
Finále 2017/18, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ)
A Družice GPS

(max. 19 bodů)

GPS je zkratkou pro Global Positioning System (Globální polohový systém), což je vojenský globální
družicový polohový systém provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických. Pomocí
GPS je možné určit geografickou polohu přijímače nacházejícího se kdekoliv na Zemi s přesností
na jednotky metrů. Kolem Země obíhá v současné době 32 GPS družic. GPS družice se nachází
v takové vzdálenosti od Země, že za jeden siderický (hvězdný) den vykonají dva oběhy Země. Při
výpočtech použij údaje z tabulky Astronomické olympiády pro kategorii GH (dále budeme stručně
psát Tabulka). Všechny potřebné výpočty zapiš, pouhý správný výsledek bez postupu neuznáváme!
a) Jak dlouho trvá jeden siderický (hvězdný) den? Údaj uveď ve formátu hodin a minut (například
18 h 41 min) a následně údaj převeď na sekundy.

b) GPS družice obíhají po kružnicích ve výšce h = 20 180 km nad povrchem Země. Právě tato
vzdálenost zaručuje, že GPS družice oběhne Zemi dvakrát za jeden siderický den. Jakou vzdálenost
urazí GPS družice kolem Země při jednom oběhu Země? Vzpomeň si na vzorec pro výpočet obvodu
kružnice, který jsme ti napověděli v krajském kole, a správně si rozmysli, v jaké vzdálenosti od středu
Země se GPS družice nachází. Výsledek uveď v kilometrech zaokrouhlený na stovky.

c) Jakou rychlostí GPS družice kolem Země obíhá? Výsledek uveď v kilometrech za sekundu zao-
krouhlený na setiny. K výpočtu použij výsledky částí a) a b).
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d) Rádiové signály vysílané GPS družicemi se šíří rychlostí světla. Jakou rychlostí se šíří světlo (ve
vakuu)? Hodnotu uveď v kilometrech za sekundu zaokrouhlenou na tisíce.

e) Doba šíření signálu z GPS družice do GPS přijímače, který se nachází na povrchu Země, závisí
na aktuální vzdálenosti GPS družice od GPS přijímače (samozřejmě jen v případě, pokud se GPS
družice nachází nad horizontem). Nejkratší dobu se signál šíří, pokud je GPS družice v nadhlavníku
GPS přijímače a nejdelší dobu, pokud je GPS družice na úrovni horizontu GPS přijímače, viz obrázek.
V jaké vzdálenosti se nachází GPS družice od GPS přijímače, je-li v nadhlavníku, a v jaké vzdálenosti,
je-li na úrovni horizontu? Výsledky uveď v kilometrech zaokrouhlené na desítky.
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Obrázek 1: Dráha GPS družice kolem Země. Menší kružnice znázorňuje povrch Země, větší kružnice dráhu
GPS družice. S je střed Země, P značí přijímač GPS signálu, který se nachází na povrchu Země, N značí
nadhlavník přijímače a H bod na dráze družice, který je na úrovni horizontu přijímače. Obrázek je ve
správném měřítku.
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f) Za jak dlouho od vyslání signálu GPS družicí dorazí signál do GPS přijímače umístěného na Zemi?
Uvažuj obě mezní situace, tedy že se GPS družice nachází v nadhlavníku a na horizontu. Výsledek
uveď v milisekundách zaokrouhlený na jednotky.

g) Pomocí Obrázku 1 vypočítej, jak dlouho zůstává daná GPS družice pro daný přijímač nad úrovní
horizontu. Pro tento výpočet neuvažuj, že se přijímač na Zemi společně se Zemí otáčí kolem zemské
osy rotace. Výsledek uveď ve formátu hodin a minut. Nápověda: při řešení využij úhloměr.
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B Přehledový test

(max. 20 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.

1. Planeta Venuše je poeticky označována
jako:
[a] Raněnka
[b] Jitřenka
[c] Jasněnka
[d] Jasanka

2. Máme-li v České republice léto, je na
jižním pólu:
[a] polární ráno
[b] polární den
[c] polární večer
[d] polární noc

3. Jaká je správná hodnota střední vzdá-
lenosti Země od Slunce?
[a] 1,50 · 105 km
[b] 1,50 · 108 km
[c] 1,50 · 1011 km
[d] 1,50 · 1014 km

4. Je-li Měsíc v první čtvrti, má úhel
Země–Měsíc–Slunce hodnotu:
[a] 0◦

[b] 60◦

[c] 90◦

[d] 180◦

5. Poslední let raketoplánu se uskutečnil
v roce 2011. O jaký raketoplán se jednalo?
[a] Atlantis
[b] Columbia
[c] Discovery
[d] Endeavour

6. Jaké měsíční moře na Měsíci NENA-
JDEME?
[a] Moře dešťů
[b] Moře klidu
[c] Moře chladu
[d] Moře smutku

7. Jaké zvíře ze seznamu JE označením
pro souhvězdí?
[a] Králík
[b] Myš
[c] Zebra
[d] Havran

8. Která sonda zkoumala Saturn?
[a] Galileo
[b] Cassini
[c] Kepler
[d] Newton

9. Povrchová teplota Slunce je zhruba:
[a] 500 ◦C
[b] 2 500 ◦C
[c] 5 500 ◦C
[d] 9 500 ◦C

10.Jako první se po povrchu Marsu pro-
jelo vozítko:
[a] Sojourner
[b] Curiosity
[c] Spirit
[d] Opportunity

11.Kolem kterého dne v roce nastávají
v České republice nejdelší noci?
[a] 20. března
[b] 21. června
[c] 23. září
[d] 21. prosince
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12.Který měsíc sluneční soustavy má
vlastní hustou atmosféru?
[a] Ganymed
[b] Enceladus
[c] Titan
[d] Triton

13.Jaký název objektu se v astronomii
NEPOUŽÍVÁ?
[a] pulzar
[b] gamastar
[c] magnetar
[d] kvasar

14.Plejády (nazývané též Kuřátka) jsou:
[a] galaxie
[b] mlhovina
[c] souhvězdí
[d] hvězdokupa

15.Kolikrát je Slunce větší než Jupiter?
[a] Přibližně 10krát
[b] Přibližně 100krát
[c] Přibližně 1000krát
[d] Přibližně 10 000krát

16.Který astronom byl upálen za názor, že
Země není středem vesmíru?
[a] Tycho Brahe
[b] Johannes Kepler
[c] Giordano Bruno
[d] Galileo Galilei

17.Hvězda Betelgeuze patří do souhvězdí:
[a] Býka
[b] Orionu
[c] Labutě
[d] Andromedy

18.Kdy Měsíc v České republice zůstává
celý den (24 h) nad horizontem?
[a] při každém úplňku
[b] když je v opozici se Sluncem
[c] je-li od Země nejdále
[d] nikdy

19.Která planeta obíhá kolem Slunce ve
vzdálenosti zhruba 1,5 miliardy kilome-
trů?
[a] Jupiter
[b] Saturn
[c] Uran
[d] Neptun

20.ESA je zkratkou pro:
[a] European Space Algorithm
[b] European Space Association
[c] European Space Astronomy
[d] European Space Agency
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