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Практична робота №1. 

Тема. Вивчення зоряного неба за допомогою рухомої карти  

Мета: Навчитися визначати вид зоряного неба в будь-який момент доби довільного дня 

року, знаходити на карті сузір'я, туманності. 

Обладнання: Онлайн-путівник зоряного неба  

Короткі теоретичні відомості: 

 
Рухома карта зоряного неба дозволяє визначити вид зоряного неба в будь-який 

момент доби довільного дня року і швидко вирішувати ряд практичних завдань на умови 

видимості небесних світил. 

У центрі карти розташований Північний полюс світу і поряд з ним Полярна зірка (α 

Малої Ведмедиці). Від Північного полюса світу розходяться радіуси, що зображують 

пряме сходження (α), виражене в годинах. Концентричні кола на карті зображають небесні 

паралелі, а числа біля точок їх перетину з нульовим (0год) і 12-ти годинним колами 

схилень показують їх схилення (виражене в градусах). Третє за рахунком від Полюса світу 

коло, позначене 0
0
, представляє собою небесний екватор, всередині якого розташована 

північна небесна півсфера, а поза ним - пояс південної небесної півсфери до схилення (-

45
0
). На карті небесні паралелі південної півсфери вимушено зображені великих розмірів, 

то вигляд сузір'їв південного неба спотворено, що слід мати на увазі при вивченні зоряного 

неба. 

Коло позначене нулем (0), проходить через точку весняного рівнодення, яка 

позначена знаком Овна. Діаметрально протилежна точка з прямим сходженням α = 12год 

проходить через точку осіннього рівнодення. 

Екліптика зображена на карті ексцентричний овалом, який перетинається з небесним 

екватором в двох точках рівнодення. 

На ободі карти нанесені назви місяців року і дати. Напрямок відліку місяців, дат і 

прямого сходження - за обертанням годинникової стрілки. У цьому ж напрямку слід 

зображувати переміщення Сонця по екліптики. 

До карти додається накладний круг, всередині якого накреслені пересічні овали, а по 

ободі нанесено часовий лімб, що зображає години доби за місцевим часом. Напрямок 

відліку часу на лімбі - проти годинникової стрілки. 



Внутрішній виріз в накладному колі виконується по овалу, який позначений числом 

найбільш близьким до географічній широті місцевості, в якій карта буде 

використовуватися. 

Контур овального вирізу зображує горизонт, і його основні точки позначені буквами 

Пд (точка півдня), З (точка заходу), Пн (точка півночі) і С (точка сходу). Між точками Пд і 

Пн необхідно натягнути темну нитку, що зображує небесний меридіан. При роботі з 

картою, накладний круг накладається на карту, причому нитка (небесний меридіан) 

повинна обов'язково проходити через Північний полюс світу. Відрізок нитки, 

розташований між Північним полюсом світу і точкою Пд, представить південну половину 

небесного меридіана, а решта її відрізок - північну її половину. 

Наклавши круг на карту, необхідно на нитці зазначити (хоча б вузликом) точку її 

перетину з небесної паралеллю, схилення якої дорівнює географічній широті (або близьке 

до неї) місця спостережень. Ця точка, що лежить поблизу центру накладного кола, 

зобразить зеніт. 

Порядок виконання роботи: 
Примітка: для виконання П/Р використайте онлайн-карту http://meteoweb.ru/astro/skaymaps1.php. 

Для виконання завдань 1-3, 5 відкривши карту натисніть у верхньому лівому куті для зміни дати. 

Введіть відповідну дату із завдання.  

1. Назвати сузір'я, розташовані в південній частині неба від горизонту до полюса світу, на 

сході - від горизонту до полюса світу. (знайти які видно саме в квітні) 

2. Знайти сузір'я, розташовані між точками заходу і півночі 10 жовтня о 21 год.. 

3. Визначити, чи будуть видимі сузір'я Діви, Рака, Терезів опівночі 15 вересня? Яке сузір'я 

в цей же час буде знаходитися поблизу обрію на півночі? 

4. Знайдіть на карті зоряного неба сузір'я (і визначте їх назви), що межують з кожним 

сузір'ям, зазначеним у таблиці: 

 

5. Визначити, яке сузір'я буде знаходитися поблизу горизонту 5 травня в опівночі? 

6. зробити висновок. 

 

Домашнє завдання: виконати практичну роботу. 

 

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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