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18.04.2022 

Група 36 

Фізика і астрономія 

Урок №52 

Тема уроку: Небесні світила й небесна сфера 

Мета уроку:  

навчальна – сформувати в учнів поняття про небесну сферу та її основні 

елементи; 

розвиваюча: розвивати в учнів логічне мислення, експериментальні вміння 

та дослідницький характер; 

виховна: виховувати уважність, зацікавленість у матеріалі, що вивчається. 

 

Матеріал до уроку 

Небесна сфера. Основні лінії та точки небесної сфери 

Небесною сферою називають уяв-
ну сферу довільного радіуса з центром у 
точці спостереження, на яку спроектовані 
небесні світила 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зорі 

надзвичайно 

віддалені від Землі. Спостерігаючи їх навіть у теле-

скоп, неможливо визначити, яка з них далі, а яка 

ближче. При вивчені зоряного неба використову-

ють математичну модель зоряного неба — небесну 

сферу. 

Центр небесної сфери може бути обрано в міс-

ці спостереження (око спостерігача), у центрі Землі 

або Сонця тощо. Поняттям небесної сфери корис-

туються для кутових вимірювань, для вивчення вза-

ємного розміщення й руху космічних об’єктів на 

небі. 

На поверхню небесної сфери проектуються 

видимі положення всіх світил, а для зручності ви-

мірювань будують на ній ряд точок і ліній. Напри-

клад, деякі із зір «ковша» Великої Ведмедиці перебувають далеко одна від одної, 

але для земного спостерігача вони проектуються на ту саму ділянку небесної сфери 

. 
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Математичний (дійсний) горизонт  - площина, що проходить через центр не-
бесної сфери й перпендикулярна до прямовисної лінії 

Прямовисна лінія (вертикаль)  - діаметр небесної сфери, вздовж якого діє сила 
тяжіння і який проходить через точку спосте-

реження 

Точками перетину прямовисної лінії (вертика-

лі) з небесною сферою є зеніт (від арабського — 

вершина шляху) і надир (з арабської — напрям 

ноги). 

Небесний екватор розділяє небесну сферу на півні-

чну та південну півкулі, а математичний горизонт 

— на видиму (з вершиною в зеніті) та невидиму (з 

вершиною в надирі) півкулі.  
Небесний екватор  - великий круг небесної сфери, 

перпендикулярний до осі світу 

Вісь світу (    )  - пряма, що проходить через 
центр небесної сфери, паралельно осі обертання 
Землі, що перетинає небесну сферу в двох діаме-

трально протилежних точках 

Вертикальне коло або вертикал світила (       - велике коло небесної сфери, 
що проходить через зеніт, світило і надир 

Вісь світу перетинає небесну сферу в двох точках — полюсах світу (від гре-

цького полос — вісь): північному (Р — поблизу нього видно Полярну) та півден-

ному (Р' — поблизу нього яскравих зір нема). У 2000 році кутова відстань між пів-

нічним полюсом світу та Полярною зорею становила всього 42'. Полярну назива-

ють зіркою-компасом, бо вона є орієнтиром, який вказує напрям на північ. 

 

Небесний екватор  - велике коло, що проходить через центр небесної сфери і пе-
рпендикулярне до осі світу 

Воно ділить небесну сферу на дві частини: Північну півкулю з вершиною у Північ-

ному полюсі світу та Південну – з вершиною в Південному полюсі світу. 

 Коло схилення  - велике коло небесної сфери, що проходить через полюси світу і 
світило 

 

Небесний меридіан  - велике коло небесної сфери, що проходить через точки зе-
ніту, надира й полюси світу 

Добова паралель  - мале коло небесної сфери, площина якого перпендикулярна до 
осі світу 

Небесний меридіан перетинається зі справжнім горизонтом у двох діаметра-

льно протилежних точках. 

Точку перетину справжнього горизонту й небесного меридіана, найближчу до 

Північного полюса світу, називають точкою півночі. 

Точку перетину справжнього горизонту й небесного меридіана, найближчу до 

Південного полюса світу, називають точкою півдня. 

Математичний горизонт 

Математичний горизонт 
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Лінію, що сполучає точки півночі й 

півдня, називають полуденною лінією. 

Вона лежить на площині справжнього го-

ризонту. За напрямком полуденної лінії 

падають тіні від предметів опівдні. 

З небесним екватором справжній го-

ризонт також перетинається у двох діамет-

рально протилежних точках – точці сходу і 

точці заходу. Для спостерігача, який пере-

буваю в центрі небесної сфери обличчям 

до точки півночі, точка сходу буде розмі-

щена праворуч, а точка заходу – ліворуч. 

Пам’ятаючи це правило, легко орієнтува-

тися на місцевості. 

Екліптика – видимий річний шлях Сонця 
серед зір 

Точка весняного рівнодення – точка, у 
якій Сонце, в результаті свого річного ру-
ху, переходить з південної півкулі небесної 

сфери у північну 

У площині екліптики лежить шлях Землі навколо Сонця, тобто її орбіта. Вона на-

хилена до небесного екватора під кутом          і перетинає його в точках весня-

ного (  близько 21 березня) й осіннього (  близько 23 вересня) рівнодення. 

У точці осіннього рівнодення Сонце переходить з північної півкулі небесної 

сфери у південну. 

Кульмінація – явище проходження світила через небесний меридіан 

 

На середніх географічних широтах є світила, що сходять і заходять за гори-

зонт; є такі, що ніколи не заходять за горизонт, і є такі, які ніколи не сходять над 

горизонтом (невидимі в нашій місцевості). На екваторі всі світила сходять і захо-

дять за горизонт. На полюсах Землі є світила, завжди видимі над горизонтом, і є 

світила, що ніколи не видимі. 

 

Домашнє завдання 

Написати конспект.  

 

Зворотній зв'язок  

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

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

 

Екліптика і небесний екватор 

mailto:vitasergiivna1992@gmail.com

