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Група 34 

Фізика і астрономія 

Урок 50 

Тема. Визначення відстаней до небесних тіл.  

Мета уроку:  
           продовжити формувати знання учнів про небесну сферу: її основні елементи  

та небесні координати; формувати вміння визначати координати зір за картою 

зоряного неба; ознайомити зі способом визначення відстаней до небесних тіл; 

 розвивати просторову орієнтацію,  пізнавальну активність учнів; способи 

пізнання, вміння міркувати за аналогією; 

 формувати діалектичний світогляд та пізнавальну діяльність учнів. 

 

Матеріали до уроку 

 

Визначення відстаней до небесних тіл 

Відстані до планет Сонячної системи вдалося визначити лише у XVII ст. 

через вимірювання горизонтального паралаксу. 

 

 
Горизонтальний паралакс - це кут між напрямом на світило з якої-небудь 

точки земної поверхні і напрямом з центра Землі. 

Відстані до близьких зір визначають за допомогою вимірювання їхнього 

річного паралаксу. 

Річний паралакс π— кут, під яким із зорі було б видно радіус земної 

орбіти. 

Вперше надійні річні паралакси було виміряно в середині XIX ст.  Дотепер 

відомо точні величини річних паралаксів майже для 100 000 зір, і на цій 

основі  розроблено біля десяти інших методів визначення відстаней до 

віддаленіших об'єктів. 

Крім того, в астрономії використовують особливі одиниці для вимірювання 

відстаней: астрономічна одиниця (а. о.), яка дорівнює середній відстані Землі від 

Сонця (149 600 000 км), і парсек (пк), від слів «паралакс» і «секунда» - відстань, з 

якої середній радіус земної орбіти видно під кутом 1" (секунда дуги).  

Часто використовують похідні одиниці: кілопарсек (1 кпк = 1 000 пк) і мегапарсек 

(1 Мпк = 1 000 000 пк). 

Інколи використовується одиниця довжини світловий рік (св. р.). Це така 

відстань, яку проходить світло за один рік, поширюючись зі швидкістю 300 000 

км/с. 



Між одиницями довжини, що використовуються в астрономії, існують такі 

співвідношення: 

1 пк = 3,26 св. р. = 206 265 а.о. = 3•1016м;  

1 св. р. = 0,3066 пк = 63240 а.о. = 9,5•1015м. 

 

Переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=S5mMUw13JjI  

 

Домашнє завдання: 

Виконати тест 

1. Точність оцінки відстаней до небесних світил обмежується 

а) точністю приладів для вимірювання  

б) точністю вимірювання астрономічної 

одиниці довжини 

в) настроєм людини, що вимірює  

г) точністю самого грубого з методів 

2. В астрономії є єдиний точний спосіб визначення відстаней. 

а) так                                   б) ні 

3. 1 Астрономічна одиниця довжини (1 а.о.) = 

а) 149 597 870 ± 2 км.        б) 149 597 867,9 ± 0,9 км 

в) 149 597 870 ± 0,9 км      г) 149 597 867, 8 ± 2 км. 

4. Середню відстань від усіх планет до Сонця в астрономічних одиницях можна 

обчислити, 

використовуючи 

а) третій закон Кеплера.               б) третій закон Ньютона 

в) другий закон Кеплера.             г) другий закон Ньютона 

5. Удаване зміщення світила, обумовлене переміщенням спостерігача, 

називають 

а) паралактичним переміщенням     б) паралаксом світила 

в) паралактичним зміщенням           г) горизонтальним паралаксом 

6. Кут p, під яким зі світила видно радіус Землі, перпендикулярний 

до променя зору, називають 

а) горизонтальним паралаксом        б) паралаксом горизонту 

в) паралаксом 

7. Чим менша відстань до світила, тим кут р 

а) більший                                  б) менший 

8. Середня відстань від Землі до Сонця, приблизно 

а) 194,6 млн км                б) 149,6 млн м                      в) 149,6 млн км 

 

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

 

!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку. 
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