
Finále 2017/18, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ)
Identifikace

Na každý list se zadáním nebo řešením napiš dolů svoje jméno a příjmení. Neoznačené
listy nebudou opraveny!
Žák

jméno: příjmení:

Škola

název: město: PSČ:

Hodnocení

A B C D E Σ (100 b.)

Účast v AO se řídí organizačním řádem, č.j. MŠMT – 14 896/2012-51. Organizační řád a propozice aktuálního ročníku
jsou k dispozici na olympiada.astro.cz.

A Přehledový test
(max. 30 bodů)

POKYNY: U každé otázky zakroužkuj právě jednu správnou odpověď. Pokud se spleteš, původní
odpověď zřetelně škrtni a zakroužkuj jinou. Je povolena maximálně jedna oprava. V případě špatné,
žádné nebo více zakroužkovaných odpovědí je za otázku 0 bodů.

B Planetárium
(max. 20 bodů)

C Skládání planet I
(max. 6 bodů)

Vzdálenosti i velikosti těles ve vesmíru bývají občas nepředstavitelné. Zkusme si tedy o nich udělat
lepší představu, když je porovnáme mezi sebou. V následujících výpočtech vždy uvažuj, že jsou tělesa
kulatá s rovníkovými poloměry.
a) Jaká je nejmenší vzdálenost povrchu Měsíce od povrchu Země, je-li Měsíc v odzemí, tj. když je
vzdálenost středů obou těles 405 000 km? Zaokrouhli na tisíce km.

Jméno a
příjmení:
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b) Mezi Zemí a Měsícem je vzdálenost, která vyšla v předchozí úloze. Jaké největší množství planet
sluneční soustavy je možné umístit najednoumezi Zemi a Měsíc tak, aby se nepřekrývaly? Zanedbej
gravitaci planet. Neuvažuj Zemi, protože tvoří jeden krajní bod, jinak je výběr planet na tobě. Uveď
postup a výpočet, výsledek shrň jednou větou.

c) Změnilo by se něco na předchozím výsledku, kdybychom stejnou úlohu zadali před rokem 2006?
Zdůvodni.

Jméno a
příjmení:
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D Superúplněk

(max. 30 bodů)
Lednové úplňky roku 2018 byly zároveň „superúplňky“, protože se Měsíc nacházel poblíž přízemí.
Dále byly oba úkazy posíleny tím, že i Země byla v přísluní. Nejslabší úplněk („mikroúplněk“) by
nastal, kdyby byla obě tělesa (Země i Měsíc) v apocentrech svých drah. V následujících výpočtech
vždy předpokládej, že Měsíc obíhá v rovině ekliptiky.
a) Vypočítej vzdálenosti těles v tabulce. Výsledky uveď v metrech, v exponenciálním tvaru a zao-
krouhlené na miliony metrů. K výpočtu použij hodnoty hlavních poloos drah a výstředností drah
z tabulek, pro převod astronomických jednotek na metry použij 1 au = 1,495 98 · 1011 m.

v pericentru v apocentru
vzdálenost Země–Slunce

vzdálenost Země–Měsíc

b) Jaká je vzdálenost mezi Sluncem a Měsícem během nejjasnějšího a nejslabšího úplňku? Výsledky
zapiš do tabulky. Použij stejný zápis i zaokrouhlení jako v předchozí úloze.

nejjasnější úplněk nejslabší úplněk
vzdálenost Slunce–Měsíc

Jméno a
příjmení:
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c) O kolik procent je úhlová velikost Měsíce větší při nejjasnějším úplňku než při nejslabším úplňku?
Předpokládej pro jednoduchost, že jsi uprostřed Země, že Měsíc obíhá v rovině ekliptiky a že má tvar
koule s rovníkovým poloměrem. Výsledek zaokrouhli na celá procenta.

d) Zjisti intenzitu záření od Slunce ve vzdálenosti Měsíce v situacích v tabulce. Uveď v jednotkách
W/m2, zaokrouhleno na 4 platné číslice. Zářivý výkon Slunce je uveden v tabulkách.

nejjasnější úplněk nejslabší úplněk
intenzita slunečního zá-
ření ve vzdálenosti Mě-
síce

Jméno a
příjmení:
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e) Měsíc vlastní světlo nevytváří, pouze odráží sluneční záření. Zářivý výkon Měsíce (LM) je tedy
přímo úměrný měsíčnímu albedu (A = 0,136), průřezu (SM = πR2

M) a intenzitě dopadajícího záření.
Spočítej LM pro nejjasnější a pro nejslabší úplněk. Výsledek uveď do tabulky ve wattech v exponen-
ciálním tvaru se základem zaokrouhleným na 3 platné číslice.

nejjasnější úplněk nejslabší úplněk
zářivý výkon Měsíce

f) Vypočítej, jaká je intenzita odraženého světla Měsícem na Zemi, je-li nejjasnější úplněk a je-li
nejslabší úplněk. Zanedbej rozměr Země, tj. počítej vzdálenost ke středu Země. Zanedbej také vliv
atmosféry Země. Výsledek uveď ve W/m2 zaokrouhlený na 3 platné číslice.
Nápověda: Měsíc odráží jen do poloprostoru. Povrch polokoule s poloměrem r je 2πr2.

nejjasnější úplněk nejslabší úplněk
intenzita odraženého
světla Měsícem na Zemi

Jméno a
příjmení:
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g) Spočítej, o kolik magnitud je nejjasnější úplněk jasnější než nejslabší úplněk. Výsledek zaokrouhli
na desetiny. Okomentuj stručně výsledek.

E Skládání planet II
(max. 14 bodů)

Najít pořádek v rozestoupení planet sluneční soustavy bylo odedávna cílem nejednoho matematika.
Kepler se např. snažil mezi dráhy planet narýsovat pravidelné mnohostěny. Svoje vysvětlení přidali
v roce 1766 a 1772 i dva němečtí astronomové J. Titius a J. E. Bode. Ti navrhli, že planety sluneční
soustavy jsou umístěny dle posloupnosti

a = k(4 + x) ,

kde a je výsledná hlavní poloosa dráhy objektu, x = 0, 3, 6, 12, 24, . . . pro objekty sluneční soustavy
(podle pořadí, ve kterém jsou od Slunce) a k je koeficient pro převod na obvykle používané jednotky
vzdálenosti u těles sluneční soustavy.
a) Využij definici astronomické jednotky a urči koeficient k.

Jméno a
příjmení:
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b) Zapiš do tabulky 1 zbylé hodnoty x a vypočítej k nim hodnoty a z posloupnosti. Ke každému
pořadovému číslu najdi planetu, jejíž hlavní poloosa dráhy nejlépe odpovídá vypočítané hodnotě a
z posloupnosti. Poslední sloupec „objekt“ nech prázdný, je pro další úlohu.

č. x a v au skutečná hlavní po-
loosa dráhy planety
v au (najdi v tabul-
kách)

planeta objekt

1. 0

2. 3

3. 6

4. 12

5. 24

6. 48

7. 96

8. 192

9. 384

Tabulka 1: Titiova–Bodeova posloupnost těles sluneční soustavy.

c) U které planety posloupnost sedí nejméně přesně? O kolik procent je předpovězená hodnota větší
než skutečná (zaokrouhli na desetiny)?

d) S přihlédnutím k tomu, že nebudeme rozlišovat mezi planetami a trpasličími planetami, zkus
tabulku 1 vyplnit přesněji do sloupce „objekt“.

Jméno a
příjmení:
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