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02.05.2022 

Група 36 

Фізика і астрономія 

Урок №54-55 

Тема: Визначення відстаней до небесних світил. Небесні координати. 

Мета: 

 освітня: навчити визначати відстані до небесних світил;  

 розвиваюча: розвивати в учнів логічне мислення, експериментальні вміння та 

дослідницький характер; 

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

  

Матеріал до уроку 

Визначення відстаней до небесних світил 

Те, що відстань до Місяця дорівнює 60 радіусам Землі (      ), за тривалістю 

його проходження через тінь Землі при повному місячному затемненні встановив ще 

грецький вчений Гіппарх біля 150 р. до н. е.  

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

вимірювання горизонтального паралаксу (рис. 1).  

Рис. 1. Горизонтальний паралакс 

Рис. 2. Річний паралакс 
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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 до-

помогою вимірювання їхнього річного паралаксу (рис. 2).  

Річний паралакс   - кут, під яким із зорі було б видно радіу. 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.  

Оскільки відстані між астрономічними об’єктами дуже великі, то користуватися 

звичними одиницями довжини (метр, кілометр) незручно. Тому в астрономії викори-

стовують особливі одиниці для вимірювання відстаней. 

 

 

Часто використовують похідні одиниці: юпарсек (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 • 10
16

 м; 1 св. р. = 0,3066 пк = 63 

240 а. о. = 9,5 • 10
15

 м.  

 

Домашнє завдання 

Опрацювати конспект. Виконати тестові завдання  

 

Астрономічні одиниці 
вимірювання відстаней 

Астрономічна одиниця (а.о.) 
 - середня відстань від Землі до 

Сонця (149 600 000 км) 

Парсек (пк) - відстань, з якої 
середній радіус земної орбіти 
видно шд кутом 1" (секунда 

дуги) 
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Перевір себе! 

1) Астрономічна одиниця (а.о.) - це … 

а) відстань, яку долає світло за 1 рік, рухаючись зі швидкістю світла 300000 

км/год; 

б) час, за який Земля робить повний оберт навколо своєї осі відносно Сонця; 

в) середня відстань від Землі до Сонця; 

г) відстань, з якої середній радіус земної орбіти видно під кутом 1`. 

 

2) Кількість сузір’їв, через які проходить екліптика, дорівнює: 

а) 11; 

б) 12; 

в) 13; 

г) 88. 

 

3) Серед зір α Оріона (m =0,47), α Кентавра (m = - 0,01), α Скорпіона (m =0,91), α Лева 

(m =1,35) найяскравішою є … 

а) α Оріона; 

б) α Кентавра; 

в) α Скорпіона; 

г) α Лева. 

 

4) На цій небесній сфері Північний полюс світу позна-

чено літерою: 

а) Z; 

б) Р; 

в) W; 

г) H. 

 

5) Небесний екватор ділить небесну сферу на дві пів-

кулі (виберіть дві відповіді): 

а) північну; 

б) західну; 

в) східну; 

г) південну. 

 

 

Зворотній зв'язок  

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

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