
Відповіді до завдань ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії 

(2019-2020 навчальний рік) 

 

Теоретичний тур 

 

 

Задача 1 (10 клас)  

 

Чому дорівнює радіус малої планети в кілометрах, якщо її 

кутовий діаметр у 100 разів менший за її  ж горизонтальний 

паралакс?  

Розв’язок  

 

Позначимо: R –  радіус малої планети, Rз –  радіус Землі, r –  

відстань від Землі до малої планети.  

За умовою задачі кутовий діаметр планети φ = 2ρ у 100 разів 

менший, ніж горизонтальний паралакс планети p0:  
p0

φ
=

p0

2ρ
= 100 (1). 

За  означенням:  

кутовий радіус планети ρ =
R

r
;  

горизонтальний паралакс p0 =
Rз

r
.  

Підставимо дані вирази у вираз (1):  
Rз

r
∙

r

2R
=

Rз

2R
= 100.  

Звідси, радіус малої планети R =
Rз

2∙100
=

6400 км

2∙100
= 32 км.  

 

Задача 2 (10 клас)  

 

Телевізійні агенства повідомили, що космонавти, які 

знаходяться на борту Міжнародної космічної станції  (МКС), 16 

разів зустрічали Новий 2019 рік. На якій висоті рухалася МКС. 

Уважайте траєкторію МКС коловою.  

Довідкові дані. Радіус Землі –  6380 км, радіус орбіти Місяця  –  

384 000 км.  

 

Розв’язок  

 

Визначимо період обертання МКС.  

Нехай космонавти зустрічають Новий рік за місцевим часом. 

Починається Новий рік, коли першого січня о 0 год лінія зміни доби 

перетинає центральний меридіан часового поясу, який співпадає з 

Міжнародною лінією зміни дат. Після цього лінія зміни дат 

рухається на захід впродовж 24 годин. Закінчується Новий рік, коли 

лінія зміни доби наближається до лінії  зміни дат зі східної сторони. 



Отже, у часовому поясі з Міжнародною лінією зміни дат за місцевим 

часом Новий рік святкують 2 рази впродовж 24 годин.  

Якщо космонавти зустрічають Новий рік 16 разів, то за 24 

години вони 16 разів пролітають лінію зміни доби. Таким чином, 

період обертання МКС дорівнює: T =
24 год

16
= 1,5 год.  

Для визначення висоти орбіти МКС використаємо ІІІ закон 

Кеплера для рухів МКС та Місяця навколо Землі:  
(Rз+h)3

T2
=

aM
3

TM
2 ,  де Rз = 6380 км –  радіус Землі, h -  висота орбіти 

МКС над поверхнею Землі, aM = 384 000 км –  відстань від Землі до 

Місяця, TM = 27,3 доби –  період обертання Місця навколо Землі.  

h = √
aM
3 ∙T2

TM
2

3
− Rз = aM ∙ √

T2

TM
2

3
− Rз;  

h = 384 000 км√
(1,5 год)2

(27,3 доби·24 год)2

3
− 6380 км ≈ 290 км.  

 

Задача 3 (10, 11 клас)  

 

Уявіть, що Ви скористалися можливістю першого масового 

польоту на Марс і  стали його колонізатором. Більшість бази, де 

проживають колонізатори, розташована під поверхнею планети. 

Після того, як робочий день у лабораторії  з генетичної модифікації 

картоплі закінчився, Ви піднялися на поверхню планети, щоб 

помилуватися заходом Сонця. Але раптово Ви помітили, що Земля, 

захід якої Ви спостерігаєте у вечірніх сутінках Марсу, триває інший 

час, ніж захід Венери на Землі. Тож ви вирішили ретельно 

дослідити, що відбувається насправді. Ми пропонуємо зробити 

розрахунки зараз, перш ніж вилетіти на Марс.  

Скористайтеся довідковими даними та визначте, яку планету в 

максимальній східній елонгації  можна спостерігати більший час 

увечері над горизонтом після заходу Сонця –  Венеру для земного 

спостерігача чи Землю для колонізаторів М арса.  

Довідкові дані:  

Середня  відстань від Венери до Сонця –  0,723 а.о.,  Марса до 

Сонця –  1,524 а.о.  

Період обертання Землі навколо осі –  T = 23h56m,  Марса –  T′ =
24h37,5m.  

 

Розв’язок  

 

На діаграмі показано конфігурації  Венери, яка знаходиться в 

максимальній східній елонгації  для земног о спостерігача, та Земля 

–  в максимальній східній елонгації  для спостерігача з Марса. 



Діаграми виконані в масштабі, з урахуванням середніх відстаней від 

Венери та Марса до Сонця.  

 
Час видимості Венери з Землі у веч ірній час після заходу 

Сонця залежить від видимої кутової відстані α на Венеру й Сонце 

та швидкості обертання Землі навколо осі. Відповідно для Землі –  

від кутової відстані α′між Землею та Сонцем з Марсу та швидкості 

обертання Марса.  

Кутові величини визначаємо із співвідношення сторін 

прямокутних трикутників:  

α = arcsin (
0,723 а.о 

1 а.о
) = 46,30°,  α′ = arcsin (

1 а.о 

1,524 а.о
) = 41,01°.  

Позначимо інтервал між заходом Сонця та заходом Венери у 

максимальній східній елонгації для земного спостерігача як ∆t,  а 

відповідний інтервал заходу Землі, що спостерігається з поверхні 

Марса - ∆t′.  
Для відношення цих двох інтервалів можна записати:  

∆t

∆t′
=

α

α′
∙
T′

T
≈ 1,16.  

Оскільки це відношення більше 1, то  мешканці Землі будуть 

спостерігати захід Венери  після заходу Сонця довший час, ніж 

колонізатори Марса захід Землі.  

Зауважимо, що отримана нами формула не визначає схил дуги 

Сонце - Венера до небесного екватора для спостерігача Землі та 

схил Сонця - Земля до небесний екватор для марсіанських 

спостерігачів. Ці схили були різними в різний час і  можуть впливати 

на співвідношення, яке ми отримуємо.  

Нарешті, давайте подивимось на особливий випадок, коли 

Марс перебуває в перигелії.  Його орбіта має значний 

ексцентриситет і його відстань до Сонця дорівнює 1.382 а.о.  

Із співвідношення сторін на діаграмі матимемо  

 α′ = arcsin (
1 а.о 

1,382 а.о
) = 46,35°.  

Отримаємо майже однакові значення α та α′.  У даному випадку 

внаслідок повільнішого осьового обертання Марса захід Землі 



триватиме трохи довше після заходу Сонця для марсіанського 

жителя, ніж захід Венери для земного спостерігача.  

 

Задача 4 (11 клас)  

 

1. Одним із методів виявлення позасонячних планет є спостереження за їх 

транзитом (проходженням планети на тлі зірки). Під час транзиту 

спостережувана яскравість зірки зменшується на невелику кількість, залежно 

від розміру планети. У 1999 році після спектроскопічного виявлення планети 

навколо зірки HD 209458 астрономи Девід Чарбонно та Грегорі Генрі змогли 

спостерігати транзит планети через диск зірки, зробивши це першим 

виявленням транзитної позасонячної планети. Виявилося, що планета, названа 

HD 209458b, обертається навколо зірки масою 1,15 М⨀ по круговій орбіті з 

періодом 3,525 доби, набагато швидше, ніж Земля обходить Сонце. Сотні 

позасонячних планет були виявлені за допомогою транзитного методу місією 

Кеплера. Однак головним недоліком цього методу є те, що орбіта планети 

повинна бути видима земному спостерігачу та на не виходити за краї диску 

зорі.  

Припустимо, що площина орбіти планети перпендикулярна до диску зорі 

й транзит є центральним. На малюнках нижче - графік світлової кривої зірки 

HD 209458, що показує падіння яскравості під час транзиту, та схему транзиту. 

Оскільки поверхнева яскравість диска зірки неоднакова (ефект, який 

називається потемнінням кінцівок), реальна крива світла на рисунку 1 не 

повністю нагадує ідеалізований випадок на рисунку 2. 

А) За допомогою рисунку 1 оцініть відсоток диска зірки покритий 

планетою посеред транзиту? Оцініть помилку у своєму визначенні. 

Б) Використавши відповідь на питання А), визначте співвідношення 

радіуса планети і радіуса зорі. 

В) Оцініть радіус орбіти планети в а.о. Увважайте, що маса планети 

набагато менша за масу зірки. 

Г) За рисунком 1 оцініть загальний час проходження, від першого до 

останнього контакту (як показано на рисунку 2). Обчисліть радіуси зірки та 

планети, припустивши, що швидкість, з якою відбувається транзит, дорівнює 

круговій швидкості планети навколо зірки. Виразіть їх у одиницях сонячних 

радіусів та радіусів Юпітера відповідно (𝑅⨀ = 6,96 ∙ 105 км, 𝑅Юпітер = 7,0 ∙

104 км). 



 
а) З малюнка 2, який відсоток диска зірки покритий планетою 

посеред транзиту? Оцініть помилку у своєму визначенні.  
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Час транзиту (відносно положення планети в центрі зорі), день 

Рис. 1. Крива інтенсивності світла зорі HD209458  

Рис. 2. Схема транзиту 

зоря 

планета 

 

        Час      

Інтенсивність  

світла зорі 



б) З вашої відповіді в а) визначте співвідношення радіуса 

планети і  радіуса.  

в) Оцініть радіус орбіти планети в а.о.,  вважаючи, що маса 

планети набагато менша, ніж маса зірки.  

г) На малюнку 1  оцініть загальний час проходження, від 

першого до останнього контакту (як показано на рисунку 2 ). Якщо 

припустити, що швидкість, з якою відбувається транзит, дорівнює 

круговій швидкості планети навколо зірки, обчисліть радіуси зірки 

та планети.  Виразіть їх у одиницях сонячних рад іусів та радіусів 

Юпітера відповідно (R⨀ = 6,96 ∙ 105 км,  RЮпітер = 7,0 ∙ 104 км).  

 

Розв’язок  

 

а) Відсоток диска зірки, закритий  планетою, становить 1,65%.  

Крива інтенсивності світла має дані з похибкою лише ~ 0,05% .  

[Уважатимемо 1,6 ± 0,1% або 1,7 ± 0 ,1%, а помилки враховуємо 

в наступних розрахунках]  

б) Під час транзиту планета покриває площу зірки:  

Sпланети = πRпланета
2 .  

Відсоток, визначений у пункті а), φ =1,65%.(у частинах = 

0,0165), відповідає:  

φ =
Sпланети

Sзорі
=

Rпланета
2

Rзорі
2 .  

Тому співвідношення радіусів планети та зірки дорівнює:  
Rпланети

Rзорі
= √φ = 0,128.  

в) Використаємо третій закон Ньютона :  

T2

a3
=

4π2

G(Mзорі + Mпланети)
 

Оскільки Mпланети ≪ Mзорі,  то масою планети можна знехтувати. 

Тоді радіус орбіти планети:  

a = √
GMзоріT

2

4π2

3

 

Використаємо дані з умови задачі (Mзорі = 1,15М⨀,  період T =

3,525 діб) та обчислимо радіус орбіти планети: a = 0,047 а. о. 
г) З  кривої інтенсивності світла (рис. 1) визначимо загальний 

час транзиту (від початку зниження світла до його кінця):  

∆t ≈ 0,13діб ≈ 3,12 годин.  

Час транзиту еквівалентний тривалості затемнення від 

першого до останнього контакту, як показано на рисунку 2 . Під час 

затемнення центр диска планети переміщ ається на відстань, рівну 

2(Mзорі + Mпланети).   



Оскільки зірка й  планета практично знаходяться на однаковій 

відстані від спостерігача, швидкість, з якою відбува ється транзит, 

дорівнює орбітальній  швидкості планети навколо зірки vзорі:  

vзорі =
2(Rзорі + Rпланети) 

∆t
=

2πa

T
 

Отже, Rзорі + Rпланети = π
∆t

T
a~8,15 ∙ 105 км.  

І,  використовуючи співвідношення в б) ,  0,128, радіус зірки та 

планети:  

Rзорі = 7,23 ∙ 105 км ≈ 1,04R⨀;  

Rпланети = 0,92 ∙ 105 км ≈ 1,32RЮпітера.  

 

Задача 5 (11 клас)  

Доведіть, що зорі з меншою температурою всередині 

обертаються швидше, ніж зорі з більшою температурою. Уважайте, 

що зорі мають однакові маси та хімічний склад.  

 

Розв’язок  

 

На поверхні зорі в області екватора (для спрощення міркувань) 

виділимо елементарний об’єм речовини з масою ∆m.  Його площина 

основи ∆S буде перпендикулярною до радіуса зорі. Уважатимемо, 

що речовина на поверхні зорі перебуває в гідростатичній рівновазі.  

За ІІ законом Ньютона на елементарний об’єм речовини діють 

сила тяжіння F⃗  та сила реакції  опори N⃗⃗  зі  сторони внутрішніх шарів 

зорі:  F⃗ + N⃗⃗ = ∆ma⃗  або F − N = ∆ma (1). 

Сила тяжіння дорівнює F = G
M∙∆m

R2
 (2), 

де R –  радіус зорі, M –  маса зорі, G –  гравітаційна стала.  

Сила реакції  опори, яка за природою є силою тиску внутрішніх 

шари речовини зорі на елементарний об’єм, дорівнює N = p ∙ ∆S =
nkT ∙ ∆S (3), де p =  nkT –  тиск газів зорі.  

Елементарний об’єм рухається по коловій траєкторії  з 

доцентровим прискоренням a =
v2

R
 (4).  

Підставимо вирази (2), (3), (4) у рівняння ІІ закону Ньютона 

(1): 

G
M∙∆m

R2
−  nkT ∙ ∆S =  ∆m ∙

v2

R
.  

Звідси, T =
∆m

nk∙∆S
(G

M

R2
−

v2

R
).  

 


