2016“ 
metu numatyta aktyvių biologinių 

ir geologinių procesų paieška. 

Vidutinis Marso skrydžio apie 
Saulę greitis yra 86676 km/h. 

http://en.roscosmos.ru/174/
https://phys.org/news/2016-11-bad-mars.html
https://www.space.com/6319-mars-methane-geology-biology.html
http://en.roscosmos.ru/
https://www.cosmos.esa.int/web/psa/exomars2016
https://mars.nasa.gov/allaboutmars/facts/#detailedFacts
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pavojų kelia taip vadinama antrinė radiacija, arba kosminė radiacija iš už Saulės sistemos 

ribų. Čia pavieniai elektronai ir protonai skrieja beveik šviesos greičiu.      

Greta šių sudėtingų ir dar neišspręstų klausimų yra dalykų, kurie šiuo momentu atrodo 

visiškai išspręsti. Tai astronautų ir kosmonautų supančios temperatūros reguliavimas jiems 

dirbant tiek atvirame kosmose, tiek buvusiems Mėnulyje astronautams. Išėjus į atvirą 

kosmosą į Saulę atsukta astronauto pusė kaista iki +121 0C, o priešinga pusė – šąla iki -157 0C. 

Biologiniam komfortui užtikrinti reikia maišyti kaistančius skysčius su aušinamais skysčiais. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 
Klausimas (A): 

Astronautų ir kosmonautų kūno vėsinimui dirbant atvirame kosmose ir 

kaitinant Saulei po kostiumu dėvimas specialus apatinis trikotažas, kuriame yra  

išvedžiotas beveik 100 m ilgio mikrovamzdelių tinklas ir jais nuolat teka iki 3 l 

aušinamo ledu vandens. Kurią dalį įkaitusio iki 60 0C temperatūros apatiniame 

trikotaže cirkuliuojančio vandens reikėtų atšaldyti lede iki 150C, kad ją 

sumaišius su neataušinta dalimi gautume komfortišką atvirame kosmose 

dirbančio žmogaus kūno odai vandens temperatūrą, aukštesnę už 25 0C, bet 

žemesnę už 30 0C? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/MARS-500
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M-10.3 – Uždavinys Nr. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotas Žemė  Banga „JAXA“ Laikas  Astronomija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „JAXA“ Žemės stebėjimui iš palydovų naudoja nuotolinių jutiklių technologijas. 

Hatoyama mieste yra pastatytas Žemės stebėjimų centras, kuriame duomenis iš palydovų 

priima 3 gigantiškos parabolinės antenos. Žemės stebėjimų centre esantys kompiuteriai 

saugo ir apdoroja gaunamus duomenis, juos pateikia įvairioms institucijoms. Japonijos 

teritoriją dengia 2/3 miškų, ji nuolat veikiama žemės drebėjimų ir vulkanų. Pokyčių raidai 

nustatyti 1992-1998 metais kosmose skraidė palydovas „Jers“ ir 2006-2011 metais – 

palydovas „Alos“, kurie naudojo 24 cm ilgio mikrobangas. Jų dėka bet kokiomis oro 

sąlygomis, dieną ir naktį buvo skenuojama augmenija, stebimi pokyčiai, kuriuos palikdavo 

žemės drebėjimai ar vulkaninė veikla. Dauguma „JAXA“ palydovų naudoja optinius jutiklius 

ir stebi 185 km pločio ruožą su 30 m × 30 m skiriamąja geba. „JAXA“ prisideda ir prie 

tarptautinių „NASA“, „CNES“, „ISRO“ ir „ESA“ palydovų, stebinčių įvairius procesus Žemėje.  

„JAXA“ yra pirmoji kosmoso valstybė, kuri kelionėms į Tarptautinę kosminę stotį 

sukonstravo du identiškus nedidelius robotus – „Kirobo“ ir „Mirata“. Jų aukštis 38 cm, plotis 

– 18 cm, storis 15 cm, kiekvienas sveria po 1 kg. Abu kalba japoniškai, atpažįsta veidus, 

supranta kas jiems sakoma, gestikuliuoja, turi įrašančią vaizdo kamerą. Pirmuoju 2013 

Kosmoso robotams („robonautams“) 
keliami 4 pagrindiniai reikalavimai: 
mobilumas, manipuliavimo laisvė, 

valdymo laiko uždelsimas ir veikimas 
ekstremalioje aplinkoje. 

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

Faktų apie Žemę lentelė. 

Japonijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa; 1970 - palydovas; 1985 
- astronautas; 1994 - astronautė; 1998 

- misija į Marsą; 2003 - misija į 
asteroidą; 2007 - misija į Mėnulį. 

Žemė yra trečioji  pagal atstumą nuo 
Saulės, ir didžiausia uolinga Saulės 
sistemos planeta. Žemė turi vieną 

gamtinį palydovą - Mėnulį. 

Tikslų Žemės laiką skaičiuoja 
atominiai laikrodžiai. Jie saugomi 
Žemėje. Tačiau ir atomus veikia 

Žemės gravitacija, todėl laikrodžių 
laikas lėtai lėtėja, pvz. 1 sekundę per 

300 mln. metų. 

http://www.wtec.org/robotics/report/03-Space.pdf
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html
http://global.jaxa.jp/projects/past_project/sat.html
https://www.livescience.com/19102-amazing-facts-earth.html
http://www.scmp.com/news/china/article/2019276/china-launch-worlds-first-cold-atomic-clock-space-and-itll-stay-accurate
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rugpjūčio mėnesį kilo „Kirobo“ (jap. kibo – viltis, robo – robotas. Roboto užduotis buvo 

bendrauti su tuo metu TKS buvusiu astronautu Koichi Wakata. Sugrįžęs atgal į Žemę robotas  

pasakė: „Žiūrint iš viršaus Žemė švietė kaip mėlynas LED šviestukas“. 2015 kovo 27 dieną 

„JAXA“ ir kompanijai Toyota buvo suteikti dviejų Gineso rekordų sertifikatai – už pirmą 

robotą atvykusį į TKS 2013 rugpjūčio 9 dieną, ir už tai, kad 2013 gruodžio 7 dieną robotas 

kalbėjo iš didžiausio 414,2 km aukščio. Robotas „matė“, kaip į TKS 2014 sausio 9 buvo 

atgabenti Lietuvos palydovai „LitSat-1“ ir „LituanicaSat-1“. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 
Klausimas (A): 

„JAXA“ robotai „Kirobo“ ir „Mirata“ prieš skrydį į TKS dalyvavo spaudos 

konferencijoje. Tarkime, kad prieš prisistatant žurnalistams abu turėjo ateiti iki 

tribūnos palei salės statmenai susikertančias sienas. Susitikę jie privalėjo 

žurnalistams pasakyti tekstą, kuris pirmą kartą turėjo būti ištartas roboto 

lūpomis būnant kosmose. „Kirobo“ palei 6 m ilgio sieną ėjo 6 cm/s, o „Mirata“ – 

palei 8 m ilgio sieną 8 cm/s greičiu. Kokia bus atstumo s(t) metrais 

priklausomybė tarp „Kirobo“ ir „Mirata“ nuo laiko t (s)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dentsu.com/news/release/pdf-cms/2015030-0327.pdf
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M-10.4 – Uždavinys Nr. 24 

 

 

 
 

  

 

 

Raketa Mėnulis  Magnetizmas „CNSA“ Periodas  Geografija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.10.23 18:00 į Mėnulį pakilo 54,8 m aukščio ir 3,35 m skersmens trijų pakopų 

„CNSA” raketa „Long March 3C”. Raketa gabeno misijos „Chang’e 5-T1” eksperimentinį 

modulį, kuris nuskriejo link Mėnulio ir jį apskriejęs sugrįžo į  Žemę. Tai buvo „CNSA” 

repeticija prieš 2017 metų misiją, kurios metu bus paimami Mėnulio grunto pavyzdžiai ir 

pargabenti atgal į Žemę. Iki šiol grunto pavyzdžius iš Mėnulio yra pargabenę 3 buvusios 

Sovietų Sąjungos zondai (326 g) ir virš 1000 kartų didesnį  kiekį 12 JAV astronautų (382 kg).  

„CNSA” mėnuleigis „Yutu” Mėnulio Imbro (liet. Lietaus) jūroje, kurios dabartinį dugną 

sudaro išsiliejusi lava, surado naują bazaltinę uolieną, kokių savo ekspedicijose nerado 

Sovietų Sąjungos ir JAV misijos. Antroji pagal dydį jūra Mėnulyje, Lietaus jūra yra 1146 km 

skersmens. Palyginimui į ją pagal plotą tilptų Mauritanija, arba beveik 16 Lietuvų.  

Geografija visuomet asocijuojasi su kompasu. Plaukiant jūra Žemėje įprasta, kad 

kompasas rodo šiaurę, tačiau Mėnulio jūrose išsitraukus kompasą jis neveiks, nes Mėnulyje 

nėra magnetinio lauko. 

Kinija kosminiams skrydžiams 
naudoja „Long March“ serijos 

raketas. Galingiausia serijos raketa 
„Long March 9“ planuoja startuoti 

2028 metais. 

Mėnulis neturi supančio magnetinio lauko (magnetosferos).  
Saulės dalelės Mėnulyje pražudytų bet kurią gyvybės formą. Mėnulio pluta turi tik silpnai įmagnetintas vietas. Tačiau 

yra nustatyta 100 km skersmens magnetinė anomalija. 

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

Kinijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa; 1970 - palydovas;  
2003 - taikonautas;  

2011 - misija (nesėkminga) į Marsą; 
2007 - misija į Mėnulį;  

2012 – taikonautė. 

XXI amžiuje įvyks 228 Mėnulio 
užtemimai. 2001-2100 metų Mėnulio 

užtemimų lentelė. 

Mėnulio sukimosi periodas apie 
savo ašį yra 29,530589 dienos,  
o apie Žemę 27,321661 dienos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Long_March_(rocket_family)
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/lunar.html
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Vykdant misijas į Mėnulį būtina žinoti, kad Mėnulis turi du skriejimo periodus, sinodinį 

ir apsisukimo apie ašį periodus. Sinodinis periodas - laiko tarpas, per kurį vienas dangaus 

kūnas, apskriejęs kitą, grįžta į tą pačią padėtį orbitoje Žemės ir Saulės atžvilgiu. Mėnulio 

sinodinis periodas lygus 29,530589 dienoms arba 29 dienoms 12 valandų 44 minutėms 2,9 

sekundėms, o apsisukimo apie ašį ir apskriejimo apie Žemę periodas lygus 27,321661 dienai 

arba 27 dienoms 7 valandoms 43 minutėms 6 sekundėms. Beveik dviejų dienų skirtumas 

susidaro todėl, kad Mėnuliui judant aplink Žemę juda ir pati Žemė aplink Saulę.  

2014 metais Kinija pastatė naują kosmosdromą – Wenchang palydovų paleidimo centrą.  

Tai pirmasis „CNSA“ kosmodromas pastatytas pakrantėje, jo geografinės koordinatės - 

19° 36′ 52.17″ Š, 110° 57′ 4.08″ R. Iš čia bus leidžiamos naujos kartos, dar kuriamos „CNSA“ 

raketos „Long March 7“. „CNSA” 2018 metais planuoja kosminio aparato nuleidimą 

nematomoje Mėnulio pusėje. 

 
Klausimas (A): 

„Apollo 15“ misijos metu astronautams važinėjant mėnuleigiu Lietaus jūra 

buvo paimta 414 grunto pavyzdžių, tame tarpe ir esančių prie kraterių. 

Dviejuose iš Mėnulio pargabentuose maišeliuose yra 312 g smiltelių, kurių 

skersmuo mažesnis negu 1 mm. Jei iš maišelio Nr. 15031 (mėginys paimtas šalia 

ant Mėnulio pastatytos mokslinės laboratorijos „ALSEP“) perpiltume į maišelį 

Nr. 15411 (mėginys paimtas prie Spur kraterio) 25 % pirmame maišelyje esančių 

smiltelių, tai abiejuose maišeliuose smiltelių būtų po lygiai. Kiek gramų Mėnulio 

smiltelių buvo pargabenta kiekviename maišelyje? 
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M-10.5 – Uždavinys Nr. 25 

 

 

 

 

  

 

 

Erdvėlaivis Marsas  Temperatūra „ISRO“ Koordinatė  Fizika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.11.05  09:08 „ISRO“ į Marsą paleido savo pirmąjį kosminį aparatą „Mars Orbiter 

Mission“ arba „MOM“. Indijai tai buvo 25 sėkmingas savo sukurtos raketos „PSLV C25“ 

startas. Raketa turėjo 4 pakopas. „ISRO“ numatė fiksuoti visų pakopų funkcionavimą, tame 

tarpe „MOM“ atsiskyrimą nuo raketos paskutiniosios pakopos. „ISRO“ pirmą kartą fiksavo 

raketos 4 pakopos atsiskyrimą, tai turėjo trukti apie 9 minutes virš Pietų Didžiojo vandenyno, 

kur Indija neturi antžeminių stočių. Atsiskyrimą stebėjo laivuose įdiegti skrydžio sekimo 

terminalai (angl. shipborn). „ISRO“ pirmą kartą kosmoso istorijoje pasiuntė du laivus 

„Yamuna“ ir „Nalanda“ į atitinkamai apskaičiuotas koordinates, maždaug 300 km nuo Fidži 

salos. Po sėkmingai užfiksuoto atsiskyrimo „MOM“ pirmoji orbita aplink Žemę buvo elipsės 

formos. Arčiausias atstumas iki Žemės paviršiaus siekė 250 km, tolimiausias – 23500 km. 

„ISRO“ skrydis į Marsą buvo pats pigiausias iš visų iki šiol vykusių misijų. 

Skraidant aplink Marsą ir atliekant mokslinius skaičiavimus 3 kartus buvo koreguojama 

„MOM“ skrydžio trajektorija įjungiant variklius atitinkamai 40,5 s, 16 s ir 4 s trukmei. 

2016.05.24 „ISRO“ įvykdė 
sumažintos versijos daugkartinio 
naudojimo erdvėlaivio bandomąjį 

skrydį. 

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

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

Indijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1967  - raketa;  
1975 - palydovas;  

1984 - kosmonautas;  
2003 – astronautė;  

2008 - misija į Mėnulį;  
2014 - misija į Marsą. 

Marsas turi atmosferą, jos tankis 
paviršiuje ~0.020 kg/m3, aukštis - 

11,1 km, o masė lygi  
~2,5 x 1016 kg. 

Marso heliocentrinės koordinatės 
realiu laiku. 

https://www.space.com/32954-india-mini-space-shuttle-test-launch-pictures.html
https://www.space.com/16895-what-is-mars-made-of.html
http://www.newsflicks.com/story/india-s-firsts-in-space
http://cosinekitty.com/solar_system.html
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„MOM“ turėjo 15 kg sveriančią mokslinę įrangą su 5 prietaisais. Vienas jų, Šiluminis 

infraraudonųjų spindulių vaizdo spektrometras dieną ir naktį fiksavo Marso paviršiaus 

šiluminę emisiją ir atmosferos drumstumą, ir baigdamas misiją sudarė jo paviršiaus sandaros 

ir mineralų žemėlapį. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 
Klausimas (A): 

„MOM“ artėdamas prie Marso per  laiko tarpą lygų kosminio aparato 

pirmosios aplink Žemę orbitos didžiausio ir mažiausio atstumų santykiui 

matuojant sekundėmis nuskriejo mažiau negu 2081,16  km, o sumažinus greitį 

17,74 km/s prieš įlekiant į Marso atmosferą per laiko tarpą lygų antrosios 

skrydžio aplink Marsą trajektorijos korekcijos trukmei  nuskriejo ne mažiau 

kaip 70,4 km. Kokiu greičiu skriejo „MOM“ prieš įjungiant sulėtinimą? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isro.gov.in/sites/default/files/article-files/pslv-c25-mars-orbiter-mission/illustrated-book-mars-orbiter-mission/Illustrated%20Book%20on%20Mars%20Orbiter%20Mission.pdf
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M-10.6 – Uždavinys Nr. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

„TKS“ Planeta  Masė „CNES“ Trajektorija  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„CNES” šūkis yra „Kurkime inovacijas tam, kad nugalėtume!”  

30 Eurų. Su tokia suma „CNES„ yra antra pasaulyje po NASA (45 Eur) pagal metinių 

kosmoso išlaidų dydį tenkantį vienam gyventojui. „CNES” apmoka 28 proc. visų „ESA” 

skiriamų išlaidų vidutiniškai 300 km aukštyje skraidančios TKS išlaikymui. Tačiau „CNES“ 

savarankiškai kuria ir naujus kosminius aparatus. 2006.12.27 14:28 iš Baikonuro 

kosmodromo buvo iškelta kosminė observatorija „CoRoT“ (COnvention ROtation and planet 

Transits). Tai pirmasis pasaulyje kosminis aparatas skirtas ne Saulės sistemoje (angl. 

extrasolar) esančių planetų paieškoms, kurių trajektorijos tranzitu kerta kitos Saulės diską. 

Observatorija skriejo aplink Žemę taip, kad iki jos arčiausiai priartėdavo du kartus, o 

toliausiai nutoldavo 3 kartus negu vidutinis skrydžio atstumas tarp Žemės ir TKS. 2007 

gegužės  1 dieną buvo atrasta pirmoji tokia planeta ir pavadinta „Corot-1b“. „Corot-1b“ 

spindulys tiek pat kartų didesnis už Jupiterio spindulį (69911 km), kiek „NASA“ kosmoso 

išlaidos tenkančios vienam gyventojui yra didesnės už tokias pačias „CNES“ išlaidas. 

Atstumas nuo Žemės iki „Corot-1b“ yra 1560 šviesmečių.  

„TKS“ padėties nustatymo programa 
„Astroviewer“. 

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

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. 

Prancūzijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1964  - raketa;  
1965 - palydovas;  

1982 - kosmonautas;  
1996 - 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. 

Saulės sistemos planetų trajektorijas 
3D formatu nuo pasirinktos datos 

patogu stebėti tinklalapyje 
www.theskylive.com 

http://iss.astroviewer.net/observation.php
https://www.britannica.com/place/Venus-planet
https://www.space.com/18525-venus-composition.html
https://en.wikipedia.org/wiki/French_space_program
https://www.space.com/44-venus-second-planet-from-the-sun-brightest-planet-in-solar-system.html
https://theskylive.com/3dsolarsystem?obj=&h=10&m=30&date=1918-02-16
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2012 lapkričio 2 dieną sugedo kosminės observatorijos kompiuteris ir ji tapo netinkama 

naudojimui. Per visą mokslinių tyrimų laiką observatorija nustatė 32 ieškomo tipo planetas.   

Žinoma, tokia observatorija galėjo fiskuoti ir Saulės sistemos planetų arba didžiųjų 

planetų palydovų (mėnulių) tranzitus per jų diskus.  

Remiantis iš kosminių aparatų gaunama informacija mokslininkai gali nustatyti daug 

įdomių kitų planetų savybių. Pavyzdžiui, žinant tikslią planetos masę ir jos spindulį galima 

modeliuoti kokia yra planetos vidinė sandara. Supaprastinkime situaciją ir tarkime, kad 

planeta yra ideali sfera, jos apvalkalo tankis yra mažesnis, o branduolio – didesnis. 

Mokslininkai panaudodami įvairias medžiagas (kietas, dujines, skystas) ir įvairius junginius 

(ledą, geležį, vandenį ir pan.) bando jas tarpusavyje derinti taip, kad modeliuojamos planetos 

spindulys ir masė sutaptų su nagrinėjamos planetos spinduliu ir mase. 

Lentelėje yra pateikiamas dažniausiai planetose randamų medžiagų sąrašas: 

Medžiaga Medžiagos tankis (g/cm3) 
Gryna geležis 10,0 

Bazaltinė uoliena 5,0 
Vanduo 5,0 

Silikatinė uoliena 3,0 
Ledas 1,0 

 
Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

Klausimas (A): 

a) Koks yra pirmosios atrastos už Saulės sistemos ribų planetos skersmuo? 

b) Tarkime, kad kosminė observatorija atliko stop kadrą, į kurį Jupiterio 

disko fone pateko du jo palydovai Europa ir Callisto, dar kitaip žinomi kaip 

Galileo mėnuliai, pavadinti juos atradusio žymaus italų mokslininko vardu. 𝟒, 𝟕𝟗𝟗𝟖𝟒𝟒 × 𝟏𝟎𝟐𝟐 kg sveriančios Europos spindulys yra lygus atstumo tarp Žemės 

ir planetos „Corot-1b” skaičiui matuojant kilometrais, o palydovo Callisto 

skersmuo yra 4824 km. Koks artimiausias atstumas stop kadro metu būtų tarp 

palydovų projekcijų į Jupiterio diską, jei liestinės, jungiančios abu projekcijoje 

esančius skritulius ir tiesės kertančios abiejų skritulių centrus sankirtos taškas 

O liestinę padalija į dvi dalis taip, kad atkarpos CO ilgis nuo Callisto projekcijoje 

ant Jupiterio disko esančio skritulio lietimosi su liestine taško C iki taško O 

lygus 9045 km, o atkarpos EO ilgis nuo Europos projekcijoje ant Jupiterio disko 

esančio skritulio lietimosi su liestine taško E iki taško O lygus 2925 km ?  

c) Kiek arčiausiai ir toliausiai nuo Žemės nutoldavo „CoRoT”?  

http://www.edp-open.org/images/stories/books/contents/corot/cI_3.pdf
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d) Kiek svertų modeliuojama Europa, jai jos branduolį sudarytų silikatinės 

uolienos, o jį gaubtų 100 km storio ledo pluta? Kiek kartų skiriasi 

modeliuojamos Europos ir tikrosios Europos svoriai? 
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M-10.7 – Uždavinys Nr. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cubesat“ Saulė  Gravitacija „DLR“ Orbita  Informatika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.07.07 03:15 iš Barenco jūroje plaukiojančio Rusijos povandeninio laivo su raketa 

„Shtil-1” į žemutinę Žemės orbitą buvo iškelti du Berlyno technikos universiteto (BTU) 

mikropalydovai „Tubsat-N” ir „Tubsat-N1”, kurių gamybą finansavo „DLR”. Pirmą kartą 

istorijoje komercinis krovinys buvo keliamas į kosmosą iš povandeninio laivo. 

Mikropalydovai patenka į tą pačią kaip ir „Cubesat” palydovų (nanopalydovų) grupę, kurių 

svoris yra mažesnis nei 10 kg, tačiau jų matavimai nebūtinai sudaro kubo formos objektą.   

2009  rugsėjo 23 dieną į kosmosą buvo iškeltas pirmasis BTU 1 kg sveriantis „Cubesat” 

pavadintas „BeeSAT-1” vardu, kuriame skrydžio Saulės sinchronine orbita metu buvo 

tikrinamas „DLR” sukurtas 3 reakcijos ratų mechanizmas. Naujas mechnizmas padeda 

sumažinti palydovo vartymasį. Artimiausias taškas iki Žemės buvo 709, o tolimiausias - 718 

km. Saulės sinchronine arba heliosinchronine orbita vadinama tokia orbita, kai virš bet kurio 

Žemėje praskriejamo taško palydovas antrą kartą atsiranda tokiu pačiu paros metu. 

Pavyzdžiui, taip skriejantis palydovas ekvatorių kerta 12 kartų per dieną lygiai tuo pačiu 

metu. „Cubesat” tipo palydovų skrydžio laikas priklauso nuo jo skriejimo orbitos, nes 

palydovą veikia Žemės gravitacinės jėgos. Paleistas į 800 km aukštį palydovas skrietų kelis 

šimtus metų, į aukštį tarp 500 km ir 600 km – keletą metų, į 300 km aukštį – keletą mėnesių, 

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

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

Informacija apie Saulės sistemos kosminių kūnų orbitas pateikta „Solar System Dynamics“ internetinėje sąsajoje. 

Vokietijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1942  - raketa; 1969 - palydovas;  
1978 - kosmonautas;  

2020 (planuojama) - 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. 

„Reaktyvinės traukos laboratorija“ 
sukūrė Saulės sistemos dinamikos 

tinklalapį. Jame pateikiamos 
kosminių objektų orbitos. 

http://www.parabolicarc.com/2017/08/11/german-orbital-systems-launch-leo-communications-cubesat/
http://www.smartconversion.com/otherInfo/gravity_of_planets_and_the_sun.aspx
https://ssd.jpl.nasa.gov/?orbits
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10002/
http://solar-center.stanford.edu/about/
https://ssd.jpl.nasa.gov/?orbits
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o į 200 km aukštį skrietų vos keletą dienų, o gal net ir valandų. Sunkesni „Cubesat” skrieja 

ilgiau. Skrydžio laiką galima prailginti mažinant palydovo skerspjūvio plotą, ir ypač mažinant 

jei skrydis vyksta padidinto Saulės aktyvumo metu. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 
Klausimas (A): 

3 kg sveriantis „Tubsat-N1” iš viso aplink Žemę skrido 494 dienas, kaskart 

ją apsukdamas per 96,4 minutes. Beveik pusę vieno apsisukimo aplink Žemę 

laiko palydovo Saulės elementai yra apšviečiami Saulės, kitą pusę – yra Žemės 

šešėlyje. Tarkime, kad apšviesti Saulės elementai būdavo 48 minutes. Ant vienos 

palydovo šoninės kvadrato formos sienelės, kurios plotas yra 1024 cm2, 

patalpinti Saulės elementai. Juos sudaro 4 juostos po 32 elementus, o kiekvieno 

elemento išmatavimai yra 2 cm × 4 cm. Vienoje juostoje yra sudėti naujo tipo 

efektyvesni elementai. Per 1200 pakrovimo ciklų (laiko tarpų, kuomet į 

elementus švietė Saulė) palydovo elementai galėjo pagaminti N vatų energijos. 

Tarkime, kad po 800 pakrovimo ciklų juosta su naujo tipo elementais pradėjo 

nebegaminti energijos, tuomet likusios 3 juostos numatytą N energijos kiekį 

pagamino dar per 500 pakrovimo ciklų. Per kiek pakrovimo ciklų N energijos 

kiekį galėtų pagaminti veikiant tik a) juostai su naujo tipo elementais? b) trims 

įprastinio tipo juostoms?   

c) Besivartančio kosmose „BeeSAT-1” palydovo sienelėse yra davikliai kartą 

per sekundę fiksuojantys Saulę. Paverskime fiksavimo procesą dvejetainiu 

kodu: jei daviklis Saulės nefiksuoja - 0, jei fiksuoja –1. Kokį žodį „parašė” 

„BeeSAT-1” viena ir ta pati sienelė per 24 sekundes, jei buvo gauta tokia skaičių 

seka – 010001000100110001010010? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/BeeSat-1
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M-10.8 – Uždavinys Nr. 28 

  

 

 

  

 

 

Palydovas Kometa  Atmosfera „NASA“ Atstumas  Biologija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 spalio 19 dieną pirmą kartą astronominių stebėjimų istorijoje iš už Saulės sistemos 

ribų paraboline orbita atskriejusi 700 m skersmens kometa „Siding Spring” netoli Marso 

praskriejo vos 138000 km atstumu. Tai artimiausias žinomas skrydis įvykęs greta Saulės 

sistemos planetų, net 16 kartų arčiau nei 1770 liepos 1 dieną iki šiol arčiausiai Žemės buvo 

praskriejusi „Lexell” kometa. Aplink Marsą tuo metu skraidė 4 palydovai: 3 „NASA” (Mars 

Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter, Maven) ir 1 „ISRO” (Mars Orbiter Mission). Juos 

visus iš anksto reikėjo trumpam „paslėpti” už Marso, prieš tai pakoregavus jų skriejimo 

trajektorijas ir greičius. Buvo vengiama, kad didžiuliu greičiu lekiančios kometos uodega 

susidedanti iš tirpstančio ledo ir susidarančių dujų nekliudytų ir nepažeistų kosminių 

aparatų. Tuo pat metu kometai ir jos uodegai praskriejant šalia Marso visų kosminių 

palydovų mokslinė aparatūra fiksavo eilę įdomių reiškinių atmosferoje, vykdė cheminius, 

biologinius ir kitokius matavimus. Marso atmosferą tiriantis „Maven” nustatė, kad kometos 

uodega kliudė Marso atmosferą ir fiksavo magnio bei geležies dulkių padidėjimą. Taip pat 

nustatė, kad paskui kometą skriejo didžiuliai kiekiai vandenilio dujų, susidariusių Saulei 

kaitinant kometos ledą ir jam skylant į vandenilį ir deguonį. „ISRO” palydovas nustatinėjo 

organinių molekulių, konkrečiai metano buvimą kometos dulkių debesyje. 

Pirmą kartą (2004.01.02) kometos 
dulkių pavyzdžių paimta „NASA“ 
misijos „Stardust“ metu. Kometa 

vadinasi „Wild 2“.   

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. 

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

JAV  
pirmieji kartai kosmose:  

1958  - raketa; 1958 - palydovas; 
1961 - astronautas; 1962 - 

nufotografuota Venera; 1964 - 
sėkminga misija į Marsą; 1969 - 

žmogaus išsilaipinimas Mėnulyje; 
1971 - sėkmingas aparato 
nuleidimas Marse; 1977 - 

erdvėlaivis; 1983 - astronautė;  
1997 – marsaeigis. 

2009 metais buvo patvirtinta, kad 
kometų branduoliuose yra 

organinių medžiagų: metanolio, 
vandenilio cianido, folmaldehido, 

etanolio, etano.  
Manoma, kad gali būti ir 

hidrokarbonatų ir amino rūgščių. 

Kometos „Wild 2“ atstumas (realiu 
laiku) iki Žemės ir Saulės. 

https://en.wikipedia.org/wiki/81P/Wild
https://www.astrobio.net/also-in-news/rosetta-comets-list-ingredients/
https://www.hq.nasa.gov/office/hqlibrary/documents/o51254593.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Comet
https://theskylive.com/81p-tracker
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Klausimas (A): 

Buvo paskaičiuota, kad „Siding Spring“ atsitrenkimo į Marsą tikimybė lygi 

1/600. Tarkime, kad kometai artėjant prie Marso jai kelią galėjo „užstoti” jo 

palydovas Phobos. Kam lygi tikimybė įvykio, kad kometa pataikys į Phobos, jei 

Marso skersmuo yra 6804,9 km, o neapvalios formos Phobos į kometą būtų 

„atsukęs“ savo didžiausią šoninį paviršių, kurio projekcijos į plokštumą plotas 

600 km2?  

Pastaba: laikykite, kad 𝜋 =3,14. 
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M-10.9 – Uždavinys Nr. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeteigis Asteroidas  Dažnis „ESA“ Greitis  Astronomija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.02.15 03:20 įvyko unikalus XXI amžiaus astronominis įvykis. Atskriejęs nuo 

Saulės iki tol iš Žemės nepastebėtas 20 m skersmens asteroidas 19,16 km/s greičiu įlėkė į 

Žemės atmosferą ir sprogo 29,7 km aukštyje virš Rusijos Uralo regiono. Sprogimas buvo 20-

30 kartų stipresnis negu atominė bomba susprogdinta Hirosimoje. Į Žemę nuolatos iš 

kosmoso krinta smulkūs objektai. Nustatyta, kad egzistuoja atvirkštinė priklausomybė tarp į 

Žemę nukritusio objekto dydžio ir tokio įvykio dažnumo. Tai galite pamatyti lentelėje. 
 

Asteroido 
skersmuo* (m) 

Sprogimo ore 
aukštis (km) 

Vidutinis atskridimo iki 
Žemės dažnumas 

(metais) 
4 42,5 1,3 
7 36,3 4,6 

10 31,9 10 
15 26,4 27 
20 22,4 60 
30 16,5 185 
50 8,7 764 
70 3,6 1900 
85 0,58 3300 

*- asteroido tankis 2600 kg/m3, greitis 17 km/s, kritimo į Žemę kampas 45° 
 

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

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

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. 

Vidutiniškai asteroidai  skrieja 25 km/s 
greičiu. 2017 metais buvo pastebėtas 

tarpžvaigždinis asteroidas, jo skriejimo 
greitis – 40 km/s. 

2017 metais „ESA Planetų robotikos 
laboratorija“ Tenerifėje vykdė 

planeteigio HDPR (Heavy Duty 
Planetary Rover) bandymus. 

Asteroidų žiede tarp Marso ir 
Jupiterio skrieja dešimtys tūkstančių 

asteroidų. Mokslinių tyrinėjimų 
sąrašui priskiriami šie asteroidai: 

Bennu, Chariklo, Psyche, Ida, 
Itokawa, mathilde, Eros, Vesta, 

Oumuamua. 

https://www.wired.com/2014/04/giant-asteroid-impacts/
http://www.spaceweather.com/
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ESA_history/Highlights/The_first_50_years
https://www.nasa.gov/planetarydefense/faq/interstellar
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Rovers_drive_through_Tenerife_darkness
https://solarsystem.nasa.gov/small-bodies/asteroids/overview/?page=0&per_page=15&order=name+asc&search=&condition_1=101%3Aparent_id&condition_2=asteroid%3Abody_type%3Ailike
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1 km asteroidai, kurių skersmuo 1 km, trenkiasi į Žemę vidutiniškai kas 500000 metų, 

susidūrimai su 5 km skersmens objektais įvyksta kartą per 20 milijonų metų, o paskutinis 

žinomas susidūrimas su 10 km skersmens asteroidu įvyko prieš 66 milijonus metų. Beje, iš 

Mėnulyje suformuotų kraterių skersmenų ir atsitrenkimo į paviršių amžiaus nustatyta, kad 

asteroido atskridimo dažnumas maždaug lygus metų skaičiui, gautam kraterio skersmenį 

(km) pakėlus kubu.   

Po 2013 metų įvykio sujudo pasaulio bendruomenė, skatinanti mokslininkus skirti 

daugiau dėmesio potencialiems pavojams kylantiems iš kosmoso. 2014 spalio mėnesį 

astrofizikas ir roko ansamblio „Queen“ gitaristas Brian May pasiūlė įsteigti Asteroidų dieną, 

kuri nuo 2015 metų visame pasaulyje minima birželio 30 dieną.      

2020 metais „ESA“ pradės asteroidų tyrinėjimo misiją „AIM“ (angl. Asteroid Impact 

Mission). Per dvejis metus planuojama nuskrieti 16000000 km iki 800 m skersmens 

Didymos asteroido palydovo Didymoon, kurio skersmuo yra 170 m. Bus įgyvendinta naujovė 

kosmoso srityje, nes informacija abiem kryptimis, įskaitant 1 m raiškos vaizdus tarp „AIM“ 

kosminio aparato ir „ESA“ antžeminės Optinio ryšio stoties Tenerifėje bus perduodama 

lazerio spindulio pagalba. Vėliau prie eksperimento prisijungs „NASA“ su kita misija „Dart“, 

kurios metu bus trenkiamasi į asteroidą bandant pakeisti jo skriejimo orbitą. O būsimai 

„NASA“ misijai su astronautais į kitą asteroidą yra konstruojamas aplink jį žmogų galintis 

skraidinti įrenginys - maža raketinė mikrogavitacinė mašina (space rover). 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 

Klausimas (A): 

Mėnulyje yra 1568 krateriai. Penki iš jų pavadinti su Lietuva susijusių 

mokslininkų, astronomų pavardėmis.  
 

Kraterio 
pavadinimas 

Kraterio 
skersmuo 

(km) 

Asteroido kritimo į 
Mėnulį dažnumas 

(metais) 
Mokslininkas, astronomas 

Argelanderio 
 

39304 Friedrich Wilhelm August Argelander (1799–1875) 

Pačobuto 
 

7414875 Martin Odlanicky Poczobutt (1728–1810) 

Sniadeckio 
 

79507 Jan Sniadecki (1756–1830) 

Struvės 
 

4410944 Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793–1864) 

Dzievulskio 
 

250047 Wladyslaw Dziewulski (1878–1962) 
 

Įrašykite į lentelę trūkstamus duomenis. 

 

 

http://www.cosmos.esa.int/documents/686018/686072/Abstracts.pdf
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M-10.10 – Uždavinys Nr. 30 

 

 

 

 

  

 

 

Zondas Meteoritas  Radiacija „Roscosmos“ Laikas  Geografija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.02.15 03:20 Čeliabinsko rajone 30 kartų šviesiau už Saulę sušvitęs nukrito 

didžiausias kosmoso akmenų - chondritų - grupei priklausantis meteoritas per pastaruosius 

100 metų. Tokio meteorito nebuvo tikimasi dar bent 2000 metų. Šiluminė beveik visiškai 

išgaravusio atmosferos sluoksniuose meteorito radiacija apdegino žmonėms odą, sužeidė akių 

tinklaines. Pagrindinės meteorito dalies nukritimo koordinatės yra Čebarkulio ežeras 

(54,955146°N; 60,326614°E). Vietinis žvejas 70 cm storio ežero lede rado 6 m skersmens 

skylę. Tik jį ištraukus 2013 spalio 16 dieną iš 13 m gylio buvo nustatyta, kad jo didžiausias 

plotis yra 150 cm, mažiausias - 64 cm, didžiausias iš nukritųsiųjų luitas svėrė 654 kg. Iš viso 

buvo surinkta beveik 6 tonos įvairių matmenų plačiai teritorijoje pasklidusių meteorito 

likučių. Meteoritą nuodugniai nagrinėjo mokslininkai, buvo nustatyta, kad atskriejant iki 

Žemės atmosferos jo skersmuo buvo apie 20 metrų, o amžius beveik prilygo Saulės sistemos 

atsiradimo amžiui - 4,452 mlrd. metų.  

Netolimoje ateityje „Roskosmos“ siūlo skraidinti zondus, kurie į potencialiai pavojingus 

Žemei asteroidus numestų radijo švyturį (angl. beacon). Taip galima būtų labai tiksliai sekti 

Nuo 1964 iki 1970 metų Rusijoje (buv. 
SSSR) buvo vykdoma programa 

„Zond“ - buvo leidžiami kosminiai 
aparatai į Venerą, Marsą,  Mėnulį. 

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

Kursko magnetinė anomalija Rusijoje yra didžiausia pasaulyje. Yra manoma, kad dalį magnetinių anomalijų Žemėje 
suformavo į ją nukritę dideli geležies prisodrinti meteoritai. 

Rusijos (buvusios 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. 

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

Meteorų lietaus metu yra 
matuojamas jų skaičius, kurį zenite 
per 1 valandą gali matyti stebėtojas. 

(angl. zenithal hourly rate, ZHR). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zond_program
https://www.meteorite.com/meteorite-information/meteorite-facts/
http://en.roscosmos.ru/
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/metcat/search/bgintro.dsml
http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/M/Meteor+Shower
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jų skrydžio orbitą ir iš anksto Žemėje priimti atitinkamus sprendimus. Vien tik Saulės 

sistemoje skraido apie 3200-6200 didesnių nei 100 m dydžio labai pavojingų Žemei kosminių 

uolienos gabalų. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 
Klausimas (A): 

Sudarykime apverstą nupjautinį kūgį, kurio didysis pagrindas yra 

meteorito prakirsta ežero lede apvali skylė, o apatinis pagrindas – apibrėžtinis 

skritulys aplink meteorito, gulinčio ežero dugne, projekciją į plokštumą, 

lygiagrečią ežero paviršiui. Parašykite, kam lygus smailaus kampo sinusas tarp 

sušalusio ežero paviršiaus ir įsivaizduojamo kūgio sienos? Padarykite tai 

nesinaudodami trigonometrinių funkcijų reikšmių lentele (tikslumas 10 ženklų 

po kablelio). 

Pastaba: pasinaudokite h-geometrijos autoriaus ir sudarytojo dr. D. Zanevičiaus aprašytomis 

formulėmis - http://www.kosmose.lt/donaldo-h-mokykla/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_meteorite
http://www.kosmose.lt/donaldo-h-mokykla/
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Kosmoso kalendorius (angl.)  http://www.spacecalendar.com       http://spaceflightnow.com/launch-schedule/ 

February 17 (1959) 
http://www.astronautix.com/f/february17.html 

U.S. launched its first weather station in space, „Vanguard II“ weighing 9,8 kg. 
 
February 19 (1986)  
http://www.astronautix.com/f/febary19.html 

The Soviet Union launched the first component of its „Mir“ space station. 
 
April 11 (1970) 
http://www.astronautix.com/a/april11.html 

„Apollo 13“ blasted off on a mission to the moon that was disrupted on April 13, when an 
explosion crippled the spacecraft. The astronauts managed to return safely on April 17. 
 
June 2 (2003) 
http://www.astronautix.com/j/june02.html 

Europe's space agency launched probe „Mars Express“ from Kazakhstan. 
 
July 24 (1969) 
http://www.astronautix.com/j/july24.html 

„Apollo 11“ command module „Columbia“ splashed down in the mid-Pacific, about 24 
kilometers from the recovery ship „U.S.S. Hornet“.  
 
September  14 (2007)  
http://www.astronautix.com/s/september14.html  

Japan's space agency launched its much-delayed lunar probe, beginning what it calls the 
largest mission to the moon since the US „Apollo“ flights. In lunar orbit two subsatellites were 
released to provide continuous communications. 
 
November 5 (1994) 
http://www.astronautix.com/n/november05.html 

„NASA‘s/ESA‘s“ space probe „Ulysses“ completed its 1st passage behind the Sun. 
 
November 7 (1970) 
http://www.astronautix.com/n/november07.html 

„NASA's“ „Mars Global Surveyor“ blasted off from Cape Canaveral, on a mission to map the 
surface of the Mars. 
 
December 27 (1571) 
http://www.astronautix.com/d/december27.html 

Johannes Kepler, German astronomer known as the „father of modern astronomy," was born. 
He established three laws of planetary motion. 
 
December 29 (2010) 
http://www.astronautix.com/d/december29.html 

„ESA“ launched two communication satellites at once – Spain‘s „Hispasat 1E“ and South 
Korean‘s satellite „Koreasat 6“ – and delivered to geostationary orbit. 
 

 

http://www.spacecalendar.com/
http://spaceflightnow.com/launch-schedule/
http://www.astronautix.com/f/february17.html
http://www.astronautix.com/f/febary19.html
http://www.astronautix.com/a/april11.html
http://www.astronautix.com/j/june02.html
http://www.astronautix.com/j/july24.html
http://www.astronautix.com/s/september14.html
http://www.astronautix.com/n/november05.html
http://www.astronautix.com/n/november07.html
http://www.astronautix.com/d/december27.html
http://www.astronautix.com/d/december29.html
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11 klasė 

 

Teleskopas Žemė  Banga „JAXA“ Periodas  Fizika 

S
T

E
M

 Astronautas Mėnulis  Magnetizmas „CNSA“ Kampas  Chemija 

Robotas Marsas  Temperatūra „NASA“ Trajektorija  Informatika 

Raketa Žemė  Masė „ESA“ Orbita  Biologija 

Erdvėlaivis Mėnulis  Gravitacija „Roscosmos“ Atstumas  Astronomija 

„TKS“ Marsas  Atmosfera „JAXA“ Greitis  Geografija 

„Cubesat“ Planeta  Dažnis „CNSA“ Laikas  Fizika 

Palydovas Saulė  Radiacija „ISRO“ Periodas  Chemija 

Planeteigis Kometa  Banga „CNES“ Kampas  Informatika 

Zondas Asteroidas  Magnetizmas „DLR“ Koordinatė  Biologija 
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M-11.1 – Uždavinys Nr. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teleskopas Žemė  Banga „JAXA“ Periodas  Fizika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.05.04 09:54:58 „NASA“ iškėlė kelių valstybių Žemės tyrinėjimų sistemos (angl. 

Earth Observing System) palydovą „Aqua“. Palydove įdiegti 6 moksliniai prietaisai. „JAXA“ 

šiai misijai pateikė Žemės paviršiaus ir atmosferos mikrobanginį skenuojantį radiometrą 

„AMSR-E“. Šis apskriedamas Žemę per 98,4 minutes tiria debesų savybes, jūros paviršiaus 

temperatūrą, paviršinio vėjo greičius, vandens paviršiaus, ledo ir sniego šiluminę energiją. 

Vykdant kosminius tyrinėjimus susiduriama ir su problemomis. 2011 spalio 4 dieną „AMSR-

E“ darbas sustabdytas dėl padidėjusios prietaiso sukimosi trinties. 2012 gruodžio 4 dieną 

tyrimai buvo atnaujinti, kai „AMSR-E“ apsisukimo periodą pavyko sumažinti iki 2 

apsisukimų per minutę.   

2016.02.17 08:45 „JAXA“ iškėlė šiuolaikiškiausią Visatos rentgeno bangų tyrinėjimo 

palydovą. Misijos pradžioje palydovas buvo vadinamas Naujuoju rentgeno bangų teleskopu 

(kosminė observatorija), starto metu pervardintas į „Astro-H”. Kai palydovas pradėjo skrieti 

aplink Žemę per 96 minutes maždaug 575 km aukščio orbitoje ir iškleidė Saulės elementus 

2006 metais „JAXA“ iškėlė pirmąjį 
Japonijos infraradonųjų spindulių 

kosminį teleskopą „Akari“. 

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

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

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 stebėjimų centras“ įsteigtas 
Hatoyama mieste, Japonijoje. 

Žemės sukimosi apie savo ašį 
periodas yra 23 val. 56 min. 4 s,  

o apsisukimo apie Saulę periodas - 
365,25 dienos. 

http://global.jaxa.jp/projects/sat/astro_f/
https://www.swpc.noaa.gov/
http://global.jaxa.jp/projects/past_project/sat.html
http://global.jaxa.jp/about/centers/eoc/index.html
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buvo pervardintas į „Hitomi“ (liet. akis). Tačiau misija greitai baigėsi nesėkme. Po 39 dienų 

darbo kosmose sugedo aukščio matavimo įrenginys, visiškai nutrūko ryšys, teleskopas 

pradėjo nekontroliuojamai suktis ir galimai suiro į 5 objektus. Vieno kosmine šiukšle tapusio 

didelio objekto sukimosi apie savo ašį periodas svyravo tarp 1,3 ir 2,6 s, kito – 10 s. Oficialiai 

misija buvo nutraukta 2016.03.27 17:27:54. Ironiška, kad palydovo viduje skriejo mažas 

palydovas „ChubuSat-3”, kuris turėjo būti išleistas iš „Hitomi” ir savistoviai skriedamas rinkti 

duomenis apie globalinio atšilimo procesus Žemėje ir skriejančias šiukšles kosmose. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

Klausimas (A): 

a) Kiek ir kokio dydžio smailių kampų susidarytų tarp „Aqua“ starto 

momentu, „Hitomi“ starto momentu ir „Hitomi“ misijos pabaigos momentu 

minutes rodančių laikrodžio rodyklių padėčių?  

Pastaba: sekundes einančias po minučių apvalinkite iki pilnos minutės. 

b) Kiek kartų „Aqua“ ir „Hitomi“ (iki misijos pabaigos) dangaus skliaute 

vienas kito atžvilgiu buvo toje pačioje vietoje? Koks yra tokio „susitikimo” 

periodas?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ftp://ftp.earthobservations.org/documents/meetings/201102_2nd_awcs/Ochai_2ndAfWCS-JAXA.pdf
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M-11.2 – Uždavinys Nr. 32 

 

 

 
 

 

 

 

 

Astronautas Mėnulis  Magnetizmas „CNSA“ Kampas  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„CNSA” yra nustatyta 3 etapų Mėnulio tyrinėjimų programa. Ji susideda iš aplink 

Mėnulį skraidančių palydovų, minkštai ant paviršiaus nuleidžiamų zondų ir mėnuleigių ir 

Mėnulio grunto pargabenimo į Žemę. Aukšiausias programos lygis yra astronautų 

nuskraidinimas. Kinijoje asmenys kylantys į kosmosą vadinami ne astronautais, ir ne 

kosmonautais, o taikonautais (angl. taikonaut). Į Mėnulį pirmąjį taikonautą „CNSA” planuoja 

siųsti tik 2036 metais.  

2018 metais „CNSA“ planuoja tapti pirmąja kosmoso istorijoje valstybe nuleidusia 

zondą nematomoje iš Žemės Mėnulio pusėje. Planuojamos misijos „Chang‘e-4“ pradžioje  

prieš nuskraidinant zondą ir mėnuleigį, bus iškeltas ryšių palydovas į Žemės-Mėnulio 

sistemos Lagranžo tašką L2. Šis taškas randasi maždaug 60000 km už Mėnulio. Misija bus 

panaši į jau vykdytą „CNSA“ misiją „Chang‘e-3“. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 

 

2003 metais kosmose pabuvojo 
pirmasis Kinijos taikonautas  - Yang 

Liwei, o 2012 metais kosmose 
pabuvojo pirmoji taikonautė - Liu 

Yang. 

Mėnulis neturi supančio magnetinio lauko (magnetosferos).  
Saulės dalelės Mėnulyje pražudytų bet kurią gyvybės formą. Mėnulio pluta turi tik silpnai įmagnetintas vietas. 

Tačiau yra nustatyta 100 km skersmens magnetinė anomalija. 

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

Kinijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa; 1970 - palydovas;  
2003 - taikonautas;  

2011 - misija (nesėkminga) į Marsą; 
2007 - misija į Mėnulį;  

2012 – taikonautė. 
 

Vidutinis Mėnulio tankis yra 3,3464 
g/cm³. Tai yra antras pagal tankumą 
Saulės sistemos planetų palydovas. 

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

kampiniu skersmeniu. 

http://www.aerospaceamerica.org/Documents/AerospaceAmerica-PDFs-2013/November-2013/Feature_ChinasBoldLunarPlan_AANov2013.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_astronauts
http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html
http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/A/Angular+Diameter
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Klausimas (A): 

Astronautas, kurio masė m,   iššoko iš kosminio laivo parašiutu į 

egzoplanetą, kurioje yra atmosfera. Parašiutininką veikiančios atmosferos 

pasipriešinimo jėga yra proporcinga jo greičiui, planetos laisvojo kritimo 

pagreitis lygus g.   Rasime parašiutininko judėjimo dėsnį. 

Pastaba: egzoplaneta tai planeta, esanti kitos Saulės sistemoje, turi atmosferą, yra tikimybė, 

kad joje gali būti tam tikrų gyvybės formų.  
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M-11.3 – Uždavinys Nr. 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotas Marsas  Temperatūra „NASA“ Trajektorija  Informatika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marso pakankamai lygaus paviršiaus dalyje dirbantis „NASA” marsaeigis „Curiosity” iš 

valdymo centro gavo užduotį 1 m/h greičiu pajudėti iš taško A į tašką B ir pakeliui atlikti kelis 

eksperimentus. Marsaeigiui taške A reikėjo išmatuoti temperatūrą  cm aukštyje (t.y. ant 

grunto), nuvažiavus 25 cm atstumą - 50 cm aukštyje, nuvažiavus dar 25 cm - 100 cm aukštyje, 

nuvažiavus dar 25 cm - 150 cm aukštyje ir, baigus 1 valandos kelionę, - 200 cm aukštyje. 

Toliau marsaeigiui važiuojant jo prietaisai kas 25 cm turėjo matuoti temperatūrą žemėjančia 

aukščio seka - 150 cm, 100 cm, 50 cm ir  cm aukščiuose, vėliau matavimus tęsti kylančia 

tvarka, po to žemėjančia tvarka ir t.t. kol pasieks tašką B. Marsaeigio roboto ranka, 

matuojanti temperatūras, turėjo judėti sudėtinga trajektorija – pirmąjį matavimą atlikti taške 

A  cm aukštyje, antrąjį - pajudėjus dešiniau 45 laipsnių kampu nuo krypties vedančios iš 

taško A į tašką B, ir nuvažiavus 25 cm, išmatuoti temperatūrą 50 cm aukštyje, trečiąjį – 

pajudėjus dar 25 cm ta pačia kryptimi, 100 cm aukštyje, ketvirtąjį - 150 cm aukštyje, penktąjį 

- 200 cm aukštyje, po to robotas 90 laipsnių kampu turėjo keisti judėjimo kryptį į kairę ir kas 

25 cm matuoti temperatūrą 150 cm, 100 cm, 50 cm ir  cm aukščiuose. Toliau robotas turėjo 

keisti judėjimo kryptį 90 laipsniu kampu į dešinę ir kas 25 cm matuoti temperatūrą matavimo 

2018 metais „NASA“ pradės 
šiuolaikiškiausią robotizuotą misiją 

„InSight“ į Marsą. 

Vidutinė Marso temperatūra yra -60 °C.  
Marso žiemą temperatūra planetos poliuose siekia -125 °C,  

o Marso vasarą temperatūra planetos ekvatoriuje siekia +20 °C. 

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

JAV  
pirmieji kartai kosmose:  

1958  - raketa; 1958 - palydovas; 
1961 - astronautas; 1962 - 

nufotografuota Venera; 1964 - 
sėkminga misija į Marsą; 1969 - 

žmogaus išsilaipinimas Mėnulyje; 
1971 - sėkmingas aparato 
nuleidimas Marse; 1977 - 

erdvėlaivis; 1983 - astronautė;  
1997 – marsaeigis. 

Planetų mokslinių tyrimų archyvas 
– „ESA“ Saulės sistemos misijų 

mokslinių ir inžinierinių duomenų 
saugykla. 

„NASA“ Mokslinės Marso 
laboratorijos (MSL) skrydžio į 
Marsą trajektorijos animacija. 

https://www.jpl.nasa.gov/missions/insight/
https://space-facts.com/mars/
https://www.hq.nasa.gov/office/hqlibrary/documents/o51254593.pdf
https://www.cosmos.esa.int/web/psa/mars-express
https://www.youtube.com/watch?v=lKqr3F73bAI
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aukščiams didėjant iki 200 cm, po to keisti kryptį 90 laipsnių į kairę ir atlikti matavimus 

aukščiams mažėjant iki  cm, po to keisti kryptį 90 laipsnių kampu į dešinę ir matavimus 

atlikti aukščiams didėjant ir t.t. Misijos pabaigoje marsaeigio robotas turėjo pateikti taško A ir 

taško B temperatūrų skirtumą. Dėl ryšio trikdžių marsaeigiui vietoje misijos trukmės, 

išreiškiamos valandomis, minutėmis ir sekundėmis iš Žemės atkeliavo tik toks paveikslėlis: 

 

 

 

 

 

  Marsaeigio kompiuteris lengvai dešifravo, kad tašką B reikia pasiekti lygiai per 24 

valandas. Koks atstumas yra tarp taško A ir B? Kokiame aukštyje bus taškas B? Kokį atstumą 

turės nukeliauti roboto ranka judėdama aukščiau nurodyta trajektorija? Marsaeigis misiją 

įvykdė laiku, bet, jam pasiekus tašką B ir atlikus paskutinį matavimą, įvyko gedimas.  

Marsaeigio sistemos suspėjo į „NASA” perduoti, kad temperatūra B taške yra neigiama, o 

vietoje taško B dviženklės temperatūros reikšmės pasiuntė tokį paveikslėlį:  

 

 

 

    

  

 

Atsakykite kas yra užkoduota šiame stulpelyje? 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

Klausimas (A): 

a) Nustatykite kokią taško B temperatūrą marsaeigis perdavė į „NASA“; 

b) Atsakykite koks buvo temperatūrų išmatuotų taškuose A ir B skirtumas, 

jei misijos pradžioje temperatūra taške A buvo -42 °C.  

 

 

 

 

 

      

      

      

      

  

  

  

  

https://www.nasa.gov/pdf/392975main_Rover_Races_Activity.pdf
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M-11.4 – Uždavinys Nr. 34 

 

 

 

 
 

 

 

 

Raketa Žemė  Masė „ESA“ Orbita  Biologija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.03.01  01:07:59 iš Kuru salos raketa „Ariane 5G” iškėlė į Saulės sinchroninę orbitą, 

790 km aukštį didžiausią pasaulyje civilinės paskirties Žemės stebėjimų „ESA” palydovą 

„Envisat” (ang. Environmental Satellite). Dvipakopės raketos „Ariane 5G” aukštis buvo 50,4 

m, masė - 737000 kg, kuras sudarė 76,7 % raketos svorio. Palydovo „Envisat” matmenys buvo 

2,5 m × 2,5 m × 10 m, o svoris – 8211 kg.  

 „Envisat” turėjo 9 mokslinius prietaisus, o juose esantys įvairūs davikliai sukaupė ir 

perdavė į Žemę daugybę duomenų apie globalinius planetoje vykstančius procesus. Šių 

duomenų pagrindu daugybė pasaulio mokslo institucijų nagrinėja atmosferos chemijos, 

ozono sluoksnio mažėjimo, biologinės okeanografijos, vandenynų temperatūros ir spalvos, 

jūrų bangavimo, hidrologijos (drėgmė, potvyniai), žemės ūkio ir medelynų, gamtinių pavojų, 

jūrų eismo stebėsenos, atmosferos taršos modeliavimo, kartografijos, sniego ir ledo pokyčių 

klausimus. 2007 sausio 30 dieną mokslinio instrumento „MERIS” dėka mokslininkai pirmą 

kartą pasaulyje įrodė, kad panaudojant palydovinę technologiją galima iš kosmoso nustatyti 

augaluose esančio chlorofilo kiekį, t.y. stebėti augalų augimą. 

„Ariane“ yra pagrindinė „ESA“ 
raketų-pakėlėjų serija. 

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. 

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

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. 
 

Mobili programėlė „Žemė dabar“ 
pateikia naujausius duomenis apie 

Žemės ozono sluoksnį. 
Žemė per vieną orbitą apie Saulę 

nuskrieja 940 mln. km. Žemei 
skriejant orbita aplink Saulę, 
atstumas iki jos nuolat kinta. 

Kiekvienais metais apie sausio 3 d. 
Žemė būna arčiausiai Saulės. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ariane_(rocket_family)
https://www.newscientist.com/article/dn10336-gold-mine-holds-life-untouched-by-the-sun/
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ESA_history/Highlights/The_first_50_years
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.earthnow.activity
https://phys.org/news/2014-11-earth-orbit-sun.html
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Po beveik 10 metų skraidymo, 2012 balandžio 8 dieną skrydžio kontrolės tarnybos 

prarado ryšį su kosminiu aparatu. 2012 balandžio 9 dieną „ESA” paskelbė, kad Envisat misija 

baigta. Jis dar skraidys apie 150 metų kol jį pritrauks Žemė. Per tą laiką maždaug 200 m 

atstumu nuo jo orbitos skraidys 2 dideli objektai galintys sukelti pavojingą, daug šiukšlių 

kosmose paskleidžiantį susidūrimą. Norint išvengti tokių susidūrimų ir paankstinti „Envisat” 

nuleidimą Žemėn, gali tekti siųsti bent 1,6 t sveriantį kosminį įrenginį, kuris prisijungęs 

kosmose prie jo pradėtų žeminti orbitą iki visiško patekimo į Žemės atmosferą. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

Klausimas (A): 

Kiek laiko degė visas raketoje esantis kuras iki palydovo iškėlimo, jei kuro 

degimo greitis buvo 3400 kg/s?  

Pastaba: pasinaudokime supaprastinta Ciolkovskio raketų lygtimi K – Dt = 0, kur K – raketos 

kuro kiekis, D – kuro degimo greitis kg/s, t – laikas per kurį sudega visų pakopų kuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esa.int/esapub/achievements/Sc72s6.pdf
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M-11.5 – Uždavinys Nr. 35 

 

 

 

 

 
 

 

 

Erdvėlaivis Mėnulis  Gravitacija „Roscosmos“ Atstumas  Astronomija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Kosminis laivas, skrendantis virš Mėnulio pametė m masės detalę. Detalė 

iškrito iš kosminio laivo greičiu 𝒗𝟎, nukreiptu Žemės palydovo link ir krenta į jį. 

Mėnulyje laisvojo kritimo pagreitis g, atmosferos pasipriešinimo nėra. 

Užrašykime detalės judėjimo dėsnį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2016 metų Rusija kuria naują 
dalinai daugkartinio naudojimo 

kosminį aparatą „Federation“, su 
kuriuo galima būtų nuskraidinti 

žmones iki Mėnulio. 

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

Faktų apie Mėnulį lentelė. 

Rusijos (buvusios SSSR)  
pirmieji kartai kosmose: 1957  - raketa; 

1957 - palydovas; 1959 - aparato 
nuleidimas Mėnulyje;  1961 - 

kosmonautas; 1962 - kosmonautė; 
1966 - sėkminga misija į Venerą; 1971 - 
sėkmingas aparato nuleidimas Marse. 

Žemės Mėnulis yra 5 pagal dydį Saulės 
sistemos planetų palydovas, jis 

trečdaliu mažesnis už Žemę, tarp 
Žemės ir Mėnulio sutilptų 30 Žemės 

dydžio planetų. 

Mažiausias atstumas tarp Mėnulio ir 
Žemės yra 363104 km, didžiausias - 

405696 km. Tikslus Mėnulio atstumas 
(realiu laiku) iki „Roscosmos" 

kosmodromo Vostochnyj. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Federation_(spacecraft)
http://www.smartconversion.com/otherInfo/gravity_of_planets_and_the_sun.aspx
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html
http://en.roscosmos.ru/
https://solarsystem.nasa.gov/moons/earths-moon/in-depth/
https://www.mooncalc.org/#/51.8839,128.3341,13/2017.12.31/23:59/1/2
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M-11.6 – Uždavinys Nr. 36 

 

 

 

 

  

 

 

„TKS“ Marsas  Atmosfera „JAXA“ Greitis  Geografija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Duotos dviejų  Marso paviršiaus vietovių A ir B geografinės koordinatės – 

platuma A(φA , λA ) ir ilguma B(φB, λB). Raskite trumpiausią atstumą tarp A ir B 

matuojant Marso paviršiuje. 

Pastaba: Žemės atveju paviršiaus vietovės M platuma φM vadiname kampą, kurį spindulys 

OM (taškas O - Žemės centras) sudaro su pusiaujo plokštuma:- 90°≤ φM ≤90°,  be to, į šiaurę 

nuo pusiaujo platuma laikoma teigiama, o į pietus neigiama (1 pav.). Vietovės M ilguma λM 

yra dvisienio kampo tarp plokštumų COM ir COH didumas, kai taškas C - Šiaurės polius, o 

taškas H - taškas, atitinkantis Grinvičo absorvatoriją; -180°≤ λM≤180° (į rytus nuo Grinvičo 

dienovidinio ilguma laikoma teigiama, į vakarus neigiama). Jei nagrinėjame kitą dangaus 

kūną, tai jis irgi turi sukimosi ašį, kurios galai yra ašigaliai (poliai), vienas iš jų gali būti 

pasirinktas taškas C. Nulinis dienovidinis (Grinvičo dienovidinio analogas) yra bet kuris 

fiksuotas nagrinėjamo dangaus kūno dienovidinis.  

 

 

Japonijos eksperimentinis modulis 
„Kibo“ veikia „TKS“ nuo 2008 metų. 

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

Marse yra aukščiausias kalnas Saulės sistemoje. Jo aukštis 21 km, skersmuo papėdėje siekia 600 km. 

Japonijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa; 1970 - palydovas; 
1985 - astronautas; 1994 - 

astronautė; 1998 - misija į Marsą; 
2003 - misija į asteroidą;  

2007 - misija į Mėnulį. 

Marsas yra dinamiškas pasaulis, 
kuriame kaip ir Žemėje yra sezonai, 
ledynai, ugnikalniai, kanjonai ir oras 
(netinkamas žemiškai gyvybei). Jame 

yra aukščiausias kalnas Saulės 
sistemoje. 

Vidutinis Marso skrydžio aplink 
Saulę greitis yra 86676 km/h. 

http://global.jaxa.jp/projects/iss_human/kibo/
https://space-facts.com/mars/
http://global.jaxa.jp/projects/past_project/sat.html
https://solarsystem.nasa.gov/planets/mars/overview/
https://mars.nasa.gov/allaboutmars/facts/#detailedFacts
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Trumpiausias atstumas tarp Žemės (tuo pačiu bet kurios kitos planetos) paviršiaus 

vietovių A ir B yra didžiojo apskritimo, einančio per A ir B, trumpesniojo lanko ilgis (tą lanką 

vadiname ortodrome; žodis kilęs iš graikų kalbos ir reiškia ,,tiesų kelią”). Todėl uždavinys 

bus išspręstas, kai rasime sferinio trikampio ABC (C- šiaurės polius) kraštinės AB ilgį. 
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M-11.7 – Uždavinys Nr. 37 

 

 

 

 

  

 

 

„Cubesat“ Planeta  Dažnis „CNSA“ Laikas  Fizika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015:09.25  01:41 pirmą kartą į kosmosą pakilo naujos kartos mažų krovinių gabenimo, 

greitai parengiama startui, kietu kuru varoma „CNSA” raketa „Long March 11”. Raketa į 

maždaug 481 km aukščio Saulės sinchroninę orbitą nuskraidino pirmuosius keturis mažus 

Kinijos palydovus, iš jų 3 „Cubesat“, kurie sudarė pirmąjį palydovų spiečių. Palydovas 

„Pujiang-1” yra skirtas reklamuoti sumanių miestų statybų Kinijoje plėtrą, skriedamas 

matuoja tokių miestų oro užterštumo, transporto eismo ir gyventojų tankumo sąlygas. Tai 

pirmas Kinijos palydovas, kurio antena buvo atspausdinta 3D printeriu iš titano ir užtikrina 

bevielio internet (Wi-Fi) ryšį tarp skrendančių palydovų. „Cubesat” palydovai „Tiangwang 1A” 

ir „Tiangwang 1B”, atitinkamai vadinami „SECM 1” ir „NJUST 2” yra 2U tipo palydovai, o 

„Tiangwang 1C”, arba „NJFA 1” yra 3U tipo palydovas. Du „Tiangwang” palydovai skriedami 

150 m atstumu vienas nuo kito suformavo Saulės koronografą ir tai buvo arčiausiai Saulės 

esantis koronografas, negu iki šiol naudojami ant Žemės. Po liūdnai 2014 metais 

pagarsėjusios Malaizijos lėktuvo „MH370” dingimo istorijos „CNSA” trijų palydovų spiečiaus 

2018.02.02 „CNSA“ iškėlė du 
naujausjos kartos europietiškus 

„Cubesat“ palydovus „GomX-4A“ ir 
„GomX-4B“. 

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

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

Kinijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa;  
1970 - palydovas;  

2003 - taikonautas;  
2011 - misija (nesėkminga) į 

Marsą; 2007 - misija į Mėnulį;  
2012 – taikonautė. 

 

Venera yra uolinga planeta, antroji  
pagal atstumą nuo Saulės, antroji 

pagal dydį ir ryškiausia Saulės 
sistemos planeta. 

Veneros padėties apibūdinimui bet 
kuriuo paros momentu ir bet 

kuriame duotame Žemės taške 
nusakyti yra naudojami dangaus 

kūnų kalkuliatoriai. 

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/ESA_s_latest_technology_CubeSat_cleared_for_launch_site
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010cosp...38.1383T
https://spacemath.gsfc.nasa.gov/Physics.html
http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html
https://www.space.com/44-venus-second-planet-from-the-sun-brightest-planet-in-solar-system.html
http://xjubier.free.fr/en/site_pages/VenusTransitCalculator.html
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pagalba vykdė eksperimentinę Žemės poliarinėse srityse plaukiojančių laivų ir skraidančių 

lėktuvų stebėseną realiu laiku. Kiekvieną sekundę per Automatinę privalomo sekimo 

duomenų transliacijos „ADS-B” sistemą (angl. automatic dependent surveillance-broadcast), 

kurią turi virš 70 proc. (2015 metų duomenys) lėktuvų,  palydovai iš karto fiksuodavo 4 

lėktuvo skrydžio parametrus – aukštį, greitį, kryptį ir padėtį. Visų palydovų skrydžio 

parametrai buvo viešai prieinami pasaulio bendruomenei, ryšys buvo užtikrinamas 2,4 GHz 

dažniu, perdavimo greitis siekė 1 MBps. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

Klausimas (A): 

Per pirmąsias 3 skrydžio paras „Tiangwang” palydovai surinko 

3214080000 duomenų iš 12400 skraidžiusių lėktuvų. Kiekvieną sekundę tarp 

trijų palydovų ir kiekvieno stebimo lėktuvo susidarydavo  įsivaizduojama 

netaisyklinga trikampė piramidė. Kiek įsivaizduojamų trikampių piramidžių 

susidarė per 48 palydovų skrydžio valandas?  

Tarkime, kad retkarčiais visi keturi palydovai patekdavo į vieną 

įsivaizduojamą plokštumą taip, kad trys „Tiangwang” palydovai sudarydavo 

trikampį ABC, o „Pujiang-1” atsidurdavo trikampio ABC pusiaukraštinių 

susikirtimo taške O. Įrodykite, kad tokiu metu AB2+BC2+CA2=3(OA2+OB2+OC2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.3ders.org/articles/20150928-china-successfully-launches-pijiang-1-satellite-featuring-3d-printed-parts-into-space.html
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M-11.8 – Uždavinys Nr. 38 

 

 

 

 

  

 

 

Palydovas Saulė  Radiacija „ISRO“ Periodas  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

a) Kam yra lygus kampas L1L5L2, jei atstumas nuo Saulės centro iki L3 yra 

lygus 150 mln. km, o atstumas nuo Žemės centro iki L1 ir L2 yra šimtą kartų 

trumpesnis? 

b) Kam lygus kampo tarp taško K, iki kurio kosminiam aparatui reikia 

nuskristi 1/32 atstumo tarp Žemės ir Saulės centrų, taško L5 ir Žemės centro 

tangentas? 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 metais „ISRO“ planuoja 
iškelti Saulės mokslinių tyrinėjimų 

palydovą „Aditya-L1“.   

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

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 %.     

Indijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1967  - raketa;  
1975 - palydovas;  

1984 - kosmonautas;  
2003 – astronautė;  

2008 - misija į Mėnulį;  
2014 - misija į Marsą. 

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. 

Saulės sukimosi apie savo ašį 
periodas ties pusiauju yra ~25, o ties 

ašigaliais ~35 Žemės dienos. 

https://www.isro.gov.in/aditya-l1-first-indian-mission-to-study-sun
https://www.space.com/17170-what-is-the-sun-made-of.html
http://www.newsflicks.com/story/india-s-firsts-in-space
http://solar-center.stanford.edu/vitalstats.html
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M-11.9 – Uždavinys Nr. 39 

 

 

 

 
 

 

 

 

Planeteigis Kometa  Banga „CNES“ Kampas  Informatika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004.03.02  07:17 į pirmą pasaulyje skrydį link kometos pakilo „ESA” misijos kosminis 

aparatas „Rosetta”. Kosminis aparatas savo išorėje skraidino prikabintą 100 kg, maždaug 

skalbimo mašinos dydžio, 1 m × 1 m × 0,8 m matmenų zondą „Philae”. Prie Čiuriumovo-

Gerasimenko kometos „Rosetta” atskrido po 10 metų.  

Iš misijos valdymo centro keturis kartus buvo ruošiama perduoti komandą „Go/NoGo”, 

ir tik ketvirtosios komandos metu buvo leista „Philae” atsiskirti nuo „Rosetta” ir pradėti 

tūpimo ant kometos paviršiaus operaciją. Pažymėtina, kad signalas iš „Rosetta” siųstuvo iki 

Žemės keliauja 28 minutes 20 sekundžių. Zonde buvo įdiegta 10 mokslinių prietaisų. Vieną jų 

paruošė Grenoblio Planetologijos laboratorija. Tai „Consert” (angl. COmet Nucleus Sounding 

Experiment by Radiowave Transmission), kuris turėjo siųsti elektromagnetines bangas į 

kometos branduolį. 

„Philae” ant kometos nusileido 2014.11.12  17:32. Zondui iš pirmo karto nepavyko su 

trimis iššaunamais harpūnais prisitvirtinti prie kometos paviršiaus, jis atšoko nuo paviršiaus 

ir tik iš antro karto nusileido nepatogioje vietoje, greta nedidelio kometos kraterio iškilimo, 

kuris dalinai užstojo Saulę elektrą zondui gaminantiems elementams. Vėliau paaiškėjo, kad 

„CNES“ sukonstravo Marso 
dirvožemio ir atmosferos tyrimo 

prietaisą, kuris įdiegtas 
marsaeigyje „Curiosity“. 

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

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

Prancūzijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1964  - raketa; 1965 - palydovas;  
1982 - kosmonautas; 1996 - 

astronautė.  
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą 

vykdė kartu su „ESA“. 

COBS - Kometų stebėjimo 
duomenų bazė. Periodinių 

kometų, kurių apsisukimo apie 
Saulę periodas mažesnis nei 200 
metų, pavadinime įrašoma „P“.    

Kometų kampinis skersmuo 
apskaičiuojamas pagal mažų kampų 

formulę ir matuojamas 
arksekundėmis. Pvz., kometos 
„Hale-Bopp“ uodega danguje 

driekėsi 10° arba 36000". 

https://cnes.fr/en/web/CNES-en/9425-gp-a-french-instrument-on-mars-in-2012.php
https://eyes.jpl.nasa.gov/eyes-on-the-solar-system.html
https://en.wikipedia.org/wiki/French_space_program
https://cobs.si/
http://astro.physics.uiowa.edu/ITU/glossary/small-angle-formula/
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zondas yra pasviręs 30 laipsnių kampu. Zondo veikla truko neilgai, išseko akumuliatoriai, o 

nepilnai Saulės apšviečiami elementai gamino nepakankamai elektros energijos. 

Iki šiol jokia kometų transporto priemonė, pvz. „kometaeigis” nėra sukurta. To pasaulio 

kosmoso bendruomenei dar nereikėjo. Ateitis parodys, gal prasidėjus tarplanetiniams arba 

tarpgalaktiniams skrydžiams prisireiks kurios nors pakeliui skrydžio trajektorijoje esančios 

kometos ledo raketos kurui pasigaminti, o tuo pačiu robotizuoto judančio mechaninio 

įrenginio dirbančio kometos paviršiuje. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 
Klausimas (A): 

„CNES” sukurto instrumento „Consert” vietą pasvirusiame zonde parodo 

apskritimas. Įrodykite, kad šis apkritimas yra apibrėžtinis aplink keturkampį 

KLMN, kurio kampus sudarytų pasvirusio zondo projekcijoje į x ir z plokštumą 

gauto keturkampio ABCD pusiaukampinių susikirtimo taškai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maia.ub.es/~gerard/AstroNet-II/IFC/Vicenc_Companys.pdf
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M-11.10 – Uždavinys Nr. 40 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zondas Asteroidas  Magnetizmas „DLR“ Koordinatė  Biologija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.12.03 04:22:04 iš Tanegašima kosmodromo startavo „JAXA” misija link 870 m 

dydžio asteroid0 „1999 JU3”. Praėjus 1 valandai 47 minutėms 21 sekundei po pakilimo, 600 

kg svorio ir 1,6 m × 1 m × 1,25 m matmenų kosminis aparatas „Hayabusa 2” atsiskyrė nuo 

raketos tolesniam skrydžiui pagal trajektoriją tolstančia nuo Žemės. Keletą metų prieš skrydį 

penkios Žemėje esančios observatorijos reguliariai nustatinėjo asteroido koordinates ir 

trajektoriją. „JAXA” kosminiame aparate yra patalpintas naujos kartos „DLR” nusileidžiantis 

ant asteroido paviršiaus zondas – mobilus asteroido paviršiaus žvalgas - „Mascot”. Zondas 

sveria 10 kg, jo tūris 0,3 × 0,3 × 0,2 m3 , viduje yra 3 kg krovinio mokslinei aparatūrai 

sutalpinti, zondas turi energijos šaltinį, kuris leis zondui savarankiškai atlikti mokslinius 

tyrimus trunkančius 12 valandų. Pirmą kartą kosminėse misijose buvo panaudotas itin 

lengvas rėmas, sveriantis vos 450 g, o jo rėmo storis yra tik 0,125 mm storio. Asteroidai turi 

magnetinių savybių, todėl zonde yra įdiegtas magnetometras tirsiantis magnetinio lauko 

stiprumą ir prigimtį. 2015 spalio 5 dieną asteroidui buvo suteiktas „Ryugu“ vardas (angl. 

Dragon Palace Castle). Kosminis aparatas iki asteroido planuoja atskrieti 2018 birželio 

„DLR“ Planetų mokslinių tyrimų 
institute yra konstruojami Planetų 
šilumos srautų matavimo įranga, 

naudojama kosminiuose zonduose. 

Asteroidai šimtus milijonų metų galėjo turėti magnetinį lauką iki kol jų branduolyje sustingdavo  
skysta geležis arba nikelis.   

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

Vokietijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1942  - raketa;  
1969 - palydovas;  

1978 - kosmonautas;  
2020 (planuojama) - astronautė. 
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą 

vykdė kartu su „ESA“. 
 

Įrodyta, kad C-tipo asteroiduose 
yra buvę vandens. Beveik visuose 

S-tipo asteroiduose nėra buvę 
vandens, o M-tipo, V-tipo ir E- tipo 

asteroiduose niekada nebuvo 
vandens. 

Didžiausio asteroidų žiede 
asteroido „Ceres“ geocentrinės 

koordinatės Saulės sistemoje realiu 
laiku. 

http://www.dlr.de/pf/en/desktopdefault.aspx/tabid-8653
https://www.space.com/28319-asteroid-magnetic-fields-earth-core.html
https://www.nap.edu/read/6281/chapter/6
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10002/
https://www.nap.edu/read/6281/chapter/6#47
http://cosinekitty.com/solar_system.html
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mėnesį. 2020 metų gruodį atgal į Žemę bus pargabenti asteroido „Ryugu“ grunto pavyzdžiai. 

Mokslininkai tikisi, kad juose bus hidratuotų mineralinių ir organinių medžiagų.  

Beje, nuo 2015 metų didžiausiai Vokietijos mokslinių tyrimų organizacijai „DLR“ pirmą 

kartą jos istorijoje vadovauja moteris, austrų kilmės astrofizikė, biochemikė, kosmoso 

organinių dulkių ir molekulių ekspertė, buvusi „NASA“ Astrobiologijos instituto vadovė  

Pascale Ehrenfreud. Jos vardu „Ehrenfreund 2114 T-3“ yra pavadintas 7 km skersmens 

asteroidas „1999 Asteroid 9826“ skriejantis asteroidų žiede. 

  Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 

Klausimas (A): 

Tarkime nuo asteroido atskilo masės m gabalas, kuris skriedamas tolyn atlekia 

iki bet kurio Saulės sistemos planetos palydovo ir nuo tam tikro momento iš 

aukščio h trenkiasi į palydovą, kuriame laisvojo kritimo pagreitis g. Palydovo 

spindulys lygus r. Kokiu greičiu asteroido gabalas (nukritęs jis bus vadinamas 

meteoritu) trenksis į palydovą?  

Pastaba: Saulės sistemos planetų palydovuose atmosferos nėra, tad ir pasipriešinimo nėra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lcpm10.caltech.edu/pdf/session-6/2_LPCM%20Mascot%20Spohn.pdf
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Kosmoso kalendorius (angl.)  http://www.spacecalendar.com       http://spaceflightnow.com/launch-schedule/ 

   
January 1 (1949) 
http://www.astronautix.com/j/january01.html 

Technicolor film „Destination Moon" went into production. The direct ascent mode was used 
in a four-man lunar landing mission. 
 
February 15 (2010) 
http://www.astronautix.com/f/february15.html 

„ESA‘s“ observation module „Cupola“ succesfully attached to ISS. 
 
April 7 (2001) 
http://www.astronautix.com/a/april07.html 

„Mars Odyssey“ probe launched as the first spacecraft in the revamped „NASA Mars 
Exploration Program“.  
 
April 9 (1959) 
http://www.astronautix.com/a/april09.html 

First group of US astronauts announced. 
 
May 29 (1919) 
http://www.astronautix.com/m/may29.html 

„Solar Eclipse“ confirms Einstein's General Theory of Relativity. 

 
May 31 (2012) 
http://www.astronautix.com/m/may31.html 

„SpaceX‘s“ capsule „Dragon“ splashed down in the Pacific to conclude the first private 
delivery to the ISS. 
 
July 20 (1969) 
http://www.astronautix.com/j/july20.html 

Astronaut Neil Armstrong and Edwin „Buzz" Aldrin made the first successful landing of a 
manned vehicle on the moon’s Sea of Tranquility when they touched down in „Apollo 11“.  
 
July 22 (2006) 
http://www.astronautix.com/j/july22.html 

Birth of Tohiro Akiyama first Japanese to fly in space, journalist. 
 
September  12 (1959) 
http://www.astronautix.com/s/september12.html 

Soviet Union‘s space probe „Luna 2“ was launched for the moon and made first ever impact of 
lunar surface.  
 
November 3 (1957) 
http://www.astronautix.com/n/november03.html 

Soviet Union launched into orbit „Sputnik Two“, the second manmade satellite; a dog on 
board named Laika, the first animal in space. 
 
December 25 (1999) 
http://www.astronautix.com/d/december25.html 

Chinese Military Space Research Center Formed. 

http://www.spacecalendar.com/
http://spaceflightnow.com/launch-schedule/
http://www.astronautix.com/j/january01.html
http://www.astronautix.com/f/february15.html
http://www.astronautix.com/a/april07.html
http://www.astronautix.com/a/april09.html
http://www.astronautix.com/m/may29.html
http://www.astronautix.com/m/may31.html
http://www.astronautix.com/j/july20.html
http://www.astronautix.com/j/july22.html
http://www.astronautix.com/s/september12.html
http://www.astronautix.com/n/november03.html
http://www.astronautix.com/d/december25.html
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12 klasė 
 

Teleskopas Meteoritas  Temperatūra „ESA“ Orbita  Astronomija 

S
T

E
M

 Astronautas Žemė  Masė „Roscosmos“ Atstumas  Geografija 

Robotas Mėnulis  Gravitacija „JAXA“ Greitis  Fizika 

Raketa Marsas  Atmosfera „CNSA“ Laikas  Chemija 

Erdvėlaivis Žemė  Dažnis „ISRO“ Periodas  Informatika 

„TKS“ Mėnulis  Radiacija „NASA“ Kampas  Biologija 

„Cubesat“ Marsas  Banga „ESA“ Koordinatė  Astronomija 

Palydovas Planeta  Magnetizmas „Roscosmos“ Trajektorija  Geografija 

Planeteigis Saulė  Temperatūra „JAXA“ Atstumas  Fizika 

Zondas Kometa  Masė „CNSA“ Greitis  Chemija 
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M-12.1 – Uždavinys Nr. 41 

 

 

 

 
 

 

 

 

Teleskopas Meteoritas  Temperatūra „ESA“ Orbita  Astronomija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1738 lapkričio 15 dieną Vokietijoje gimė britų astronomas Fridrichas Viljamas Heršelis. 

1774 metais jis sukonstravo didelį teleskopą, vėliau sudarė dviejų tūkstančių penkių šimtų, po 

to ir 5000 dangaus kūnų katalogus. 1781 kovo mėnesį Heršelis atrado Urano planetą, nors iš 

pradžių manė, kad stebi kometą. 1800 vasario mėnesio 11 dieną, atlikdamas eksperimentus 

su Saulės spinduliais, kertančiais stiklinę prizmę, pastebėjo, kad greta lūžusių spindulių 

temperatūra yra aukštesnė nei kambario ir taip atrado Saulės infraraudonąją spinduliuotę. 

Pagerbiant jo atminimą 2009.05.14 13:12:02 į kosmosą buvo iškelta 7,5 metrų aukščio, 4 

metrų pločio, 3400 kg sverianti „ESA” Heršelio kosminė observatorija arba infraraudonosios 

spinduliuotės teleskopas. Tai didžiausias kada nors skraidęs kosminis teleskopas, kuris per 

savo 3 metų 11 mėnesių ir 15 dienų veiklą atliko daugiau nei 35000 mokslinių stebėjimų. 

2013.06.17  12:25 buvo išjungtas, nes baigėsi skysto helio resursai. Matavimo įrangos 

elementai buvo aušinami iki beveik absoliutaus nulio (minus 273,15oC) temperatūros. 

Kosminė observatorija skriejo Lagranžo taško L2 arba 1500000 km nuo Žemės atstumu 

nutolusia orbita. Toks tolimas atstumas nuo Žemės ir Mėnulio pasirenkamas todėl, kad jie 

spinduliuoja šilumą, kuri trukdo matavimams. Taip pat, šiame taške kosmoso sąlygos yra 

2009.05.14 13:12 buvo iškeltas „ESA“/ 
„NASA“  kosminis teleskopas 

(observatorija) „Herschel“.  
Tai buvo didžiausias pasaulyje 

infraraudonųjų spindulių teleskopas, 
kuris funkcionavo iki 2013 metų. 

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

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

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. 
 

Meteoritų enciklopedija ir „The 
meteoritical Society“. 

Nukritusių į Žemę meteoritų 
atskriejimo orbitų sąrašas. 

http://sci.esa.int/herschel/
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ESA_history/Highlights/The_first_50_years
http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/
http://www.meteoriteorbits.info/
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pastovios, kuro sąnaudos yra labai mažos, kosminis aparatas skrieja pastoviu 29,6 km/s, t.y. 

Žemės aplink Saulę greičiu. 

1836 vasario 5 dieną gimė Viljamo Heršelio anūkas Aleksandras Stiuartas Heršelis, 

astronomijoje žinomas kaip meteorų spektroskopijos pradininkas. Jis studijavo kometas, 

kurios tapdavo taip vadinamo meteorų štormo (iki 1000 meteoritų per valandą) arba lietaus 

šaltiniu. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

Klausimas (A): 

Tarkime, kad kažkuriuo momentu iš greičiausiai 42 km/s Saulės sistemoje 

skriejančio 25 cm skersmens meteoroido ir Heršelio kosminės observatorijos 

skriejimo trajektorijų išvestos tiesės susikirstų stačiu kampu. Judėjimo 

pradžioje meteoroidas buvo 2000 km atstumu nuo susikirtimo kampo viršūnės, 

o kosminė observatorija – 6000 km. Po kiek laiko nuo judėjimo pradžios 

atstumas tarp abiejų objektų bus mažiausias?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Herschel_Space_Observatory
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M-12.2 – Uždavinys Nr. 42 

 

 

 

 

 
 

 

 

Astronautas Žemė  Masė „Roscosmos“ Atstumas  Geografija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 metais kosmoso agentūra „Roskosmos” buvo pranešusi, kad TKS skries aplink 

Žemę iki 2020 metų ir po to nukris į vandenyną. Tarptautinė kosmoso bendruomenė, 

įskaitant „NASA” ir „ESA” bendru sutarimu pratęsė TKS veiklą iki 2024 metų. 

Nepriklausomai nuo to, ar toks susitarimas būtų įvykęs ar ne, TKS kažkada baigs darbą 

kosmose. Vadinasi reikės iš apytiksliai 322 km aukščio 417305 kg masės, į 40 procentų 

nesudegančių ir daugybę dalių suįrantį, 28163 km/h greičiu skriejantį  ~20 krepšinio 

aikštelių dydžio objektą „saugiai” nuleisti į Žemę. Tokia vieta Žemėje yra ~3900 km atstumu 

nuo Naujosios Zelandijos nutolusios ir  pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje esančios taip 

vadinamos Kosminių laivų kapinės (angl. Spacecraft cemetery). Labiausiai nuo civilizacijos 

nutolusiame taške išsidėsčiusių kapinių geografinės koordinatės yra 

43° 34′ 48″ P, 142° 43′ 12″ V. Panašų, jau vieną kartą 2001 metais vykdytą manevrą, turėjo 

atlikti „Roskosmos” su savo pirmąja 129600 kg sveriančia kosmine stotimi „Mir”. Tiesa, dar 

2000 metais JAV buvo įkurta kompanija „MirCorp”  planavo išnaudoti šią stotį kosmoso 

turizmo reikmėms. Tačiau, „Roskosmos” priėmus sprendimą sunaikinti stotį, kosmoso 

turistų-astronautų era buvo atidėta ateičiai. Stotis „Mir” buvo nuleidžiama keliais etapais, 

8 valandos 13 minučių - ilgiausias 
Rusijos kosmonautų praleistas 

laikas atvirame kosmose 
(2018.02.02). 

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. 

Naujausias Rusijos kosmodromas „Vostočnyj“ 51°53'04,4"Š ir 128°20'05,2"R  (51,884553, 128,334778). 

Rusijos (buvusios 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. 

Mobili parsisiunčiama Žemės orų  
programėlė (beveik realiu laiku). 

Rusijos pilotuojamas modulis 
„Sojuz MS-06“ prijungtas prie 

„TKS“. Modulio atstumas (realiu 
laiku) iki pasirinkto taško Žemėje. 

https://www.space.com/39583-cosmonauts-break-russian-spacewalk-time-record.html?utm_source=notification
http://en.roscosmos.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=david.gross.satellite.weather.radar
http://www.n2yo.com/satellites/?c=CIS&t=country
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valdymas vyko su „Progres” moduliu tam tikslui iš Žemės atskraidinto įrenginio pagalba. 

Pirmasis prasidėjo 315 km aukštyje, kuomet stotis „Mir” buvo nuleista į 210 km aukštį, o iš čia 

į 75 km aukštį, kur tankiuose atmosferos sluoksniuose didelė dalis stoties sudegė. 

Stotis „Mir” į vandenyną nukrito 2001.03.23 dienos 6 valandą ryte. Paprastai tokie objektai 

turi pataikyti į 644 metrų ilgio ir 48 km pločio elipsės formos plotą. 

Akivaizdu, kad tokie dideli objektai į Žemę buvo ir bus nuleidžiami prieš tai 

kosmonautams ir astronautams saugiai pasitraukus iš jų į Žemę juos pargabenančiu kosminiu 

laivu. 

 Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 
Klausimas (A): 

a) Išspręskite nelygybių sistemą (kintamasis ir skaičiai yra dydžiai be 

dimensijos): 

x – 68175 > 0; 

x – C2 = 0; 

x – 417305 < 0. 

Pastaba: skaičius 68175 sutampa su „NASA“ kosminės stoties „Skylab“ masės dydžiu išreikštu 

kilogramais, o skaičius C sutampa su apskritimo lanką sudarančių laipsnių skaičiumi.  

 

b) Tarkime, kad „Mir“ iš 315 km aukščio kas minutę žemėjo po 15 km. Koks buvo 

baigtinės skaičių eilutės (mažėjančios aritmetinės progresijos nario) numeris, 

kai nesudegę stoties likučiai pasiekė vandenyno paviršių? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spaceflight.nasa.gov/history/shuttle-mir/references/documents/mirheritage.pdf
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M-12.3 – Uždavinys Nr. 43 

 

 

 

 

  

 

 

Robotas Mėnulis  Gravitacija „JAXA“ Greitis  Fizika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.09.14 01:31:01 prasidėjo viena iš dviejų žymiausių „JAXA” misijų į Mėnulį. Tai 

selenologinė ir inžinerinė misija „Selene”. Selenologija yra astronomijos sritis, kuri nagrinėja 

Mėnulio fizikines charakteristikas, prigimtį ir kilmę. Ši misija labiau žinoma „Kaguya” 

pavadinimu, reiškiančiu senovinės japonų pasakos mėnulio princesės vardą. Tai didžiausia po 

daugiau nei 30 metų pertraukos vykdoma misija vykdoma po to, kai pasibaigė „NASA” 

misijos į Mėnulį. „JAXA” kosminis aparatas iki Mėnulio skrido 5 dienas. Atskridus iki 

Mėnulio „Kaguya” robotinė sistema iš savęs paleido du palydovus: aštuoniabriaunės prizmės 

formos radijo ryšių palydovą „Okina” ir labai didelio pagrindo interferometrijos palydovą 

“Ouna” skirtą padaryti Mėnulio gravitacijos žemėlapį. Misija baigėsi 2009.06.10  18:25, kai 

„Kaguya” nukrito ant Mėnulio paviršiaus.  

Palyginimui, lėčiausiai iki Mėnulio skriejo „ESA” naujos kartos kosminis aparatas 

„Smart-1”. 2003 rugsėjo 27 dieną pradėtos kelionės į Mėnulį, trukusios 1 metus, 1 mėnesį ir 2 

savaites metu, buvo išbandoma joninių variklių technologija. „Smart-1” kelionei sunaudojo 

tik 82 kg ksenono ir Mėnulį pasiekė 2004 lapkričio 11 dieną, o misiją baigė 2006 metais, 

Kosmoso robotams 
(„robonautams“) keliami 4 
pagrindiniai reikalavimai: 

mobilumas, manipuliavimo laisvė, 
valdymo laiko uždelsimas ir 

veikimas ekstremalioje aplinkoje. 

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

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

Japonijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa; 1970 - palydovas; 
1985 - astronautas; 1994 - 

astronautė; 1998 - misija į Marsą; 
2003 - misija į asteroidą;  

2007 - misija į Mėnulį. 

Mėnulis neturi atmosferos, todėl 
čia nesklinda garsas, o dangus yra 

juodos spalvos. 

Mėnulis skrieja apie Žemę  
3680,5 km per valandą greičiu. 

http://www.wtec.org/robotics/report/03-Space.pdf
http://www.smartconversion.com/otherInfo/gravity_of_planets_and_the_sun.aspx
https://spacemath.gsfc.nasa.gov/Physics.html
http://global.jaxa.jp/projects/past_project/sat.html
https://space-facts.com/the-moon/
https://solarsystem.nasa.gov/moons/earths-moon/by-the-numbers/
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nukrisdamas į Mėnulį. O greičiausiai iki Mėnulio, per 51 valandą ir 49 minutes, nuskriejo 

„Apollo-11” astronautai.  

Neretai suplanuotos misijos neįvyksta. Antroji „JAXA” misija turėjo vadintis „Lunar-A” 

ir pradėta 2004 metų rugpjūčio mėnesį. Iki šios misijos tiek JAV, tiek Rusija buvo atlikę tik 

geografinius Mėnulio paviršiniaus tyrimus. „Lunar-A” misijos metu iš Žemės nematomoje 

Mėnulio pusėje turėjo būti iššauti 2 įsiskverbiantys įtaisai (angl. penetrators) arba harpūnai 

ir giliai įsmigti į paviršių taip atliekant pirmąjį popaviršinį Mėnulio tyrimą žmonijos 

istorijoje. 2007 sausio mėnesį misijos buvo atsisakyta. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 

Klausimas (A): 

Tarkime, kad „Lunar-A“ misija būtų įvykusi ir jos metu vienas harpūnas iš 

25 km aukščio krisdamas 330 m/s greičiu turėjo pataikyti į pakankamai didelį 

skritulio formos Mėnulio paviršiaus plotą. Tarkime, kad skritulys nežinomoje 

Mėnulio pusėje dengė penkis skirtingų vertingų ir nevertingų medžiagų 

turinčius paviršiaus sektorius (skritulio išpjovas), kurių lanko kampai buvo 

lygūs 180, 90, 45 ir du po 22,5 laipsnio. Pataikius į didžiausią sektorių būtų 

gaunamas 1 balas, į ketvirtadalio skritulio ploto sektorių – minus 1,5 balo, į 

aštuntadalio skritulio ploto sektorių – plius 2 balai, o į likusius du po 

šešioliktąją skritulio ploto dalį sudarančius sektorius – atitinkamai – minus 2,5 

ir plius 3 balai. Pataikyti į neigiamą balą turintį sektorių reikštų nesėkmę.  Ar 

vertinga būtų buvusi tokia misija?   

Pastaba: Laikykite, kad tikimybė pataikyti už skritulio ribų arba į jo centrą lygi nuliui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unoosa.org/pdf/pres/lsc2009/pres-01.pdf
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M-12.4 – Uždavinys Nr. 44 

 

 

 

 

  

 

 

Raketa Marsas  Atmosfera „CNSA“ Laikas  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.11.08 20:16:03 iš Baikonuro kosmodromo Kazachstane Ukrainos Južnoje 

konstravimo biuro pagaminta 57,35 m aukščio ir 3,9 m skersmens raketa „Zenit-2M“ 

unikaliam skrydžiui į Marsą iškėlė Rusijos ir Kinijos kosminius  aparatus. Rusija skraidino 

kosminį zondą „Phobos-Grunt“, kuris turėjo nuskrieti iki 27 km pločio Marso palydovo 

Phobos, nusileisti ant jo ir, paėmę 200 gramų grunto pavyzdį parskraidinti jį atgal į Žemę. 

Sėkmingos Rusijos misijos atveju toks mėginių iš kito dangaus kūno pargabenimas būtų 

įvykęs po 40 metų pertraukos. 1976 metais paskutinį kartą tai padarė Sovietų Sąjunga, kai 

„Luna 24“ misijos metu cheminiams tyrimams pargabeno grunto iš Mėnulio paviršiaus. Nuo 

to karto tik „NASA“ per 2006 metų „Stardust“ ir „JAXA“ per 2010 metų „Hayabusa“ misijas 

pavyko iš kometų pargabenti grunto pavyzdžių. „CNSA“ į Marso orbitą skraidino dvejus 

metus turėjusį skraidyti 115 kg palydovą „Yinghuo-1“. Yinghuo yra senovinis Marso vardas 

Kinijoje. Kinijai tai buvo pirmasis bet kokio aparato pasiuntimas Marso link. „CNSA“ buvo 

numačiusi tyrinėti Marso paviršių, atmosferą, jonosferą ir magnetinį lauką. Kinų kosminis 

aparatas buvo įpakuotas į „Phobos-Grunt“ vidų ir skriejo taip vadinamu „ant kupros“ būdu 

(angl. piggy back). Tačiau kaip dar retkarčiais nutinka, ši unikali misija baigėsi nesėkme. 

Kinija kosminiams skrydžiams 
naudoja „Long March“ serijos raketas. 

Galingiausia serijos raketa „Long 
March 9“ planuoja startuoti 2028 

metais. 

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

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

Kinijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa; 1970 - palydovas;  
2003 - taikonautas; 2011 - misija 

(nesėkminga) į Marsą; 2007 - misija į 
Mėnulį; 2012 – taikonautė. 

Vidutinis Marso tankis yra  
3,934 g/cm³, artimas Žemės mėnulio 

tankiui. 

Kas 26 mėnesius Marsas ir Žemė 
suartėja, o kas 15-17 metų suartėja iki 
mažiausio atstumo. 2003 rugpjūčio 
28 d. tarp planetų buvo mažiausias 
atstumas, tai pasikartojo po 60000 

metų. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Long_March_(rocket_family)
https://www.space.com/16895-what-is-mars-made-of.html
http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/marsfact.html
https://phys.org/news/2017-04-mars-earth.html
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Praėjus 11 minučių po starto, kai ukrainietiška raketa iškėlė Rusijos aparatą į elipsinę 

maždaug 345 km aukščio orbitą, „Phobos-Grunt“ skriejo virš Pietų Amerikos, tačiau varikliai 

nepasileido nei pirmo, nei vėliau ir antro bandymų metu. Rusija turėjo vos keletą valandų 

gedimams pataisyti, tačiau nepavykus, abu prietaisai buvo pasmerkti skrieti aplink Žemę ir 

po kurio laiko sudegti jos atmosferoje. Tai įvyko 2012 sausio 15 dieną. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 

Klausimas (A): 

Stačiakampio gretasienio „Yinghuo-1“ matmenys buvo 750 mm × 750 mm × 

650 mm. Prietaisas buvo įdėtas į „Phobos-Grunt“ vidurinėje dalyje esančio 

taisyklingo kiauravidurio aštuoniabriaunio rėmo centrą, kurio aukštis lygus 

1200 mm, o pagrindo kraštinė lygi 600 mm. Apskaičiuokite, kiek vietos 

(procentais) užėmė „CNSA“ prietaisas „Phobos-Grunt“ viduje esančioje 

įsivaizduojamoje prizmėje, kurią gaubė taisyklingas aštuoniabriaunis rėmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fobos-Grunt
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M-12.5 – Uždavinys Nr. 45 

 
 

 

   

 

 

Erdvėlaivis Žemė  Dažnis „ISRO“ Periodas  Informatika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 rugpjūčio 12 dieną startavo Indijos kosmoso agentūros „ISRO” sukurta 2D/3D 

Žemės paviršiaus atvaizdavimo kompiuterinės aplikacijos „Bhuvan” (vertimas iš sanskrito 

kalbos - Žemė) beta versija. Aplikacija pilnai veikia ir prieinama viso pasaulio vartotojams 

nuo 2015 rugpjūčio 12 dienos. Žinoma, daugiausiai labai tikslių duomenų pateikiama apie 

Indiją ir teigiama, kad tai yra Indijos „Google Earth“ atitikmuo. 

Indijos nuotolinio stebėjimo palydovų surenkami duomenys atnaujinami ir perkeliami į 

„Bhuvan“ duomenų bazę. 2009 metais pateikiami Indijos vaizdai turėjo 50 m skiriamają 

gebą, 2010 metais – jau viso pasaulio su 50 m skiriamaja geba, 2013 metais – spalvoti Indijos 

valstijų vaizdai su 2,5 m skiriamaja geba, 2014 metais – spalvoti 260 Indijos miestų vaizdai 

su 1 m skiramaja geba, 2015 metais – visos Indijos spalvoti vaizdai su 1 m skiriamaja geba, o 

nuo 2016 metų kasmet bus teikiami 1 m didelės raiškos vaizdai, pastoviai gerinant duomenų 

pateikimo periodiškumą. Naujausias „ISRO“ nuotolinio stebėjimo palydovas „Risat-1“ veikia 

mikrobangų diapazone su 5,35 GHz dažniu. Taip užtikrinama Žemės paviršiaus stebėsena bet 

kokiomis oro sąlygomis dieną ir naktį.  

2016.05.24 „ISRO“ įvykdė sumažintos 
versijos daugkartinio naudojimo 

erdvėlaivio bandomąjį skrydį. 

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. 

Atmosferos mokslinių duomenų centras reguliariai kaupia išsamius duomenis apie Žemę. 

Indijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1967  - raketa; 1975 - palydovas;  
1984 - kosmonautas;  
2003 – astronautė;  

2008 - misija į Mėnulį;  
2014 - misija į Marsą. 

Mobili programėlė „Žemė dabar“ 
teikia naujausius duomenis apie Žemę. 

Žemės sukimosi apie savo ašį 
periodas yra 23 val. 56 min. 4 s,  

o apsisukimo apie Saulę 
periodas - 365,25 dienos. 

https://www.space.com/32954-india-mini-space-shuttle-test-launch-pictures.html
https://eosweb.larc.nasa.gov/
http://www.newsflicks.com/story/india-s-firsts-in-space
https://eyes.jpl.nasa.gov/mobile-apps.html
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„ISRO“ neturėjo daugkartinio naudojimo erdvėlaivių, su kokiais 30 metų į kosmosą 

kildavo „NASA“ erdvėlaiviai, ir galėdavo iškelti savo palydovus į kosmosą. 2006 metais 

„ISRO“ atliko pirmuosius antžeminius naujos kartos viršgarsinių raketų bandymus, o 2012 

metų sausio mėnesį pradėjo daugkartinio naudojimo dviejų pakopų nepilotuojamos raketos 

programą. Pirmasis bandomasis skrydis su 16 m aukščio ir 1 m skersmens cilindro formos 

pirmaja pakopa įvyko 2016 gegužės 23 dieną. Naujovę sudaro tai, kad grįžtamasis aparatas 

yra uždedamas ant pirmosios pakopos viršaus, ir, sugrįžęs į Žemę, beveik iš karto gali būti 

keliamas į kosmosą su kita pirmaja pakopa. Sėkmės atveju ateityje „ISRO” turės pigų būdą 

palydovams iškelti į reikiamą Žemės orbitą. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 
Klausimas (A): 

Tarkime, kad pirmojo antžeminio bandymo metu cilindro formos pirmos 

pakopos aukštis buvo 4 m, o skersmuo 25 cm. Iki pirmojo bandomojo 2016 

gegužės  23 dienos skrydžio su dvigubai aukštesne ir platesne pirmąja pakopa 

buvo atliktas dar vienas antžeminis bandymas. Po sėkmingo pirmojo 

bandomojo skrydžio buvo nustatyta, kad, iškeliant sunkią įrangą į tolimąjį 

kosmosą, pirmosios pakopos aukštis turėtų būti 64 m, o skersmuo 4 m, tačiau 

prieš, keliant labai brangią įrangą, su tokio aukščio ir santykinai nedidelio 

skermens pakopa reikia įvykdyti dar vieną tarpinį bandomąjį skrydį su du kart 

mažesnio aukščio ir skersmens cilindro formos pakopa.   

Kokį plotą m2 užimtų aliuminio lakštai, panaudoti visų 3 įvykusių 

bandymų, ir abiejų būsimų skrydžių pirmųjų pakopų cilindrų šoninių paviršių 

gamybai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vigyanprasar.gov.in/whats_new/isn/Indias-first-indigenous-mini-shuttle.pdf
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M-12.6 – Uždavinys Nr. 46 

 

 

 

 
 

 

 

 

„TKS“ Mėnulis  Radiacija „NASA“ Kampas  Biologija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„NASA”, „ESA” ir kitų didžiųjų kosmoso valstybių astronautai bei kosmonautai nuo pat 

TKS atidarymo 1998 metais, vykdo biologinius eksperimentus. Biologiniai eksperimentai 

buvo vykdomi ir „NASA” daugkartinio naudojimo erdvėlaiviuose. Per beveik dvidešimt metų 

augalai buvo „išmokyti” augti nesvarumo sąlygose, o pradžioje augalai nesugebėdavo auginti 

savo lapų Žemėje jiems įprastu kampu stiebo atžvilgiu, netgi augalas „neatskirdavo” kur yra 

viršus, kur yra apačia.   

2014.04.18  19:25:21 „NASA” užsakymu su privačios kompanijos „SpaceX” raketa 

„Falcon 9” kapsulėje „Dragon” į TKS, tarp kitų krovinių, buvo nuskraidinta augalų auginimo 

sistema „Veggie”. „NASA” eksperimentas „Veg-01” buvo pradėtas vykdyti gegužės 8 dieną 

„EKA” modulyje „Columbus”. Jame per 33 dienas sėkmingai buvo išauginti 6 krūmeliai 

raudonųjų romėniškų salotų. Vidinės „Veggie” augalų auginimo kameros, šiuo metu 

didžiausios kosmose, matmenys yra  29,21 cm × 36,83 cm × 45 cm. 

Didelės raiškos tiesioginė 
transliacija iš „TKS“ „ISS HD Earth 

Viewing Experiment“. 

Galaktikos kosminiams spinduliams susidūrus su Mėnulio paviršiaus dalelėmis įvyksta mažos branduolinės 
reakcijos, todėl Mėnulio paviršius yra šiek tiek radioaktyvus. Mėnulyje yra radioaktyvaus urano ir torio. Bet jų čia 

yra mažiau nei rastume Žemės granito akmenyse.    

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

JAV pirmieji kartai kosmose: 
1958  - raketa; 1958 - palydovas; 

1961 - astronautas; 1962 - 
nufotografuota Venera; 1964 - 

sėkminga misija į Marsą; 1969 - 
žmogaus išsilaipinimas Mėnulyje; 

1971 - sėkmingas aparato 
nuleidimas Marse; 1977 - 

erdvėlaivis; 1983 - astronautė; 
1997 – marsaeigis. 

Moksliškai nustatyta, kad per 
Mėnulio pilnatį gilaus miego 

indeksas sumažėja 30 proc., tai 
susiję su endogeninio melatonino 

lygio sumažėjimu organizme. 

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

kampiniu skersmeniu. 

http://www.ustream.tv/channel/iss-hdev-payload
https://www.space.com/32995-jupiter-moon-europa-energy-life.html
https://www.hq.nasa.gov/office/hqlibrary/documents/o51254593.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982213007549
http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/A/Angular+Diameter


                                                                           
 

SPACEOLYMP                                                                           EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe 
                      

Pusl. 101 
  

„EKA” vykdo „Elips” programą (European Programme for Life and Physical Sciences in 

Space) TKS. Programoje išskiriamos trys biologijos kryptys: augalų biologija, vystymosi 

(developmental) biologija, lastelių ir molekulinė biologija. 

 Sukauptos augalų auginimo žinios TKS leidžia „NASA” praplėsti augalų auginimo 

eksperimentus į tolimesnį kosmosą. 2017-2018 metais planuojama pradėti eksperimentus 

Mėnulio paviršiuje. Tik Mėnulyje, auginant augalus galima patikrinti dvi svarbias sąlygas 

vienu metu: Mėnulio mikrogravitacijos ir Mėnulio radiacijos įtaką augalams. Biologiniame 

raudonojo dobilo auginimo Mėnulyje eksperimente 2018 metais planuoja dalyvauti Lietuvos 

mokslininkai ir verslininkai.  

„NASA” mokslininkai jau vykdė organinių molekulių, dirbtinai sukurtose Mėnulio 

dulkėse, išlikimo sąlygas. Molekulės išlikdavo jas užkasus po 10 cm dulkių sluoksniu ir 

paviršių kaitinant iki 700°C. Tikimasi, kad 150 cm Mėnulio lavos sluoksnis gali pilnai 

apsaugoti gyvybės formas nuo Saulės vėjo ir radiacijos. „NASA” numato ankstyvosios gyvybės 

formų paieškas vykdyti po Mėnulio paviršiumi.  

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 

Klausimas (A): 

Tarkime, kad „Veggie” kameroje užaugęs 1 salotos krūmelis užėmė apversto 

25 cm aukščio ir 12 cm skersmens kūgio formos erdvę. Kokia laisva erdvė liko 

kameroje tarp užaugusių salotų krūmelių po to, kai astronautai išrovė vieną 

krūmelį kosminiams pietums pagardinti pirmosiomis kosmose išaugintomis 

salotomis?   

Pastaba: laikykite 𝜋=3,14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20150022133.pdf


                                                                           
 

SPACEOLYMP                                                                           EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe 
                      

Pusl. 102 
  

M-12.7 – Uždavinys Nr. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cubesat“ Marsas  Banga „ESA“ Koordinatė  Astronomija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.06.02  17:45 raketa „Sojuz–Fregat” iš Baikonuro kosmosdromo skrydžiui link 

Marso į kosmosą iškėlė inovatyvų ir pigų „ESA” kosminį aparatą „Mars Express”. Pažymėtina, 

kad „ESA” misijos pavadinimas buvo suteiktas neatsitiktinai. Tai buvo trumpiausia kelionė į 

Marsą, trukusi tik pusę metų, ir įmanoma tik todėl, kad Žemė ir Marsas, skriedami savo 

orbitomis, taip arti būna tik kartą per 60000 metų!  „Mars Express” sudarė du prietaisai – 

„Mars Express” palydovas ir „Beagle 2” nuleidžiamasis aparatas, išleidžiamas skriejant aplink 

Marsą, iš pirmojo. „Beagle 2” nusileido 2003.12.25 02:54 Marso įduboje Isidis Planitia, 

nusileidimo vietos koordinatės yra 11° 31′ 35.4″ N, 90° 25′ 46.2″ E. Marse koordinatėms 

aprašyti naudojama ta pati sistema kaip ir Žemėje, t.y. ilguma ir platuma. Dėl planetų dydžių 

skirtumų atstumai tarp tokių pačių dviejų koordinačių yra nevienodi. „Beagle 2” per du 

mėnesius turėjo atlikti egzobiologinius ir geocheminius mokslinius tyrimus. Tačiau su 

prietaisu nepavyko susisiekti, ir ši misijos dalis nepavyko.    

„ESA“ vykdo mažųjų palydovų 
programą „CUBESATS - fly your 

satellite!“. 

Ryšys su prietaisais esančiais Marso aplinkoje (ant Marso paviršiaus arba skraido aplink Marsą) vyksta radijo 
bangomis. Signalas viena kryptimi trunka tarp  

4 minučių ir 24 minučių. 

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

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. 
 

Marsas yra ketvirtoji  pagal atstumą 
nuo Saulės, ir antroji mažiausia 

Saulės sistemos planeta. Marsas turi 
du palydovus: „Phobos ir „Deimos“. 

Marso geocentrinės koordinatės 
Saulės sistemoje realiu laiku. 

https://www.esa.int/Education/CubeSats_-_Fly_Your_Satellite
https://space-facts.com/mars/
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ESA_history/Highlights/The_first_50_years
https://solarsystem.nasa.gov/planets/mars/overview/
http://cosinekitty.com/solar_system.html
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666 kg masės „Mars Express“, beveik kubo formos, 1,5 m × 1,8 m × 1,4 m matmenų 

palydovo skrydis aplink Marsą buvo antras pagal trukmę istorijoje po „NASA“ palydovo 2001 

„Mars Odyssey“ skraidžiusio aplink Marsą net 15 metų. 

Pažymėtina, kad per jau kartą 2016 metų kovo mėnesį atidėtą misiją „Insight“ pirmą kartą 

istorijoje bus skraidinami du taip vadinami 6U „Cubesat MarCO A“ ir „Cubesat MarCO B“ 

(Mars Cube One). Beje, skrydžių atidėjimai reiškia, kad skrydžiams į Marsą yra tik kelių 

savaičių palankus langas, pasikartojantis tik kas 26 mėnesius. Šie „Cubesat“, atsiskyrę nuo 

pagrindinio kosminio aparato, artėjančio į Marsą bus išleidžiami į priešingas puses, išskleis 

po dvi radijo antenas ir Saulės įkrovimo plokštes (paneles), ir veiks autonomiškai. 

Mikrobangų radijo antenos bus inovatyvios plokščios formos ir veiks kaip įprastinės 

parabolinės lėkštės formos antenos. Abu palydovai, tarp kitų užduočių, vykdys pagrindinio 

kosminio aparato nusileidimo Marse transliaciją į Žemę. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 

Klausimas (A): 

„MarCO A“ ir „MarCO B“ matmenys yra 36,6 cm × 24,3 cm × 11,8 cm. 

Įdėkime „MarCO A“ į vieną iš „Mars Express“ apatinių kampų, taip, kad „MarCO 

A“ ilgiausia didžiausio ploto pagrindo kraštinė sutaptų su ilgiausia „Mars 

Express“ didžiausio ploto pagrindo kraštine, ir atitinkamai sutaptų trumpesnės 

didžiausių plotų pagrindų kraštinės. Lygiai tokiu pačiu būdu, tik priešingame 

viršutiniame „Mars Express“ kampe, įdėkime „MarCO B“. Sujunkime atkarpa 

abiejų įdėtų į „Mars Express“ palydovų „MarCO“ laisvus su niekuo 

nesiliečiančius kampus. Per šią atkarpą nubrėžkime plokštumą, kertančią 

„Mars Express“, ir lygiagrečią jo aukštinei. Toliau, per apatiniame kampe 

padėto „MarCO A“ viršutinį didžiausią plotą ir per viršutiniame kampe padėto 

„MarCO B“ apatinį didžiausią plotą turinčius pagrindus nubrėžkime dvi „Mars 

Express“ kertančias lygiagrečias plokštumas. Tarp visų trijų naujai nubrėžtų 

plokštumų, kertančių „Mars Express“ jo viduje ir jo šoninių sienų susidarys dvi 

vienodą tūrį turinčios figūros. Koks yra vienos iš jų paviršiaus plotas (cm2), o 

kitos tūris (cm3)? 

 

 

     

https://marscubesatworkshop.jpl.nasa.gov/static/files/presentation/Asmar-Matousek/07-MarsCubeWorkshop-MarCO-update.pdf
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M-12.8 – Uždavinys Nr. 48 

 

 

 
 

 

 

 

 

Palydovas Planeta  Magnetizmas „Roscosmos“ Trajektorija  Geografija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpai apžvelkime Rusijos skrydžių į Venerą istoriją. Sugriuvus Sovietų Sąjungai jos 

veiklų perėmėja Rusijos kosmoso agentūra į šią planetą nėra siuntusi nė vieno palydovo arba 

zondo. 15 iš 19 misijų, kurių metu buvo siunčiami palydovai arba zondai, įvyko tarp 1961 ir 

1981 metų. Tarplanetiniams skrydžiams atlikti paprastai yra pasinaudojama trajektorijomis, 

kuriomis skriejant kosminiams aparatams nereikia naudoti kuro, o sukuriama tarpusavio 

(aparato ir kosminio kūno) gravitacinė jėga padidina kosminio aparato skridimo greitį. 

Veneros planeta turi labai nepalankią kosminių aparatų nusileidimui aplinką. Ją supa kelių 

šimtų laipsnių karščio atmosfera, paviršiuje veikia didžiulis slėgis, galintis sugniuždyti ten 

besileidžiančius kosminius aparatus.  Pirmasis palydovas vardu „Sunkusis palydovas” arba 

„Venera 1VA” Žemės kaimynės link buvo paleistas 1961 vasario 4 dieną, tačiau kosminis 

aparatas nesugebėjo palikti Žemės orbitos. Po 8 dienų buvo siunčiamas palydovas „Venera 1”, 

tačiau praėjus vos 7 dienoms įvyko telemetrijos klaida, ir palydovas, praskridęs apie 100000 

km greta Veneros, tapo amžinu Saulės palydovu. 1965 lapkričio 12 dieną iškeltam palydovui 

„Venera 2” sutriko telemetrija tik palikus Žemės orbitą.    

1957.10.04 Rusija (buv. SSSR) į 
kosmosą iškėlė pirmąjį pasaulyje 

dirbtinį Žemės palydovą „Sputnik 1“. 

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

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

Rusijos (buvusios 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. 

Saulės sistemos planetų 
trajektorijas 3D formatu pagal 
pasirinktą datą patogu stebėti 

tinklalapyje „TheSkylive“. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sputnik_1
https://www.astrobio.net/also-in-news/a-magnetic-surprise-from-venus/
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
http://en.roscosmos.ru/
https://www.space.com/44-venus-second-planet-from-the-sun-brightest-planet-in-solar-system.html
https://theskylive.com/3dsolarsystem?obj=&h=10&m=30&date=1918-02-16
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Vėliau į Venerą siunčiami 1 tonos masės zondai Nr. 3, 4, 5 ir 6 taip pat patyrė įvairias 

nesėkmes. Zondas „Venera 3” buvo pirmasis istorijoje dirbtinis kosminis objektas pasiekęs 

kitos planetos paviršių. 1966 kovo 1 dieną aparatas pasiekė planetos atmosferą, tačiau 

leidžiantis per ją sugedo ir sudužo. 1967 spalio 18 dieną zondas „Venera 4” pasiekė planetą ir 

tapo pirmuoju zondu, atlikusiu atmosferos matavimus kitoje planetoje, tačiau zondas buvo 

sugniuždytas didelio atmosferos slėgio. Zondai „Venera 5 ir 6”, vengiant sugniuždymo, 

leidžiantis ant paviršiaus matavimus atliko tik aukštutinėje Veneros atmosferos dalyje. Abu 

zondai sugebėjo atgal į Žemę persiųsti atitinkamai 53 ir 51 min. trukmės duomenų įrašus.   

1970 gruodžio 15 dieną „Venera 7”, nusileidęs Veneroje tapo pirmuoju kosminiu 

aparatu, nuo jos paviršiaus 23 minutes siuntęs matavimo duomenis. Buvo nustatytas 465°C 

karštis, 90 atmosferų slėgis, o vėjo gūsiai Veneros atmosferoje gali pasiekti 362 km per 

valandą greitį. Zondas „Venera 8” sėkmingai nusileido ant paviršiaus Saulės apšviestoje 

pusėje ir valandą siuntė duomenis į Žemę.  

Zondai, kurių kiekvieno masė 5 t, „Venera 9, 10, 11 ir 12” sėkmingai nusileido ant 

paviršiaus ir siuntė atitinkamai 53, 65, 95 ir 110 minučių trukmės informaciją. „Venera 9 ir 

10“ netgi atsiuntė pirmąsias Veneros paviršiaus nuotraukas.  

Zondai „Venera 13 ir 14“, beveik vienu metu paleisti iš Žemės, atskridę iki Veneros 

išleido po 760 kg masės nuleidžiamuosius kosminius aparatus. Abu nusileido ant planetos 

paviršiaus 950 km atstumu vienas nuo kito. „Venera 13“ atsiuntė pirmą spalvotą Veneros 

paviršiaus nuotrauką. Abu aparatai veikė atitinkamai 127 ir 57 minutes. 

Vėlesnių misijų metu buvo nustatyta, kad Venera beveik neturi magnetinio lauko, jis 

lygus 0,000015 Žemės magnetinio lauko.  

 

Klausimas (A): 

Sudarykite 15 zondų veikimo Veneroje trukmių sąrašą pagal skrydžių 

eiliškumą (nepavykusių misijų veikimo laiką laikyti lygų 0);  

a) Sutvarkykite imtį didėjimo tvarka (variacinė eilutė); 

b) sudarykite dažnių ir santykinių dažnių lentelę; 

c) Raskite imties medianą tik sėkmingai veikusių zondų atveju; 

d) Raskite imties modą; 

e) Padalykite reikšmių intervalą [0;127] į 3 lygias dalis ir sudarykite 

sugrupuotos imties dažnių ir santykinių dažnių lentelę;  
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M-12.9 – Uždavinys Nr. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeteigis Saulė  Temperatūra „JAXA“ Atstumas  Fizika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 metų rugsėjo 26 dieną buvo atrastas nedidelis asteroidas, kuris 2003 metais 

Japonijos raketų mokslininko Hideo Itokawa garbei buvo pavadintas „Itokawa” vardu. Savo 

orbita asteroidas skrieja 25,73 km/sek greičiu, jo matmenys yra 535 m × 294 m × 209 m. 

Asteroido temperatūra yra apytikriai 206 Kelvino laipsniai. Asteroidas per 12 valandų 

apsisuka aplink savo ašį, o jo masė (3,51 ± 0,105) × 1010 kg. Šį asteroidą 2000 metais savo 

kosminės misijos „Hayabusa” taikiniu pasirinko „JAXA”. Sprendimas buvo beprecendentinis, 

jokia kita kosmoso valstybė niekada tokios misijos nebuvo organizavusi. Jau 2005 rugsėjo 12 

d. japonų zondas priskriejo prie asteroido 20 km atstumu, vėliau priartėjo 7 km atstumu. 

Zonde buvo 10 cm aukščio, 12 cm skersmens 16 sienų prizmės pavidalo judantis įrenginys 

(angl. rover) „Minerva”, kuris, reikiamu momentu paleistas iš zondo, turėjo minkštai nutūpti 

ant asteroido paviršiaus.  „Minerva” sudaranti erdvinė figūra angliškai vadinama regular 

hexadecagon. Dėl didelio atstumo nuo Žemės iki zondo (radijo ryšio signalas į vieną pusę 

keliavo 16 minučių) netinkamu momentu buvo pasiųsta komanda iš zondo išleisti „Minerva” 

tūpimui ant asteroido. „Minerva” turėjo fotokamerą, 10 termometrų, visas jo paviršius buvo 

„JAXA“ projektuoja ilgus nuotolius 
Mėnulyje galinčius nuvažiuoti 

planeteigius. 

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

Japonijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa; 1970 - palydovas; 
1985 - astronautas; 1994 - 

astronautė; 1998 - misija į Marsą; 
2003 - misija į asteroidą;  

2007 - misija į Mėnulį. 

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. 

Mažiausias atstumas tarp Žemės ir 
Saulės yra 146000000 km, 

didžiausias - 152000000 km. 
Atstumas tarp Žemės ir Saulės 

realiu laiku. 

https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/bitstream/a-is/716598/1/AA1730001000.pdf
https://theplanets.org/the-sun/
http://global.jaxa.jp/projects/past_project/sat.html
http://solar-center.stanford.edu/vitalstats.html
https://theskylive.com/sun-tracker
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padengtas saulės elementais, kurie generavo 2 W energiją. „Minerva” nuo zondo atsiskyrė 

200 m atstumu, o ne kaip buvo numatyta atsiskirti esant 70 m atstumu nuo asteroido. Tokiu 

būdu įrenginys ant asteroido nebuvo nutupdytas, praskriejo pro šalį ir tapo mažiausiu, vos 

591 gramų masės dirbtiniu Saulės sistemos palydovu.  

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 

Klausimas (A):  

a) kokia yra visų „Minerva“ pagrindo kampų suma?  

b) kokią skritulio dalį sudaro „Minerva“ pagrindas?  

c) koks yra „Minerva“ viso paviršiaus plotas?  

d) kokią „Minerva“ šoninio paviršiaus dalį būtų apšvietusi Saulė, jei 

nutūpimas ant asteroido būtų pavykęs, o nutūpimo momentu Saulė šviestų 

statmenai į vieną iš šešiolikos „Minerva“ sienų? 

Pastaba:  

Daugiakampės pagrindo figūros plotas apskaičiuojamas pagal žemiau pateiktas 

formules: 

a) kai yra žinoma figūros pagrindo kraštinė a  

 𝑆 = 4𝑎2(√2 + 1) (√5 − 2√2) 

b) kai yra žinomas aplink figūrą apibrėžto skritulio spindulys R 

 𝑆 = 4𝑅 √2 − √22
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.stanford.edu/~pavone/presentations/Pavone.NIAC2012.pdf
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M-12.10 – Uždavinys Nr. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondas Kometa  Masė „CNSA“ Greitis  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.10.01 10:59 iš Chičango palydovų paleidimo centro „CNSA” iškėlė antrą kinų 

robotinį zondą „Chang’e-2” (Chang’e kinų mitologijoje reiškia Mėnulio deivę) į Mėnulį. 100 

km atstumo nuo Mėnulio paviršiaus orbitą kosminis aparatas pasiekė 2010.10.06 03:06. 

Pagrindinis misijos tikslas buvo padaryti didelės raiškos Mėnulio paviršiaus nuotraukas, 

pagal kurias būtų galima parinkti būsimo kinų zondo su mėnuleigiu viduje nusileidimo vietą. 

Tarp daugelio kitų mokslinių eksperimentų buvo numatyta pirmą kartą nuskraidinti kosminį 

aparatą tiesiai į Mėnulį, neapskriejant aplink Žemę, kaip tai iki šiol darydavo kitų valstybių 

pasiųsti zondai. Taip pat buvo tikrinamos naujos orbitinio stabdymo ties 100 km atstumo nuo 

Mėnulio orbita ir manevravimo skriejant 100 km × 15 km orbita technologijos. „Chang’e-2” 

masė 2480 kg, įskaitant 1300 kg kuro ir 140 kg naudingo krovinio masę, o jo matmenys buvo 

2000 mm × 1720 mm × 2200 mm. 100 km orbita kosminis aparatas aplink Mėnulį 

apskriedavo per 118 minučių. Tuo pat metu „Chang’e-2” analizavo ir fiksavo žemėlapyje 

Mėnulio paviršiuje esančias chemines medžiagas. Buvo sudaryti torio, potencialaus naujos 

kartos atominių jėgainių kuro ir kalio karbonato (potašo) žemėlapiai. Daugiausiai potašo, 

„Chang'e“" yra sėkmingai vykdoma 
„CNSA“ zondų siuntimo misija. 

„Chang'e 2“ apskriejo Mėnulį, po to 
skrido šalia asteroido „4179 Toutatis“. 

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. 

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

Kinijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa;  
1970 - palydovas;  

2003 - taikonautas;  
2011 - misija (nesėkminga) į Marsą; 

2007 - misija į Mėnulį;  
2012 – taikonautė. 

 

Žinomų kometų vidutinis tankis yra 
0,6 g/cm3 ir sutampa su Halio 

kometos tankiu. Kometos 
„Čiuriumov-Gerasimenko“ tankis - 

0,47 g/cm3. 

Kometos kosmose skrieja tarp  
10 km/s ir 70 km/s greičiais. 

Greičiausiai skriejanti kometa yra 
„Lovejoy“, jos greitis yra 536 km/s. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chang%27e_2
http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Comet
https://theskylive.com/comets
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faktiškai kalio trašų, buvo nustatyta matomos Mėnulio pusės centrinėje dalyje ir sudarė 

vidutiniškai 2 g/L.         

2011 birželio 8 dieną Mėnulio misija buvo užbaigta, ir prasidėjo antroji ir įdomiausioji -  

skrydžio į tolimąjį kosmosą misija. Pirmą kartą istorijoje aparatas tiesiai iš Mėnulio orbitos 

buvo nukreiptas į taip vadinamą Saulės-Žemės Lagranžo L2 tašką. Tai maždaug per 1,5 mln. 

km atstumą nuo Žemės priešinga Saulei kryptimi nutolęs taškas, kuriame Žemės ir Saulės 

gravitacinės jėgos susilygina. Šį tašką „Chang’e-2” pasiekė per 77 dienas. Po to 2012 gruodžio 

13 dieną kosminis aparatas 3,2 km atstumu praskriejo šalia 5 km ilgio „Toutatis” asteroido ir 

padarė 10 m/pikselyje raiškos spalvotas nuotraukas. 2015 metais kosminis aparatas buvo 

nuskriejęs 100 mln. kilometrų, o „CNSA” specialistai numato, kad aparatas funkcionuos 

nuskriejęs  net 300 mln. kilometrų. 

„CNSA” dar neturėjo misijų į kometą. Tačiau po sėkmingos 2014 metų „ESA” misijos į 

Čiuriumovo-Gerasimenko kometą buvo sutarta kartu rengti daug ambicingesnę misiją. 

Išsamesnę informaciją anglų kalba rasite čia. 

 

Klausimas (A): 

a) Paskaičiuokite kokiu vidutiniu greičiu (km/s) kinų kosminis aparatas 

pasiekė numatytą Mėnulio orbitą; 

b) Suraskite elipsinės formos skrydžio aplink Mėnulį orbitos lanko apytikrį 

ilgį (km), jei Mėnulio skersmuo yra lygus 3474 km, toliausiai nuo Mėnulio 

praskrieja 100 km atstumu, arčiausiai Mėnulio praskrieja 15 km atstumu.   

 

Pastaba: Spręskite neatsižvelgdami į tikslų atstumą tarp starto vietos Žemės paviršiuje ir 

Mėnulio paviršiaus. Pasinaudokite tuo, kad 2010.10.06 13:42 artimiausias atstumas iki 

Mėnulio, dar vadinamas perigėjumi, buvo 359452 km, o prieš tai buvęs tolimiausias 

atstumas, vadinamas apogėjumi buvo 2010.09.21 08:04 ir lygus 406167 km. 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chang'e_2
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Kosmoso kalendorius (angl.)  http://www.spacecalendar.com       http://spaceflightnow.com/launch-schedule/ 

  
January 5 (1905) 
http://www.astronautix.com/j/january05.html 

Argentinian Charles Perrine discovered moon Elara of Planet Jupiter. 
 
February 13 (1937) 
http://www.astronautix.com/f/february13.html 

Birth of first German astronaut Sigmund Werner Paul 'Sig' Jaehn. 
 
April 5 (2010) 
http://www.astronautix.com/a/april05.html 

The „Discovery“ space shuttle launched with 7 astronauts, including 3 women, to reach ISS. 
 
May 27 (1986) 
http://www.astronautix.com/m/may27.html 

„Delta 4“ rocket at Cape Canaveral carried a new generation GPS satellite into space. 
  
July 18 (1980) 
http://www.astronautix.com/j/july18.html 

India‘s Earth resources sattelite „Rohini RS-1“ launched. 
 
September 8 (1960) 
http://www.astronautix.com/s/september08.html 

U.S. Marshall Space Center founded. 
 
September  10 (2015) 
http://www.astronautix.com/s/september10.html 

Mission‘s „VS12“ start with 2 „Galileo“ satellites for Europe‘s Galileo navigation constellation. 
 
September  23 (1969) 
http://www.astronautix.com/s/september23.html 

Guinness records of „Apollo 8 & 11“ confirmed due to maximum distance reached from Earth. 
 
September  30 (2015) 
http://www.astronautix.com/s/september30.html 

„Ariane 5“ rocket launched „Sky Muster“ (Australia) and „Arsat 2“ (Argentina)  TV satellites. 
 
November 1 (2015) 
http://www.astronautix.com/n/november01.html 

Farthest from Earth spacecrafts „Voyager 1“ and „Voyager 2“ sending signals.  
 
December 21 (2012) 
http://www.astronautix.com/d/december21.html 

New cycle of Mayan Long Count Calendar begins, Sun between Earth and Galactic Equator, 
during Winter Solstice, a phenomenon that occurs only every 25,800 years. 
 
December 23 (1937) 
http://www.astronautix.com/d/december23.html 

Birth of American pilot astronaut with Lithuanian and Polish roots Karol Joseph 'Bo' Bobko. 
Flew on „STS-6“, „STS-51-D“, „STS-51-J“. 

http://www.spacecalendar.com/
http://spaceflightnow.com/launch-schedule/
http://www.astronautix.com/j/january05.html
http://www.astronautix.com/f/february13.html
http://www.astronautix.com/astros/jaehn.htm
http://www.astronautix.com/a/april05.html
http://www.astronautix.com/m/may27.html
http://www.astronautix.com/j/july18.html
http://www.astronautix.com/s/september08.html
http://www.astronautix.com/s/september10.html
http://www.astronautix.com/s/september23.html
http://www.astronautix.com/s/september30.html
http://www.astronautix.com/n/november01.html
http://www.astronautix.com/d/december21.html
http://www.astronautix.com/d/december23.html
http://www.astronautix.com/astros/bobko.htm
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ATSAKYMAI 
 
 
 
 
 

8 klasė 
 
M-8.1 (K)                                                             Grįžti į turinį 

9460730472580,8 km daliname iš 31554000 sekundžių, po to dauginame iš 23 × 60 × 60 + 56.60 + 4,0916.  

Gausime 25834291913,6199 km arba 2,58 × 1010 km. 

 

M-8.2 (K)                                                             Grįžti į turinį 

Nupjautinio kūgio didesniojo ir mažesniojo pagrindų skersmenų skirtumas lygus 3,2 m.  Šio 

dydžio prireiks apskaičiuojant nupjautinio kūgio aukštinę. Orion kapsulės aukštis lygus 3189 

mm (2,505 m + 0,684 m)  

 

M-8.3 (K)                                                             Grįžti į turinį 

01101111 01110010 01101101 01100001 01110100 01101001 01100011 01110011 

Paaiškinimas: Lentelės I pirmame stulpelyje iš kairės yra žodis „Robot“, antrame stulpelyje 

yra žodis „Mars“ ir t.t. Prarasto žodžio dalies „ormatics“ pirmosios raidės „o“ dvejetainis 

kodas sutampa su žodžio „Robot“ antrąja raide, t.y. raidės „o“ dvejetainis kodas yra 01101111. 

Kitas trūkstamas žodžio dalies „ormatics“ raides surandame panašiu būdu.  

 

M-8.4 (K)                                                             Grįžti į turinį 

a) 1556 cm 

b) 9,988 𝑚2 

 

M-8.5 (K)                                                             Grįžti į turinį 

201; N=6 

 

M-8.6 (K)                                                             Grįžti į turinį 

2,849 karto 

 



                                                                           
 

SPACEOLYMP                                                                           EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe 
                      

Pusl. 112 
  

M-8.7 (K)                                                             Grįžti į turinį 

Nuo 2018 lapkričio 1 dienos skries 5 Cubesat palydovai, ir visi sudegs 2018 gruodžio 31 dieną. 

 

M-8.8 (K)                                                             Grįžti į turinį 

a) 
43 𝜋𝑥3 − (𝑥 − 7863)3 

b) Merkurijaus 

 

M-8.9 (K)                                                             Grįžti į turinį 

1) figūra bus rombas, tai simetriška figūra;  

2) realybėje plotai nelygūs, nes Marso ir Žemės skersmenys yra nelygūs; paveikslėlyje 

pavaizduotų lygiašonių trikampių pagrindo projekcijos ilgis Žemėje lygus 111 km, o Marse – 

59 km;  

3) abu paviršiai yra nesimetriški. 

 

M-8.10 (K)                                                            Grįžti į turinį 

50 

Sprendimas: iš viso buvo paleista 1+119=120 zondų. Surandame kiek iš viso zondų nepasiekė 

Mėnulio. 120 × 0, 4333333333333 = 52; 120 – 18 = 102; 102 – 52 = 50 zondų. 

 

 

 

 

9 klasė 
 
M-9.1 (K)                                                             Grįžti į turinį 80(87√2 + 595)𝑐𝑚2        

 (1,6 × 1,6 − 4⋅0,092 ) × 0,58 = 1,3804𝑚3 

 

M-9.2 (K)                                                             Grįžti į turinį 

Ne.  

Penkiakampio D2 neįmanoma sudaryti. O gauti netaisyklingi penkiakampiai D1 ir D3 nėra 

panašūs. 
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M-9.3 (K)                                                             Grįžti į turinį 

Aplink Žemę;  

4,5 karto; 

 

M-9.4 (K)                                                             Grįžti į turinį 

720; 

Taip (nes 4 × 24 × 6o = 5760 min.; 5760 : 720 = 8 min.); 

120 (arba 5!) 

 

M-9.5 (K)                                                             Grįžti į turinį 

1/36320 (8! = 36320) 

 

M-9.6 (K)                                                             Grįžti į turinį 

1) 4556 mm × 32967 mm;  

2) 364116 kartų (16 × 4556 × 32967 mm2  / 6600 mm2 ) 

 

M-9.7 (K)                                                             Grįžti į turinį 

20(U) × 20 cm + 19 × 50 m = 954 m;  

Pastaba: iš TKS leidžiami 2U palydovai su 20 cm kraštine; 

80 m 

 

M-9.8 (K)                                                             Grįžti į turinį 

3 

 

M-9.9 (K)                                                             Grįžti į turinį 

2015; (5265*31/81, nes nuvažiuoja tą patį atstumą) 30√13𝑐𝑚 

 

M-9.10 (K)                                 Grįžti į turinį 

35 : 12 (3 m3  = 7 m4) 
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10 klasė 
 
M-10.1 (K)                                 Grįžti į turinį 

0,714416 proc. 

 

M-10.2 (K)                                 Grįžti į turinį 

Daugiau kaip 2 l, bet mažiau kaip 2,33 l 

 

M-10.3 (K)                                 Grįžti į turinį 

10(100-t)/100 m 

 

M-10.4 (K)                                 Grįžti į turinį 

Nr. 15031 – 208 g ir Nr. 15411 – 104 g  

 

M-10.5 (K)                                 Grįžti į turinį 

Ne mažesniu negu 4,4 km/s, bet mažesniu negu 22,14 km/s 

 

M-10.6 (K)                                 Grįžti į turinį 

a) 209733 km 

b) 7182 km 

c) 600 km ir 900 km 

d) 2857690136 kg; 1,6796 × 1013 kartų 

 

M-10.7 (K)                                 Grįžti į turinį 

a) per 6000 ciklų; b) per 1500 ciklų 

c) DLR 

 

M-10.8 (K)                                 Grįžti į turinį 

1/36350731,2478  
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M-10.9 (K)                                 Grįžti į turinį 

Kraterio 
pavadinimas 

Kraterio 
skersmuo 

(km) 

Argelanderio 34 

Pačobuto 195 

Sniadeckio 43 

Struvės 164 

Dzievulskio 63 

 
M-10.10 (K)                                 Grįžti į turinį 

0,986172601977 

 

 

 

 

11 klasė 
 
M-11.1 (K)                                 Grįžti į turinį 

a) 1 smailus kampas; 60 laipsnių; 

b) 1 kartą, po 590,4 valandų; 

 

M-11.2 (K)                                 Grįžti į turinį 𝑚𝑔𝑘 (𝑡 − 𝑚𝑘 (1 − 𝑒− 𝑘𝑚𝑡)) 

Sakykime, kad 𝑦(𝑡) yra atstumas, kurį parašiutininkas nueina per laiką 𝑡  nuo pradinės 

padėties – iššokimo iš kosminio laivo momento. Šios funkcijos išraiška ir yra ieškomasis 

judėjimo dėsnis. Iššokusį parašiutininką veikia planetos sunkis 𝑚𝑔,  nukreiptas judėjimo 

kryptimi, ir atmosferos pasipriešinimo jėga, kuri pagal sąlygą lygi −𝑘𝑣,  čia 𝑣 = 𝑣(𝑡) – 

astronauto greitis laiko momentu 𝑡, 𝑘 − proporcingumo koeficientas, minuso ženklas reiškia, 

kad ši jėga nukreipta priešinga astronauto judėjimo kryptimi. Šių dviejų jėgų veikiamas 

astronautas juda žemyn su pagreičiu 𝑎,  todėl pagal antrąjį Niutono dėsnį turime 𝑚𝑎 = 𝑚𝑔 −𝑘𝑣.  Kadangi greitis yra kelio išvestinė, o pagreitis – kelio antroji išvestinė, tai iš čia gauname 

tokią astronauto judėjimo diferencialinę lygtį 𝑚𝑦′′  = 𝑚𝑔 − 𝑚𝑦′ 
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Spręsdami šią lygtį, įrašome 𝑦′  = 𝑣, 𝑦′′  = 𝑣′ , ir pertvakę gauname, kad 𝑚𝑣′𝑚𝑔−𝑘𝑣  = 1, t. 
y., − 𝑚𝑘  ∙ 𝑣′𝑣𝑝−𝑚𝑔𝑘 = 1. Integruodami šią lygtį, gauname, kad − 𝑚𝑘 ln (𝑣 − 𝑚𝑔𝑘  ) = 𝑡 − 𝑚𝑘 𝑙𝑛𝐶, (čia 

integravimo konstantą, psaprastai žymimą 𝐶, užrašėme patogesniu pavidalu − 𝑚𝑘 𝑙𝑛𝐶 ). Iš šios 

lygybės seka, kad 𝑣 − 𝑚𝑔𝑘  = 𝐶𝑒− 𝑘𝑚.  Iš uždavinio sąlygos aišku, kad pradiniu laiko momentu 

greitis lygus nuliui: kai 𝑡 = 0, tai 𝑣 = 0. Įrašę šias reikšmes randame, kad 𝐶 = − 𝑚𝑔𝑘 . Taigi šiuo 

atveju gauname tokį astronauto greičio kitimo dėsnį 𝑣(𝑡) = 𝑚𝑔𝑘 (1 − 𝑒− 𝑘𝑚).   
Iš šios formulės aišku, kad laikui bėgant astronauto greitis artėja prie pastovios reikšmės, 

lygios 
𝑚𝑔𝑘 .  

Kadangi 𝑣 = 𝑦′,  tai 𝑦′ = 𝑚𝑔𝑘 (1 − 𝑒− 𝑘𝑚).  Integruodami šią lygybę turime, kad 𝑦 =
𝑚𝑔𝑘 (𝑡 + 𝑚𝑘  𝑒− 𝑘𝑚𝑡) + 𝐶. Kadangi pradiniu momentu nueitas kelias buvo lygus nuliui, tai turime 𝑦 = 0, kai 𝑡 = 0.  Įrašę šias reikšmes, randame konstantą 𝐶: 𝐶 = − 𝑚2𝑔𝑘2 .  Taigi gauname tokį 

astronauto judėjimo dėsnį  𝑦 = 𝑚𝑔𝑘 (𝑡 − 𝑚𝑘 (1 − 𝑒− 𝑘𝑚𝑡)). 
 

M-11.3 (K)                                 Grįžti į turinį 

a) -44 °C; Atstumas tarp taško A ir b yra 12√2 m; B taškas yra 0 cm aukštyje; roboto 

ranka matuodama temperatūras judėjo 24√5 m ilgio trajektorija; temperatūra B taške 

buvo -44 °C;  

b) 2°C; temperatūrų tarp A ir B taškų skirtumas buvo 20𝐶 arba −42 − (−44) = 2.  
 

M-11.4 (K)                                 Grįžti į turinį 

166,2585 s 
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M-11.5 (K)                                 Grįžti į turinį 𝑔𝑡22 + 𝑣0𝑡 

 

Sakykime, kad judėjimas vyksta 𝑂𝑦 ašies kryptimi,  pradiniu laiko momentu detalė yra 

koordinačių pradžios taške, o 𝑂𝑦 ašis nukreipta judėjimo kryptimi – žemyn. Detalė (kurią 

galima laikyti tašku) krenta veikiama sunkio jėgos 𝑓 = 𝑚𝑔, todėl pagal antrąjį Niutono dėsnį 𝑚𝑎 = 𝑚𝑔. Kadangi kelio 𝑦(𝑡) pirmoji išvestinė lygi greičiui, o antroji – pagreičiui, tai iš čia 

seka, kad 𝑦′′ = 𝑔, Integruodami turime  𝑦′ =  𝑔𝑡 + 𝐶1,  𝑦 =  𝑔𝑡22 + 𝐶1𝑡 + 𝐶2, čia 𝐶1 ir 𝐶2 - 

pastovūs skaičiai. Juos rasime pastebėję, kad pradiniu laiko momentu 𝑡 = 0 detalė yra taške 𝑦 = 0, o  jos greitis lygus 𝑣0, t. y.,  𝑦 = 0, 𝑦′ = 𝑣0,  kai 𝑡 = 0.  Iš čia randame 𝐶1 = 𝑣0,   𝐶2 = 0.  Iš 

čia gauname tokį detalės judėjimo dėsnį 𝑦 = 𝑔𝑡22 + 𝑣0𝑡.   
 

M-11.6 (K)                                 Grįžti į turinį 𝑅𝛾 

 

Trikampio ABC ir atitinkamo trisienio kampo OABC elementus žymėdami 

standartiniais žymenimis, iš uždavinio sąlygų gauname: α=∠COB=90°- φB , β=90°- φA                  

(2 pav.). Kampą ∠C  irgi nesunku išreikšti taškų A ir B koordinatėmis. Kadangi pagal 

apibrėžimą ∠C≤180°, tai arba ∠C= |𝜆𝐴 − 𝜆𝐵|, kai |𝜆𝐴 − 𝜆𝐵|≤180°, arba ∠C= 360° − |𝜆𝐴 − 𝜆𝐵|, 
kai |𝜆𝐴 − 𝜆𝐵|>180°. Žinodami α, β ir ∠C, remiamės kosinusų teorema ir randame γ = ∠𝐴𝑂𝐵: 𝑐𝑜𝑠𝛾 = 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛽 𝑐𝑜𝑠�̂� = 𝑠𝑖𝑛𝜑𝐴 𝑠𝑖𝑛𝜑𝐵 + 𝑐𝑜𝑠𝜑𝐴 𝑐𝑜𝑠𝜑𝐵 cos (𝜆𝐴 − 𝜆𝐵).  

Žinodami 𝑐𝑜𝑠𝛾, randame kampą ir apskaičiuojame ieškomą atstumą: |𝐴𝐵|𝑆 = 𝑅𝛾. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           
 

SPACEOLYMP                                                                           EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe 
                      

Pusl. 118 
  

M-11.7 (K)                                 Grįžti į turinį 

2142720000 

Atsakymo komentaras “Dar daugiau uždavinių, 11-12 klasėms”, uždavinys Nr. 4.36, pusl. 82. 

 

M-11.8 (K)                                 Grįžti į turinį 

a) 1,2 laipsni0; 

b) 
√362 

 

M-11.9 (K)                                 Grįžti į turinį 

Pateikti įrodymą 

 

M-11.10 (K)                                 Grįžti į turinį √2𝑔𝑟 

 𝑥(𝑡) − meteorito nueitas kelias per laiko tarpą 𝑡,  𝑟 + ℎ − 𝑥 − atstumas nuo meteorito iki planetos palydovo centro. Pagal visuotinės taukos dėsnį 

krentantų meteoritą veikia jėga 𝐹 = 𝛾 𝑀𝑚(𝑟+ℎ−𝑥)2  = 𝑚𝑎,   o planetos palydovo paviršiuje jį veikia sunkio 

jėga 𝑚𝑔 = 𝛾 𝑀𝑚𝑟2 .  Iš šių lygybių turime, kad  𝑎𝑔  = 𝑔𝑟2(𝑟+ℎ−𝑥)2. Kadangi 𝑎 = 𝑑𝑣𝑑𝑡  , o 𝑣 = 𝑑𝑥𝑑𝑡 , tai  
𝑑𝑣𝑑𝑡 =  𝑑𝑣𝑑𝑥  ∙

𝑑𝑥𝑑𝑡  =  𝑑𝑣𝑑𝑥  ∙ 𝑣 . Taigi gavome tokią diferencialinę lygtį 𝑣 𝑑𝑣𝑑𝑥  = 𝑔𝑟2(𝑟+ℎ−𝑥)2, t. y., 
𝑑(𝑣2)𝑑𝑥  = 2𝑔𝑟2(𝑟+ℎ−𝑥)2. 

Integruodami gauname, kad 𝑣2  = 2𝑔𝑟2𝑟+ℎ−𝑥 + 𝐶. Pradiniu laiko momentu 𝑡 = 0 meteorito greitis lygus 

nuliui, o nueitas kelias 𝑥 = 0. Įrašę šias reikšmes turime, kad 0 = 2𝑔𝑟2𝑟+ℎ + 𝐶, t. y., 𝐶 = − 2𝑔𝑟2𝑟+ℎ , taigi 

meteorito greičio kitimo dėsnis yra toks 𝑣2  = 2𝑔𝑟2𝑥(𝑟+ℎ)(𝑟+ℎ−𝑥). Planetos palydovo paviršiuje 𝑥 = ℎ, taigi 𝑣2  = 2𝑔𝑟2ℎ𝑟(𝑟+ℎ)  = 2𝑔𝑟ℎ𝑟+ℎ  = 2𝑔𝑟 −  2𝑔𝑟2𝑟+ℎ .  Todėl meteorito greitis, kuriuo jis pasiekia planetos palydovo 

paviršių lygus  

𝑣 = √2𝑔𝑟 − 2𝑔𝑟2𝑟 + ℎ 

Kai meteoritas krenta iš didelio aukščio, antrasis šio pošaknio narys yra artimas nuliui, todėl šiuo 

atveju 𝑣 = √2𝑔𝑟 . 
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12 klasė 
 
M-12.1 (K)                                 Grįžti į turinį 

99 sekundę  

 

M-12.2 (K)                                 Grįžti į turinį 

a) 68175 < x1< 417305 ir x2 = 129600, t.y. x = 129600  

 

b) 22; pasinaudokite 𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑. 

 

M-12.3 (K)                                 Grįžti į turinį 

verta 

 

M-12.4 (K)                                 Grįžti į turinį 

63,09 % 

CNSA aparato tūris yra 365625 cm3 ; 

Prizmės tūris yra 313600 × √2 + √2𝑐𝑚3 

 

M-12.5 (K)                                 Grįžti į turinį 

341 𝜋 m2.  

Pastebėkite, kad cilindro aukštinės ir skersmenys sudaro geometrines progresijas, t.y. po 

kiekvieno bandymo dvigubai pailgėja.   

Tokiu būdu ieškomų paviršių plotai didėja keturgubai. Pirmasis plotų geometrinės 

progresijos narys yra 𝜋 m2, o progresijos vardiklis yra 4. 

 

M-12.6 (K)                                 Grįžti į turinį 

22185,11 cm3 (Pastaba: vieno krūmelio užimamas tūris yra 300 𝜋 cm3). 

 

M-12.7 (K)                                 Grįžti į turinį 

31458,87 cm2 ir 1466207 cm3 
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M-12.8 (K)                                 Grįžti į turinį 

0, 0, 0, 0, 0, 53, 51, 23, 60, 53, 65, 95, 110, 127, 57 

a) 0, 0, 0, 0, 0, 23, 51, 53, 53, 57, 60, 65, 95, 110, 127 

b)  𝑥𝑖  = 0 23 51 53 57 60 65 95 110 127 𝑓𝑖  = 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 𝑓𝑖 ∕ 𝑛 
= 

5/15 1/15 1/15 2/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 

c) 60 

d) 0 

e) 

Intervalas [0;0) [0; 57) 51 

Dažnis 𝑓𝑖  5 1 1 
Santykinis 
dažnis 𝑓𝑖 ∕ 𝑛 

5/15 1/15 1/15 

  

M-12.9 (K)                                 Grįžti į turinį 

2520; 97,45 % 

𝑆𝑀 = 288 (√2 − √2) + 960√ √2 − √2(√2 + 1) (√4 − 2√2 + 1) 

 

43,75 %   

 

M-12.10 (K)                                Grįžti į turinį 

a) Iš pradžių surandamas laiko tarpas tarp pagalboje aprašyto apogėjaus ir po to įvykusio 

perigėjaus, jis lygus 20456 minutėms. Tokiu būdu Mėnulis link perigėjaus artėjo 2,279 

km/min. greičiu, t.y. 406167 – 359452 = 46715 km/20498 min. Po to nustatomas skirtumas 

tarp spalio 6 d. perigėjaus momento ir momento, kai Chang’e-2 pasiekė 100 km atstumo iki 

Mėnulio orbitos tašką. Jis lygus 656 minutėms, todėl kosminio aparato nuskrietas atstumas 

bus 1495 km (656 min. × 2,279 km/min.) didesnis negu perigėjaus metu. Surandamas 

skrydžio nuo starto pradžios iki pasiekiant Mėnulio orbitą laikas, jis lygus  8167 minutėms. 

Nuskrietas atstumas per tą laiką yra 360847 km (359452 + 1495 - 100). 

Vidutinis kosminio aparato greitis buvo 2651 km/val.;     

b) ~11589 km     
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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://spacemath.gsfc.nasa.gov/ 
http://www.nasa.gov/hrp/communications/estm-project 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esa.int/ESA/Our_Missions
https://www.nasa.gov/missions
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10012/#/Missionen/Start/Feature
http://global.jaxa.jp/projects/
http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html
https://cnes.fr/en/fiches_mission_alpha
http://www.isro.gov.in/missions-0
http://en.roscosmos.ru/
http://spacemath.gsfc.nasa.gov/
http://www.nasa.gov/hrp/communications/estm-project
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/
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“. 

„EKA“ 

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

„Roscosmos“ 

Rusijos federalinė kosmoso agentūra „Roscosmos“.  

„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“. 
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Laikas 

Objektų (kosminių kūnų) egzistavimo trukmė.  
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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