
Krajské kolo 2017/18, domácí, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) – řešení
A Přehledový test (online)

(max. 30 bodů)

POKYNY: Úvodní test se řeší online na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Přihlašo-
vací údaje přišly úspěšným řešitelům školního kola e-mailem, nebo je dostaneš od svého učitele, který
je může zjistit v sekci pro učitele na http://olympiada.astro.cz/ucitel. Velmi doporučujeme
řešení testu neodkládat na poslední dny před uzávěrkou. U problémů s řešením testu oznámených po
5. 3. 2018 bohužel nemůžeme zaručit jejich včasné vyřízení.

B Čtvero ročních období
(max. 20 bodů)

Sluneční aktivitu během roku můžeme považovat za neměnnou. Souvisí totiž se zářivým výkonem
Slunce, který je také v rámci roku prakticky konstantní. V závislosti na zeměpisné šířce se ale mění
množství slunečního záření, které na povrch Země během roku dopadá. Kdybychom na Zemi vymezili
plochu o rozměrech jeden metr čtvereční (tzv. jednotkovou plochu) a každý den v poledne měřili
množství dopadajícího záření od Slunce, zjistili bychom, že v oblasti tropického pásu je množství
dopadajícího záření téměř neměnné, kdežto v oblasti mírného pásu je ho v zimě o poznání méně než
v létě.
a) Co je hlavní příčinou změny množství slunečního záření dopadajícího na jednotkovou plochu
v mírném pásu během roku?

Náklon zemské osy vůči ekliptice/rovině obíhání .

b) Nad kterými významnými místy na Zemi se nachází slunce v nadhlavníku, je-li slunovrat?

Nad obratníky Kozoroha (v prosinci/v zimě ) a Raka (v červnu/v létě ).

c) Kde na Zemi je slunce v nadhlavníku při rovnodennostech?

Nad rovníkem .

d) Na ilustračním obrázku níže je v horní části vzájemná poloha Slunce a Země v průběhu roku
s vyznačenými zeměpisnými šířkami, nad kterými se nachází slunce v dané chvíli v nadhlavníku. Ve
spodní části je vlevo znázorněna oblast zeměpisných šířek, kde může být slunce na obloze během roku
v nadhlavníku. A vpravo dole je tentýž obrázek z průřezu. Pomocí těchto obrázků a zadaných hodnot
zeměpisných šířek odvoď pro každou situaci v tabulce 1 deklinaci Slunce a zapiš ji zaokrouhlenou
na desetiny stupně.
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Krajské kolo 2017/18, domácí, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) – řešení

situace deklinace Slunce [◦] výška slunce nad obzorem na 50◦ s.š. [◦]
červnový slunovrat 23,4 63,4

prosincový slunovrat −23,4 16,6

březnová a zářijová 0,0 40,0
rovnodennost

Tabulka 1: K příkladům d) a e).

e) Je-li pozorovatel na 50. rovnoběžce severní šířky, jak nejvýše nad obzorem uvidí slunce v situacích
v tabulce 1? Výpočty uveď sem a výsledky zapiš s přesností na desetiny stupně do tabulky 1. Zanedbej
vliv atmosféry a předpokládej, že se Země kolem Slunce pohybuje po kružnici.
Nápověda: Lepší představu můžeš získat, nakreslíš-li si do obrázku „z průřezu“ z předchozí úlohy
polohu pozorovatele a rovinu jeho obzoru.

V období červnového slunovratu:

hS,č = (90◦ − ϕpoz) + δS,č = 90◦ − 50◦ + 23,4◦
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Krajské kolo 2017/18, domácí, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) – řešení
V období prosincového slunovratu:

hS,p = (90◦ − ϕpoz) + δS,p = 90◦ − 50◦ − 23,4◦

Při rovnodennostech:
hS,r = 90◦ − ϕpoz = 90◦ − 50◦

f) Jak se nazývá veličina, která udává intenzitu slunečního záření? Jakou má hodnotu v jednotkách
SI na 5 platných číslic? Zapiš ve tvaru „K = . . . “.
Nápověda: Jedná se o tok sluneční energie procházející jednotkovou plochou (kolmou na směr pa-
prsků) za sekundu ve vzdálenosti 1 au od Slunce. Měří se mimo zemskou atmosféru.

Sluneční/solární konstanta/irradiace . Hodnota je: K = 1 360,8 W/m2 .

g) Jaká bude na 50. rovnoběžce severní šířky intenzita slunečního záření během rovnodenností
a během slunovratů? Vypočítej a výsledky uveď v jednotkách SI na 5 platných číslic. Zanedbej vliv
atmosféry a předpokládej, že se Země kolem Slunce pohybuje po kružnici.

Při rovnodennostech:

Ir = K cos (90◦ − hS,r) = K cosφpoz ≈ 874,71 W/m2

V období červnového slunovratu:

Ič = K cos (90◦ − hS,č) ≈ 1 216,8 W/m2

V období prosincového slunovratu:

Ip = K cos (90◦ − hS,p) ≈ 388,76 W/m2

h) Do milimetrové sítě níže zakresli hodnoty intenzity slunečního záření vypočítané v předchozím
příkladě. Použij předtištěné měřítko na vodorovné i svislé ose. Pozor, osa u data začíná v březnu
a 1mm odpovídá dvěma dnům.
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i) Co je důsledkem změny množství dopadajícího záření na povrch Země v průběhu roku?

Střídání ročních období.

C Rodinná fotografie
(max. 10 bodů)

Je velmi vzácné, abychom měli na snímcích z vesmírných sond Zemi i Měsíc zároveň. V červnu roku
2015 se však přesně toto podařilo zachytit družici DSCOVR (NASA) a vybrané fotografie můžeš
vidět na obrázku 1. Ještě vzácnější je snímek proto, že zde vidíme osvětlenou celou odvrácenou
stranu Měsíce.
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Obrázek 1: Sekvence snímků zachycující přechod Měsíce přes Zemi. Při řešení příkladů z této úlohy dopo-
ručujeme prohlížet zvětšené fotografie na obrazovce počítače.

a) Na schématu vpravo vidíš Slunce, Zemi, Měsíc
a pět bodů označených 1 až 5. Odvoď z fotogra-
fií, ve kterém z nich se musela nacházet družice
DSCOVR (NASA) v době pořízení snímků. Úvahu,
která tě vedla k odpovědi, krátce zapiš.

V okolí bodu 1, protože je osvětlená
celá odvrácená strana Měsíce, tudíž
Měsíc stojí mezi Zemí a Sluncem .

b) V jaké měsíční fázi se pro pozorovatele na Zemi nacházel v době pořízení fotografií Měsíc?

V novu.

c) Kterým směrem je na fotkách na obrázku 1 natočena zemská osa? Vyber z možností a vysvětli
proč.

A: B: C: D:

K řešení není třeba použít Měsíc, stačí sledovat pohyb kontinentů. Nejjednodušší je
sledovat, jak se na fotografiích pohybuje Severní Amerika. Už podle ní samotné lze určit,
že A, C i D jsou špatně. Pokud si chceme být opravdu jistí možností B, definitivním
ověřením je Austrálie, která se objevila dole na fotografii vpravo.

Velmi sofistikované řešení lze předložit i na základě pohybu Měsíce. Rovina oběžné dráhy
Měsíce je skloněna přibližně o ±5◦ oproti rovině oběžné dráhy Země a zemská osa svírá
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úhel 23,4◦ s rovinou oběžné dráhy Země. Zde však ještě sklon zemské osy nemusí být zcela
jednoznačně určitelný, protože není zřejmé, jakým směrem se těch 5◦ a 23,4◦ má ubírat.
Na obrázku se pohybuje Měsíc po přímce, která je oproti vodorovné rovině obrázku sklo-
něna o 27◦ proti směru hodinových ručiček. To znamená, že rovina oběžné dráhy Země
(rovina ekliptiky) může být skloněna oproti vodorovné rovině obrázku o 32◦ nebo 22◦

proti směru hodinových ručiček. Kolmice na rovinu ekliptiky tak může být skloněna o

32◦ + 90◦ = 122◦

nebo
22◦ + 90◦ = 112◦.

Rotační osa Země tedy může být mezi

122◦ + 23,4◦ = 145,4◦

(což by odpovídal o variantě B) a

112◦ − 23,4◦ = 88,6◦

(to ovšem odpovídá variantě C). Jak rozhodnout, aby byl výsledek jednoznačný? Na
stránce https://en.wikipedia.org/wiki/Axial_tilt se píše o tom, jakým směrem má
být skloněna rotační osa Země, pokud známe směr otáčení Země. Směr určíme z obrázku
— je zleva doprava. Z toho plyne, že úhel 23,4◦ se musí přičítat proti směru hodinových
ručiček. Takže pokud je sklon kolmice na rovinu ekliptiky 122◦ nebo 112◦, pak zemská
osa může být

122◦ + 23,4◦ = 145,4◦

nebo
112◦ + 23,4◦ = 135,4◦.

A to skutečně odpovídá obrázku B.

d) Urči z fotografií, jak dlouhá doba (s přesností na celé hodiny) uplynula mezi pořízením první
a poslední fotografie na obrázku 1. Vysvětli svůj postup.
Nápověda: Znáš rychlost rotace Země kolem vlastní osy.

Přechod trval přibližně 4–5 hodin.
V době kolem 1. kontaktu (snímek vlevo) se zaměříme na nějaký významný a „stálý“
útvar na Zemi a sledujeme, kam se otočí do doby kolem posledního kontaktu (snímek
vpravo). Proto potřebujeme předem vědět natočení zemské osy. Např.: jako vhodná se
jeví bouře u západního pobřeží Kalifornie, která je v době 1. kontaktu přímo uprostřed
Země a do konce úkazu se posune velmi blízko k pravému okraji. Bouře se však neposunula
o celých 90◦ (tj. 6 hodin), ale jen asi o 75◦ (tj. 5 hodin).
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D Pozorování – pravé poledne (online)

(max. 20 bodů)
POKYNY: Praktická úloha se řeší online na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Při-
hlašovací údaje přišly úspěšným řešitelům školního kola e-mailem, nebo je dostaneš od svého učitele,
který je může zjistit v sekci pro učitele na http://olympiada.astro.cz/ucitel. Velmi doporu-
čujeme praktickou úlohu neodkládat na poslední dny před uzávěrkou (hlavně kvůli počasí). Navíc
u problémů s řešením oznámených po 5. 3. 2018 bohužel nemůžeme zaručit jejich včasné vyřízení.
Řešení (nebo alespoň snaha o řešení) praktické úlohy je nutnou podmínkou pro postup
do finále Astronomické olympiády.

Občanský čas, který ukazují naše hodinky, běží rovnoměrně. Slunce, jehož poloha na obloze určuje
čas na slunečních hodinách, se však pohybuje na obloze nerovnoměrně, a proto se pravý sluneční čas
během roku může lišit od občanského času. Tvým úkolem bude změřit čas pravého poledne a výšku
slunce nad obzorem z pozorování délky stínu svislého ukazatele, tzv. gnómonu. K pozorování si musíš
vyrobit jednoduchou pomůcku. Při její stavbě můžeš požádat o pomoc např. rodiče, pozorování však
prováděj samostatně!
Návod na stavbu pozorovací pomůcky
Před zahájením stavby si nejprve důkladně přečti celý návod! Ke stavbě budeš potřebovat: podložku,
papír s vytištěnými kružnicemi, lepidlo, špejli, rýsovací trojúhelník s pravým úhlem, v případě potřeby
jehlu.
Pozorovací pomůcka je tvořena rovnou, dostatečně tlustou (alespoň 2 cm), ale zároveň poddajnou
podložkou, aby do ní bylo možné zapíchnout špejli, která v ní bude stabilně držet. Vhodný je napří-
klad polystyren, případně lze použít podložku slepenou z několika vrstev kartonu. Podložka by měla
mít rozměry alespoň jako list formátu A4.
Na plochu podložky nalep vytištěný list papíru s kružnicemi, který je na konci tohoto zadání jako
samostatný obrázek. Papír nesmí být pokroucený, ani se při lepení nesmí objevit bubliny zachyceného
vzduchu (pokud by se při nalepování papíru bubliny objevily, je dobré papír v místě bubliny pro-
píchnout jehlou a vzduch z bubliny vytlačit ven – papír se pak dobře přilepí a drobný vpich ničemu
nevadí).
Jako svislý ukazatel – gnómon – slouží špejle, zkrácená na potřebnou délku. Na konci, kterým se
bude špejle zapichovat do podložky, je vhodné špejli zašpičatit. Pro formát papíru A4 je vhodná délka
okolo 6 cm nad rovinou papíru. Důležité je, aby konec stínu gnómonu v poledních hodinách dopadal
na papír s kružnicemi přibližně do jedné čtvrtiny od zadního (severního) konce papíru – délku špejle
tomuto požadavku přizpůsob. Špejli je nutné zapíchnout přesně do středu směrové růžice. Dále je
nutné dodržet, aby byla špejle zapíchnutá do podložky ve směru přesně kolmém na rovinu papíru.
K tomu lze využít rýsovací trojúhelník s pravým úhlem. Špejli je nutné do podložky zapíchnout
dostatečně hluboko, aby stála pevně a neměla snahu padat, nebo měnit svůj sklon vůči podložce.
S tloušťkou podložky počítej při zkracování špejle na správnou délku ještě před jejím zapíchnutím.
Umístění pozorovací pomůcky před pozorováním
U pozorovací pomůcky je nutné zajistit přibližnou orientaci podle světových stran pomocí kompasu.
Dále je nutné zajistit, aby stín gnómonu od 10:30 do 13:30 dopadal na papír nalepený na podložce.
Směry na světové strany jsou vyznačeny u směrové růžice. Pozorovací pomůcku umísti na místo
osvětlené poledním sluncem. Hodí se například parapet okna směřujícího k jihu, nebo jakékoli sta-
bilní místo, které má otevřený výhled na jižní oblohu. Při umístění pomůcky musíš zařídit, aby byla
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Obrázek 2: Pozorovací pomůcka

rovina papíru s kružnicemi vodorovná. Toho lze dosáhnout například podložením rohů destičky papí-
rem. To, zda je rovina papíru vodorovná, můžeš zkontrolovat pomocí kuličky. Pokud kulička nebude
mít snahu se z papíru kutálet pryč, je papír vodorovný (pokud máš k dispozici vodováhu, kuličku po-
užívat nemusíš). Během měření se pozorovací pomůcka nesmí posunout, v případě nutnosti ji zajisti
proti posunutí (třeba kvůli větru, pokud budeš měřit venku). Nyní je pomůcka připravena a můžeš
přistoupit k samotnému pozorování a měření.
Pozorování
Pro pozorování je nutné vybrat den, kdy bude během poledne slunečno. Je proto dobré sledovat
předpověď počasí a pozorování si podle toho naplánovat. Pro pozorování musíš znát přesný občanský
čas, který si můžeš zkontrolovat například na internetové stránce http://www.presnycas.cz. S po-
zorováním je dobré začít okolo 11:00. Sleduj stín gnómonu, a když se bude jeho konec přesně dotýkat
jedné z kružnic na papíře, zaznamenej si čas, kdy k tomu došlo, připiš číslo kružnice a na podložce
označ toto místo na dané kružnici křížkem (dej pozor, aby se při zakreslování křížků neposunula
podložka!). Pokračuj ve sledování stínu a počkej ještě, až se bude stín postupně dotýkat dvou dalších
kružnic. V pravé poledne bude stín nejkratší. Dále už se bude jen prodlužovat a opět projde stejnými
kružnicemi jako na začátku měření, jen v opačném pořadí. Poznamenej si časy průchodů konce stínu
stejnými kružnicemi, pro které máš zaznamenané časy průchodů před polednem. Nezapomeň udělat
v místech, kde stín prošel kružnicemi, další křížky. Až bude vše hotové, lze přistoupit k výpočtu času
pravého poledne. Celkem musíš mít poznamenaná čísla 3 kružnic, kterých se stín dotýkal, 6 časů
a 6 křížků (po dvou pro každou kružnici).
Výpočet času pravého poledne
Pravé poledne je okamžik, kdy gnómon vrhá nejkratší stín. Je to tedy okamžik přesně uprostřed
mezi časy průchodu stínu dvěma místy stejné kružnice, která má střed v patě gnómonu. Při výpočtu
proto hledáme čas přesně uprostřed mezi dvěma změřenými časy průchodů danou kružnicí. Aby se
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Obrázek 3: Ilustrační obrázek k prokládání průsečíků křivkou a označení stínu v poledne. Zde prošel stín
pěti kružnicemi před polednem a pěti po poledni. Značky „Tx1“ až „Tx2“ označují pořadí, ve kterém byly
průchody kružnicemi zaznamenány. Skutečné body, kterými projde stín na tvém stanovišti, budou jiné!

zvýšila přesnost určení přesného okamžiku pravého poledne, vypočítá se pak ještě průměrná hodnota
z hodnot vypočtených pro tři jednotlivé kružnice.
Pro každou kružnici (označme je a, b, c) je známa dvojice časů průchodu stínu: T1 = čas před
polednem a T2 = čas po poledni. Pro dílčí časy pak platí:

Ta = Ta1 + Ta2

2 Tb = Tb1 + Tb2

2 Tc = Tc1 + Tc2

2

Pro zprůměrování dílčích časů pak platí tento vztah:

T = Ta + Tb + Tc

3 ,

který představuje čas pravého poledne.
Pravý sluneční čas a střední sluneční čas se shodují pouze čtyřikrát v roce (tj. 15./16. dubna,
14./15. června, 1./2. září a 25./26. prosince), naopak 12. února je odchylka největší, pravý sluneční
čas je opožděn oproti střednímu o 14 minut a 3. listopadu se naopak pravý sluneční čas předchází
o 16 minut. Shrň jednou větou svoje měření, tj. který z časů se v době tvého měření předchází a o kolik
minut.
Výpočet výšky slunce nad obzorem
Zjisti výšku slunce nad obzorem v pravé poledne. Jakmile ukončíš měření, vezmi podložku a prolož
všemi zakreslenými křížky podle toho, jak šly v čase za sebou, hladkou křivku, jak je to znázorněno
na ilustračním obrázku 3. Bod na této křivce, který je nejblíže patě gnómonu, považuj za vrchol
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stínu v poledne. Vrchol stínu musí ležet na číselné ose, protože v pravé poledne je slunce nejvýše nad
obzorem, nachází se přesně nad jihem.
Pro výpočet považuj rovinu podložky za rovinu obzoru. Výška slunce nad obzorem (označíme h) je
tedy stejný úhel, jaký svírá rovina podložky s polopřímkou vycházející z konce stínu a protínající
špičku gnómonu. Protože je úhel mezi podložkou a gnómonem pravý, platí

tg h = výška gnómonu
délka stínu .

Chceme-li dostat hodnotu úhlu h, musíme použít funkci arcus tangens

h = arctg
(
výška gnómonu
délka stínu

)
,

kterou na většině kalkulaček najdeš pod označením tan−I . Její přesné použití si vyhledej v manuálu
ke kalkulačce, nebo se poraď s učitelem či rodičem. Také si dej pozor, jestli je hodnota, kterou vrátí
kalkulačka ve stupních nebo v radiánech. Do formuláře ji zapiš ve stupních s přesností na stupně.
Nakonec porovnej, jestli se vypočítaná hodnota shoduje s údajem uvedeným na stránce
http://www.hvezdarnacb.cz/cgi-bin/kar.cgi. Získanou hodnotu též vyplň do webového formu-
láře. Pro informaci, na této stránce lze zjistit výšku slunce na daných zeměpisných souřadnicích pro
libovolný čas, pokud se použije možnost „Zobrazit polohy těles“, nebo čas pravého poledne a výšku
slunce, pokud se použije možnost „Zobrazit východy/západy těles“.

Pozorování prováděj samostatně. Identická pozorování více řešitelů budou brána jako opsaná (stejný
čas, stejné místo, stejné parametry pozorovací pomůcky) a budou ohodnocena jako neplatná!

Poznámky k některým kolonkám v protokolu, který najdeš v online verzi:
• adresa – stačí uvést buď adresu nebo popis místa, pokud pozorovací stanoviště adresu nemá

(pole za městem apod.)
• zeměpisné souřadnice a nadmořská výška – lze je jednoduše zjistit buď pomocí GPS nebo

z většiny online map
• foto pozorovací pomůcky s jejím umístěním – na fotce musí být kromě pozorovací pomůcky

zachyceno i její umístění

(max. 20 bodů)
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