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Шановне учнівство!
Ви починаєте вивчення однієї з найдавніших і цікавих наук — ас-

трономії, яка досліджує природу, походження та еволюцію як окре-
мих небесних тіл, так і Всесвіту в цілому. У підручнику ви здійсните 
своєрідні космічні мандри крізь простір і час.

Так, у розділах:
• «Що вивчає астрономія?» ви розглянете історію зародження нау-

ки астрономії та еволюцію уявлень людини про Всесвіт;
• «Основи практичної астрономії» і «Вимірювання часу та календар» 

ви навчитесь розпізнавати сузір’я на нічному небі й за допомогою 
небесних світил орієнтуватись на місцевості та вимірювати час;

• «Закони руху планет» ви вивчите основні закони «небесної меха-
ніки», адже всі космічні тіла, супутники та космічні кораблі ру-
хаються згідно із законом всесвітнього тяжіння, який ви вивчали 
в курсі фізики. Ви дізнаєтесь, який вагомий вклад в освоєння кос-
мосу зробили видатні українські вчені.
В астрофізичних розділах ви дізнаєтесь, які фізичні умови іс-

нують на поверхні планет Сонячної системи, чому навколо планет 
існують кільця, як народжуються нові зорі й перетворюються у пил 
планетні системи.

Окрім того, у підручнику ви знайдете відповіді на такі цікаві питання:
• Що впливає на зміну клімату на Землі?
• Скільки часу ще буде світити Сонце?
• Як долетіти до чорної діри?
• Що загрожує існуванню земної цивілізації?
• Чи існують у Всесвіті «темна енергія» і «темна матерія»?

До розділів додаються контрольні запитання, теми для дискусій 
і завдання для спостережень.

Підручник містить докладні відомості про телескопи, що дозволя-
ють дослідити поверхню Місяця, супутники Юпітера, кільця Сатурна, 
а також спостерігати галактики, які розташовані на відстані десятків 
мільйонів світлових років від Землі.

Працюючи за матеріалом підручника, ви отримаєте можливість 
самостійно перевіряти набуті знання та закріплювати практичні на-
вички. Окрім того, рубрика «Дізнайтеся більше» познайомить вас із 
цікавими фактами, які стосуються теми й підвищать інтерес до ви-
вчення предмета. Посилання на електронні матеріали розміщено на 
сторінках підручника спеціальною позначкою і.

Умовні позначення
 Контрольні запитання

 Тема для дискусії

 Завдання для спостереження

 Для допитливих

 Висновки

 Дізнайся більше

Звертаємо особливу увагу, що під час астрономічних спостережень 
не можна дивитися на Сонце ані в телескоп, ані неозброєним оком.
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Вступ
Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. 
Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії.

Астрономія — фундаментальна наука, яка вивчає об’єкти Всесві
ту та Всесвіт в цілому. Астрономія (грец. αστρον — зоря і νομος — за-
кон) — наука, що вивчає будову, рух, походження та розвиток небес-
них тіл, їх систем й усього Всесвіту. Вона виникла кілька тисячоліть 
тому, коли в людства з’явилася потреба у вимірі часу, визначенні су-
ходільних та морських шляхів, у передбаченні сезонних явищ (дощів, 
посух, снігопадів). Відтоді знання про космос набули постійного роз-
витку й спонукали людину на пошук, оскільки кожне нове відкриття 
породжувало й нові питання. 

Важливими завданнями астрономії стали пояснення і прогнозу-
вання астрономічних явищ, таких, як сонячні й місячні затемнення, 
поява комет, проходження повз Землю астероїдів та великих метеор-
них тіл.

Щоб краще пізнати еволюцію Землі, астрономія займається ви-
вченням фізичних процесів, що відбуваються в надрах та атмосферах 
відомих нам планет. Дослідження небесних тіл дозволяє відповісти на 
питання щодо стійкості Сонячної системи, вірогідності небезпеки зітк-
нення нашої планети з космічними тілами.

Актуальними у наш час лишаються проблеми відкриття нових 
об’єктів Сонячної системи, дослідження процесів, які відбуваються 
на Сонці, тому що від їх пізнання залежить існування усього живого 
на Землі. Вивчення еволюції далеких зір та порівнювання їх із Сон-
цем допомагають ученим визначити етапи його розвитку.

Серед найближчих перспектив у галузі астрономії пріоритетни-
ми об’єктами для досліджень обрані Місяць, Сонце та Марс. Зокрема, 
програма НАСА планує невдовзі здійснити першу в світі експедицію 
з астронавтами на Червону планету. Інша міжнародна космічна про-
грама, пов’язана з освоєнням супутника Землі й зведенням на ньому 
станції для астрономічних спостережень. Це відкриє перед ученими 
нові можливості дослідження космічного простору.

Галузі астрономії. Зв’язок астрономії з іншими науками. Астро-
номічні методи мають надзвичайно велике значення не тільки в кос-
монавтиці, а й для навігації у мореплавстві та авіації. При складанні 
географічних і топографічних карт, календарів для народного госпо-
дарства, вирахування настання морських припливів і відпливів, ви-
значення сили тяжіння в різних точках земної поверхні з метою вияв-
лення покладів корисних копалин також використовують астрономічні 
дані. Тобто значення астрономії в житті сучасного суспільства немож-
ливо переоцінити.
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Астрономія споріднена з іншими природничими науками — фізи-
кою, хімією, математикою, біологією, філософією, бо на Землі й у кос-
мосі діють одні й ті самі закони природи.

Сучасна астрономія — надзвичайно розгалужена наука, розвиток 
якої безпосередньо пов’язаний з науково технічним прогресом людства. 
Астрономія поділяється на окремі підрозділи (або напрями), у яких 
використовуються властиві лише їм методи та засоби дослідження.

Астрометрія — розділ астрономії, що вивчає положення і рух 
небесних тіл та їхніх систем.

Небесна механіка — розділ астрономії, що вивчає закони руху 
небесних тіл.

Астрофізика — розділ астрономії, що вивчає природу космічних 
тіл: їхню будову, хімічний склад, фізичні властивості.

Космологія вивчає будову та еволюцію Всесвіту як єдиного ці-
лого.

Історія астрономії. Псевдонауковість астрології та її завбачень. 
Розвиток астрономічної науки пройшов довгий шлях від вірувань у не-
бесні надзвичайні сили до запуску в космос людей і автоматичних стан-
цій для дослідження не тільки навколоземного простору, але й інших 
планет Сонячної системи.

Ніхто не знає, коли людина вперше помітила, що за висотою зір 
над горизонтом можна визначати нічний час та зміну пір року. Але 
час, коли зоряні скупчення люди стали називати сузір’ями, дали їм 
імена і почали стежити за їх рухом, перетворив споглядання «небес-
них вогнищ предків» на найважливішу практичну науку, що здатна 
передбачати, коли краще за все сіяти та збирати врожай, коли чека-
ти сезону дощів й розливу річок, як безпомилково знайти потрібний 
шлях у невідомій місцевості.

Мабуть, саме тоді й виникли перші астрономічні обсерваторії. При-
кладом може слугувати загадкове спорудження з гігантських кам’я-
них плит й грубо обтесаних брил — Стоунхендж. Положення його ка-
міння можна пов’язати з різноманітними астрономічними явищами, 
що дає привід вважати це диво прадав-
ньої архітектури першою величезною 
астрономічною обсерваторією.

Багато тисячоліть мудреці різних 
країн намагалися зрозуміти й описа-
ти будову космічного простору (до речі, 
давньогрецьке слово «космос» означає 
«порядок усіх речей, що оточують нас»). 
Давні мислителі, зокрема Аристарх Са-
моський (310–230 рр. до н.е.), вважали, 
що в центрі Всесвіту розташоване Сонце.

Стоунхендж. Вік спорудження 
налічує 5–6 тис. років
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Проте з часом ці геніальні здогадки були 
забуті — й на довгі століття в астрономії про-
відною стала так звана геоцентрична система 
світу, що визначала центром Всесвіту Землю. 
Найбільшого розвитку ця теорія набула в мо-
нографії «Альмагест» («Велика побудова») 
александрійського астронома, географа й ма-
тематика Клавдія Птолемея (бл. 100–170)

У І тис. н.е. найвизначніші астрономічні 
відкриття зробили арабські астрономи. У Баг-
даді, Каїрі, містах Сірії та Середньої Азії були 
зведені обсерваторії, складені перші таблиці 

руху Місяця і планет, винайдені астрономічні прибори для визначен-
ня висоти небесних світил над лінією горизонту (квадранти) й спосте-
режень (секстанти).

Омар Хайям (1048–1131) висунув надзвичайно сміливе припущен-
ня про імовірність населеності далеких світів й нескінченність нашого 
Всесвіту. Аль-Біруні (973–1048) у працях з астрономії описав гіпотезу 
про рух Землі навколо Сонця. Він стверджував про вогняну природу 

Сонця й зір, на відміну від темних тіл — планет, за-
значав, що зорі мають набагато більші розміри в по-
рівнянні із Землею. Також аль- Біруні описав різні 
фази Місяця.

Мірзо Улугбек (1394–1449) у Самарканді запро-
вадив до використання сорокаметровий секстант, за 
допомогою якого міг обчислювати рух Сонця з неба-
ченою до того часу точністю.

Теорія геоцентричної будови Всесвіту проіснува-
ла до ХVІ ст., коли відбувся перший революційних 
переворот у світогляді. Польський астроном Мико-
лай Копернік (1473–1543 рр.) у праці «Про обертан-

ня небесних тіл» представив власну геліоцентричну систему світу. За 
його теорією центральне місце належить Сонцю, а Земля та інші пла-
нети обертаються навколо нього по колових (не еліптичних) орбітах. 

Це відкриття дало ключ до пізнання Всесвіту, але ще 
довго вчення Птолемея не поступалося місцем новій 
теорії.

Остаточно затвердив вчення Коперніка, отримав-
ши безперечні докази його правдивості, італійський 
фізик, механік і астроном Галілео Галілей (1564–
1642 рр.). Ним була виявлена зміна фаз Венери, що 
свідчило про її обертання саме навколо Сонця, а не 
Землі. Також Галілей за допомогою простого телеско-
па побачив на Місяці гори й кратери, відкрив чоти-
ри супутники Юпітера.

Ілюстрація з книги аль-Біруні, де 
показані різні фази Місяця

Г. Галілей

М. Коперник
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Сучасник Галілея Йоганн Кеплер (1571–1630 рр.) 
уславлений тим, що, здійснюючи спостереження за 
рухом Марса, визначив три закони руху планет. Це 
стало значним проривом у розвитку уявлень про бу-
дову Сонячної системи.

Англійський вчений ХVІІІ ст. Ісаак Ньютон від-
крив основні закони механіки та закон всесвітньо-
го тяжіння. Він довів універсальність сили тяжіння 
(гравітації), що керує рухом зір і галактик.

Найвидатніший учений ХХ ст. Альберт Айн-
штайн (1879–1955 рр.) став основоположником за-
гальної теорії відносності, завдяки якій інтенсивного 
розвитку набув розділ сучасної астрономії, що вивчає 
походження, будову й еволюцію Всесвіту як єдиного 
цілого — космологія.

Астрологія (грец. αστρον — «зірка», λογος — «вчення») — пара-
наукова система знань, спираючись на яку, нібито, можливо за роз-
ташуванням небесних тіл передбачати майбутнє.

Астрономію іноді споріднюють з астрологією, 
оскільки вони мають схожі назви. Насправді між ци-
ми поняттями існує суттєва відмінність. Астрономія 
спирається на наукові методи дослідження: спостере-
ження, вимірювання величин, спектральний аналіз, 
перевірку достовірності відомостей у лабораторіях. 
Для прогнозування будь-яких космічних явищ або 
їхнього аналізу застосовують закони фізики та меха-
ніки, проводять математичні обчислювання.

Якщо для астролога небесні тіла наділені особли-
вими характеристиками, зумовленими їхньою сутні-
стю, то астроном розглядає небесні тіла як фізичні об’єкти з реальни-
ми, доведеними шляхом докладного дослідження властивостями.

Відмінності між астрономією та астрологією

Астрономія Астрологія

Офіційна наука Паранаукова система знань

Досліджує безпосередньо косміч-
ні об’єкти й будову Всесвіту

Вивчає залежність характерів 
і життєвого шляху людини від 
впливу небесних тіл

Будь-яке положення підкріпле-
не науковими доказами та дослі-
дженнями

Відсутні наукові докази ствер-
джень

Й. Кеплер 

І. Ньютон
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Значення астрономії для формування світогляду та культури лю
дини. Об’єкти дослідження та просторово часові масштаби в астро
номії. У будь-які часи астрономія здійснювала великий вплив на 
практичну діяльність людини, але головне її значення полягає у фор-
муванні наукового світогляду. 

Найголовнішим стимулом для розвитку астрономії стало бажання 
людей осягнути сутність речей, усвідомити справжнє положення Зем-
лі у Всесвіті, пізнати таємничі закони космосу. Протягом усього свого 
існування ця наука задовольняла потребу людства в поясненні похо-
дження й розвитку навколишнього світу, пошуку істини. Відіграючи 
величезну світоглядну роль, астрономія завжди посідала чільне місце 
в духовному житті особистості й суспільства.

В астрономії кожний об’єкт існує у власних просторі й часі, що 
створюють його специфіку. У загальному розумінні простір — це фор-
ма сталості, збереження об’єкта та його змісту, а час — форма розвит-
ку об’єкта, внутрішня міра буття та самознищення. Простір і час до-
повнюють один одного, і чим складніший об’єкт, тим складнішими 
є ці форми.

Пізнання особливостей простору і часу є історичним процесом, 
що відбувається на основі практичної діяльності людей, їхнього дос-
віду.

Для допитливих

Першу в Україні астрономічну обсерваторію засновано у 1821 р. 
адміралом А. Грейсом. Обсерваторію було збудовано у Миколаєві. 
Вона мала призначення обслуговувати Чорноморський флот. Другою 
в Україні була обсерваторія Київського Університету, будівництво 
якої було завершено 1845 р. Потім було відкрито обсерваторії в Оде-
сі (1871) та Харкові (1888), у 1900 р. створено обсерваторію Львів-
ського Університету.

Дізнайтеся більше про історію астрономії.

Контрольні запитання

1. Що вивчає астрономія? Що зумовило її формування як науки?
2. З яких розділів складається астрономія?
3. Розкажіть про основні періоди розвитку астрономії. Опишіть го-

ловні відмінності між астрономією та астрологією.
4. Як дослідження астрономічних явищ вплинуло на розвиток люд-

ства в давнину? Яке значення має астрономія в житті сучасного 
суспільства?
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Тема 1. Небесна сфера. 
Рух світил на небесній сфері

 Небесні світила і небесна сфера.  
 Сузір’я. Зоряні величини

Небесні світила і небесна сфера. Під час 
спостережень за зорями нам здається, що всі 
небесні світила розташовані на деякій уявній 
сферичній поверхні неба й однаково віддалені 
від спостерігача. Насправді вони розташовані 
на різних відстанях від Землі (рис. 1.1). Тому 
уявну поверхню небосхилу почали називати не-
бесною сферою.

Поняттям небесної сфери користуються для 
кутових вимірювань, для вивчення взаємного 
розташування та руху космічних об’єктів на 
небі.

Сузір’я. Відстані в космічному просторі та-
кі великі, що вимірювати їх у звичайних для 
нас кілометрах незручно, тому астрономи ви-
брали одиницями вимірювання астрономічну 
одиницю та світловий рік.

За межами Сонячної системи, на відста-
ні більше ніж 100 000 а. о., починається зо-
на тяжіння інших зір. Неозброєним оком на 
небі можна побачити близько 3000 зір, які 
утворюють 88 сузір’їв. Насправді зір набага-
то більше, але від далеких світил надходить 
так мало світла, що їх можна спостерігати 
тільки в телескоп. Великі скупчення зір, що 
утримуються силою тяжіння, називають га
лактиками.

Деякі відомі сузір’я містять добре помітні 
фігури, складені яскравими зорями, які легко 
впізнати. Наприклад, Велика Ведмедиця (кон-
тур ковша, рис. 1.2), Оріон (фігура мисливця), 
Лев (контур лежачого лева), Скорпіон. Інші су-
зір’я не мають таких визначних контурів і міс-
тять менш яскраві зорі. Розподіл зір між су-
зір’ями довільний, і різні культури виділяють 

1

Сузір’я — ділянки небесної 
сфери, на які поділені окремі 
групи зір для зручності 
орієнтування

Небесна сфера — це уявна 
сфера довільного радіусу, 
центр якої в залежності 
від задачі, що вирішується, 
поєднується з тією чи іншою 
точкою простору. Центр 
небесної сфери може бути 
обраний в місці спостереження 
(око спостерігача), у центрі 
Землі або будь-якій точці 
простору.

�

�

�

�

�
�

�

Рис. 1.1. Зорі в сузір’ї Оріон 
розташовані на різній відстані 

від Землі, а нам здається, що 
вони світять на поверхні сфери

Рис. 1.2. Сузір’я Велика Ведмедиця
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на небі різні сузір’я. Однак декілька найпомітні-
ших контурів, складених яскравими зорями, виді-
ляються більшістю культур, хоча, зазвичай, вони от-
римують різні назви. Такими є сузір’я Оріона (1.3) 
й Скорпіона (рис. 1.4).

Для допитливих

Здебільшого, українські назви сузір’їв є пере-
кладами грецьких або латинських назв. Але що-
до окремих сузір’їв вживаються і народні назви. 
Так, Велика Ведмедиця — це «Великий Віз», Ма-
ла Ведмедиця — «Малий Віз», Кассіопея — «Бо-
рона» чи «Пасіка», Дельфін — «Криниця», пояс 
Оріона — «Косарі», Орел — «Дівчина з відрами», 
а зоряне скупчення Плеяди — «Стожари», Чумаць-
кий Шлях.

Зоряні величини. Уперше умовну шкалу зоряних 
величин ввів для визначення яскравості зір грець-
кий астроном Гіппарх у II ст. до н. е. Тоді астроно-
ми вважали, що зорі розміщені на однаковій відста-
ні від Землі, тому яскравість залежить від розмірів 
цих світил. Зараз ми знаємо, що зорі навіть в одно-
му сузір’ї розташовуються на різних відстанях, то-
му видима зоряна величина визначає тільки деяку 
кількість енергії, яку реєструє наше око за певний 
проміжок часу.

Гіппарх розділив усі видимі зорі за яскраві-
стю на 6 своєрідних класів — 6 зоряних величин. 
Найяскравіші — зорі першої величини, більш слаб-
кіші — другої, а найслабкіші, які ледве видно на 
нічному небі, — шостої. У XIX ст. англійський 

астроном Н. Погсон (1829–1891) допов-
нив визначення зоряної величини ще 
однією умовою: зорі першої зоряної ве-
личини мають бути у 100 разів яскра-
віші за зорі шостої величини (рис. 1.5, 
1.6). Видиму зоряну величину познача-
ють літерою m. Для будь-яких зоряних 
величин m1, m2 буде справедливе таке 
відношення їх яскравості E1 та E2:

   ( )2 11

2

0,410 m mE
E

−=  (1.7)

Рис. 1.4. Сузір’я Скорпіон

Рис. 1.5. Зорі поблизу Полярної, що 
використовують як стандарт для 
визначення видимих зоряних величин

Рис. 1.3. Сузір’я Оріон

Астрономічна одини-
ця (а. о.) — середня від-
стань між центрами Землі 
та Сонця.  
1 а. о. ≈ 150 · 106 км

Світловий рік (св. рік) — 
відстань, яку проходить 
світловий промінь за 
1 рік, рухаючись зі 
швидкістю 300 000 км/с.  
1 св. рік ≈ 1013 км
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Видима зоряна величина m визначає кількість 
світла, що потрапляє від зорі до нашого ока. Най-
слабкіші зорі, які ще можна побачити неозброєним 
оком, мають m = +6m.

Рівняння (1.7) називають формулою Погсона. 
Яскравість E фактично визначає освітленість, яку ство-
рюють зорі на поверхні Землі, тому величину E можна 
вимірювати люксами — одиницями освітленості, які 
застосовують у курсі фізики. Згідно з формулою (1.7), 
якщо різниця зоряних величин двох світил дорівнює 
одиниці, то відношення блиску буде ≈ 2,512.

Для визначення видимих зоряних величин небес-
них світил астрономи взяли за стандарт так званий північний поляр-
ний ряд — це сукупність 96 зір, розташованих навколо Північного 
полюса світу. Найяскравіша серед них — Полярна зоря (рис. 1.8) має 
зоряну величину m = +2m.

Відносно цього стандарту найслабкіші зорі, які 
ще можна побачити неозброєним оком, мають зоряну 
величину +6m. У бінокль видно зорі до +8m, у шкіль-
ний телескоп видно світила до +11m, а за допомогою 
найбільших телескопів сучасними методами мож-
на зареєструвати слабкі галактики до +28m. Дуже 
яскраві небесні світила мають від’ємну зоряну вели-
чину. Наприклад, найяскравіша зоря нашого неба 
Сіріус має видиму зоряну величину m = –1,6m, для 
найяскравішої планети Венери m = –4,5m, а для Сон-
ця m = –26,7m.

Висновки. Сузір’я — ділянки, на які поділена небесна сфера для 
зручності орієнтування на зоряному небі. Для вимірювання відста-
ней в космічному просторі використовуються астрономічні одини-
ці та світлові роки.

Контрольні запитання
1. Що вимірюється світловими роками?
2. Пригадайте і сформулюйте різницю між зорями та планетами.
3. За яким принципом складена шкала зоряних величин Гіппарха? 

Що розуміють під зоряною величиною?
4. Обчисліть точне значення величини (до третього знака) 1 св. року 

в кілометрах.

Завдання для спостереження
Самостійно відшукайте на небі яскраві зорі, які позначені на кар-

ті зоряного неба. Зарисуйте яскраві зорі на небосхилі, які розташова-
ні у вас над головою. Порівняйте ваші рисунки, з картою зоряного не-
ба. До яких сузір’їв належать ці яскраві зорі?

Рис. 1.8. Полярна зоря

Рис. 1.6. Сіріус. 
Зоря першої величини
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Тема 1. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері

 Визначення відстаней до небесних тіл. 
 Небесні координати

Визначення маси і розмірів небесних тіл. Для вимірювання від-
станей до планет в астрономічних одиницях можна використати тре-
тій закон Кеплера, але для цього треба визначити геометричним мето-
дом відстань від Землі до будь-якої планети. Припустімо, що потрібно 
виміряти відстань L від центра Землі O до світила S. За базис прийма-
ють радіус Землі R⊕ і вимірюють кут ∠ASO = p, який називають гори-
зонтальним паралаксом світила, бо одна сторона прямокутного три-
кутника — катет AS, є горизонтом для точки A.

Горизонтальний паралакс (від грец. — зміщення) світила — це кут, 
під яким було б видно перпендикулярний до променя зору радіус Зем-
лі, якби сам спостерігач перебував на цьому світилі. З прямокутного 

трикутника OAS визначаємо гіпотенузу OS:

sin

R

p
OS L ⊕= =

Для того щоб визначити горизонтальний пара-
лакс світила S, потрібно двом спостерігачам одночас-
но з точок A і B виміряти небесні координати (пряме 
сходження та схилення) цього світила. Ці координа-
ти, які вимірюють одночасно з двох точок — A і B, 
трохи відрізнятимуться. На основі цієї різниці коор-
динат визначають величину горизонтального пара-
лакса.

Чим далі від Землі спостерігається світило, тим 
менше буде значення паралакса. Наприклад, найбіль-
ший горизонтальний паралакс має Місяць, коли він 
перебуває найближче до Землі: p = 1°01′.

Горизонтальний паралакс планет набагато мен-
ший, і він не залишається сталим, бо відстані між 
Землею та планетами змінюються. Серед планет най-
більший паралакс має Венера — 31″, а найменший 
паралакс 0,21″ — Нептун.  

Зорі розташовані в мільйони разів далі, ніж Сон-
це, тому горизонтальні паралакси зір (рис. 2.1) від-
повідно в мільйони разів менші, і виміряти такі малі 
кути ще нікому не вдавалося. Для вимірювання від-
станей до зір астрономи визначають річні паралак-
си, які пов’язані з орбітальним рухом Землі навко-
ло Сонця (рис. 2.2).

У точці C розташоване Сонце; A, B — поло-
ження Землі на орбіті з інтервалом 6 місяців; 
BC = 1 а. о. — відстань від Землі до Сонця (велика 

2

Рис. 2.1. Горизонтальний 
паралакс p світила α
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піввісь земної орбіти); S — зоря, до якої треба визна-
чити відстань;  ∠BSC = p — річний паралакс зорі.

Відстань від Землі до зорі визначається з прямо-
кутного трикутника CBS:

1 а. о.

sin sin

BC

p p
r = =

Річний паралакс можна вимірювати тільки про-
тягом кількох місяців, поки Земля, а разом із нею 
і телескоп, рухаючись навколо Сонця, не переміс-
тяться у космічному просторі.

Річні паралакси зір астрономи намагалися ви-
значати ще за часів М. Коперника, що могло ста-
ти незаперечним доказом обертання Землі навколо 
Сонця та утвердженням геліоцентричної системи 
світу. Але тільки у 1837 р. В. Струве в Пулковській 
астрономічній обсерваторії (Росія) визначив річний 
паралакс зорі Вега (α Ліри). Найбільший паралакс 
має найближча до нас зоря Проксіма Кентавра — 
p = 0,76″, але її в Європі не видно. З яскравих зір, 
які можна бачити в Україні, найближче до нас пе-
ребуває зоря Сіріус (α Великого Пса), річний пара-
лакс якої p = 0,376″.

Відстань до зір вимірюють у світлових роках, але в астрономії ще 
використовують одиницю парсек (пк) — відстань, для якої річний па-
ралакс p = 1″ (парсек — скорочення від паралакс-секунда).

1 пк 
1 а. о.

sin1′′
= = 206 265 а. о. ≈ 3,08 · 1013 км

Співвідношення між парсеком та світловим роком таке: 1 пк ≈ 3,26 
св. року.

Якщо річний паралакс вимірюється кутовими секундами, то від-
стань до зір у парсеках можна виразити такою формулою:

1

p
r

′′
≈  пк

Небесні координати. В астрономії положення світил на небі визна-
чають за відношенням до точок і кіл небесної сфери. Ці небесні коор-
динати подібні до географічних, які використовують для орієнтування 
на поверхні Землі. Небесні координати відраховують дугами великих 
кіл або центральними кутами, що охоплюють ці дуги.

На небесній і земній сферах можна провести деякі кола, за допо-
могою яких визначаються небесні координати світил (2.3а).

На земній сфері існують дві особливі точки — гео графічні по-
люси, де вісь обертання Землі перетинає поверхню планети (N, S — 
відповідно Північний та Південний полюси). Площина земного 

Рис. 2.2. Річний паралакс 
визначає кут, під яким 

із зорі видно велику 
піввісь земної орбіти 

(1 а. о.) в напрямку, 
перпендикулярному 

до променя зору

S

BA

C

p

r
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екватора, яка ділить нашу планету на північ-
ну та південну півкулі, проходить через центр 
Землі перпендикулярно до її осі обертання. 
Меридіани на Землі проходять через геогра-
фічні полюси та точки спостереження. Почат-
ковий (нульовий) меридіан проходить побли-
зу місцезнаходження колишньої Гринвіцької 
обсерваторії.

Якщо продовжити вісь обертання Зем-
лі в космос, то на небесній сфері ми отрима-
ємо дві точки перетину, які називаються по
люсами світу (рис. 2.3б): Північний полюс P1 
(у сучасну епоху біля Полярної зорі) і Півден-
ний полюс (у сузір’ї Октант). Площина земно-
го екватора перетинається з небесною сферою, 
і в перерізі ми отримаємо небесний екватор, 
який поділяє небо на дві рівні півкулі — пів-
нічну та південну. Але існує одна суттєва від-
мінність між полюсами й екватором на земній 

кулі та полюсами світу і небесним екватором. Географічні полюси ре-
ально існують як точки на поверхні Землі, де вісь обертання Землі 
перетинається з поверхнею планети, і до них можна долетіти чи до-
їхати так само, як і до екватора. Полюсів світу як реальних точок 

Уявна небесна сфера 
довільного радіусу допомагає 
визначити координати 
небесних світил

Полюс світу — точка 
перетину осі обертання Землі 
з небесною сферою

Небесний екватор — лінія 
перерізу площини земного 
екватора з небесною сферою

Небесні координати — 
центральні кути або дуги 
великих кіл небесної сфери, за 
допомогою яких визначають 
положення світил за 
відношенням до основних кілі 
точок небесної сфери.

Рис. 2.3. Основні точки і  лінії системи координат:  а  — земної (географічної), б  — небесної

 а б

Північний полюс
Північний полюс світу

Небесна сфера

Небесний 
екватор

Гринвіцький 
меридіан

Київський 
меридіан

Екватор

N
P1

P2
S

Південний полюс
Південний полюс світу
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у космічному просторі немає, бо радіус небесної сфе-
ри є невизначеним, тому ми можемо позначити тіль-
ки напрямок, у якому вони спостерігаються.

Екваторіальна система небесних координат 
і карти зоряного неба. 

Під час укладання зоряних каталогів та зоряних 
мап за основне коло небесної сфери приймають коло 
небесного екватора (рис. 2.4) Таку систему координат 
називають екваторіальною. В її основі лежить небес-
ний екватор — проекція земного екватора на небес-
ну сферу. 

Основними площинами в цій системі координат 
є площини небесного екватора та кола схилень. Для 
визначення екваторіальних небесних координат сві-
тила S проводять коло схилення через полюси світу 
P1 і P2, яке перетинає небесний екватор у точці 
M (рис. 2.5). Перша координата α має назву пря-
ме сходження (пряме піднесення) і відлічується 
по дузі небесного екватора від точки весняного 
рівнодення ϒ проти ходу годинникової стрілки, 
якщо дивитися з Північного полюса, та вимірю-
ється годинами. Друга координата δ — схилення 
визначається дугою кола схилень MS від еква-
тора до даного світила і вимірюється градусами. 
На північ від екватора схилення додатне, на пів-
день — від’ємне. Межі визначення екваторіаль-
них координат такі:

0 год ≤ α ≤ 24 год;  –90° ≤ δ ≤ +90°
Карта зоряного неба у формі прямокутника 

є певною проекцією небесної сфери на площи-
ну, на якій позначені екваторіальні координа-
ти а, б (рис. 2.6). Ці координати не залежать 
від місця спостереження на Землі, тому картою зоряного неба можна 
користуватись в будь-якій країні.

Висновки. Уявна небесна сфера допомагає визначити положення 
космічних тіл у певній системі координат. На картах зоряного неба 
використовують екваторіальну систему координат, у якій положен-
ня зір визначають за допомогою прямого сходження та схилення. 
Небесні світила допомагають також визначити сторони горизонту 
у випадку, якщо ми заблукали в незнайомій місцевості.

Контрольні запитання
1. Як можна визначити горизонтальний паралакс світила? Із чим 

пов’язані річні паралакси?

Рис. 2.4. Екваторіальна 
система небесних 

координат:  
δ —  схилення світила;

α —  пряме сходження.

Рис. 2.5. Екваторіальна система 
небесних координат

Небесний 
екватор

Коло  
схилення

δ

α

S

M

P1

P2
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2. Опишіть екваторіальну систему координат. Які координати вико-
ристовують у цій системі?

3. Як можна на Північному полюсі Землі визначити напрямок на пів-
день?

4. За допомогою рухомої карти зоряного неба визначте сузір’я, що 
ніколи не заходять для спостерігача, який перебуває на території 
України.

5. Як ви вважаєте, з чого складаються зоряні атласи?

Тема для дискусії
Чи можна користуватися нашою картою зоряного неба на поверх-

ні інших планет Сонячної системи? Під час міжпланетних польотів? 
На планетах, які обертаються навколо інших зір?

Завдання для спостереження
Знайдіть Полярну зорю та визначте напрямок меридіана з півно-

чі на південь відносно вашого будинку. Намалюйте схему розташуван-
ня вашого будинку щодо меридіана та визначте кут між меридіаном 
і будь-якою стіною вашого будинку.

Дізнайтеся більше про орієнтування на місцевості.

Пряме сходження, α

С
хи

ле
нн

я,
 δ

Кассіопея

Андромеда

Пегас

Водолій

Південна риба

 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 18 2 20 5
 Грудень Листопад Жовтень Вересень Серпень Липень Червень Травень Квітень Березень Лютий Січень

Стрілець
Козеріг

Орел Змія

Дельфін

Лебідь
Ліра

Дракон

Геркулес Волопас

Велика Ведмедиця

Терези

Скорпіон

Кентавр

Гідра Великий Пес

Голуб

Оріон

Рак

Візничий

Персей

Плеяди

Лев

Діва

Південний 
Хрест

Е К В АТ О Р

Е К Л і ПТ и К А

Рис. 2.6. Карта зоряного неба екваторіальної зони. Дати, коли ці сузір’я кульмінують у вечірній 
час, позначені внизу карти. Відшукайте їх після заходу Сонця в південній частині небосхилу
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 Типи календарів. Астрономія та визначення часу

Типи Календарів. У сучасному календарі усіх європейських країн 
за основу береться 1 тропічний рік — період обертання Землі навколо 
Сонця відносно точки весняного рівнодення ϒ, але при створенні іде-
ального календаря виникає ускладнення, бо тропічний рік не має ці-
лого числа діб.

Довгий час в Європі користувалися юліан-
ським календарем, який був запроваджений ще 
Юлієм Цезарем у 46 році до н. е. У цьому ка-
лендарі тривалість тропічного року була прий-
нята за 365 діб 6 год 00 хв 00 с, а для того щоб 
рік мав ціле число діб, було прийнято, що кож-
ні 3 роки підряд триватимуть по 365 діб, а чет-
вертий рік — 366 діб (високосний рік). Але 
в середньому кожний календарний рік був 
довший за тропічний на 11 хв 14 с (365 діб 6 
год 00 хв 00 с — 365 діб 5 год 48 хв 46 с). Тоб-
то коли тропічний рік уже реально закінчу-
вався, рік за юліанським календарем тривав 
ще 11 хв 14 с. Тому за чотири роки похибка 
накопичувалася і календар відставав уже на 
44 хв 56 с, а за 400 років — майже на 3 доби.

Григоріанський календар, що діє в наш 
час, виправив цю неточність. У ньому вилу-
чили три доби з кожних 400 років, тобто три 
високосні роки зробили простими. На рис. 3.1 показано, які роки бу-
ли високосними за юліанським календарем, а кружечком обведені ті, 
які стали простими за григоріанським. Легко помітити, що це ті роки, 
які закінчуються двома нулями і число сотень яких не ділиться на чо-
тири без остачі. Григоріанський календар теж не є ідеальним, але по-
хибку на одну добу він дає приблизно через 33 століття.

3

Тропічний рік (365 діб 5 год 
48 хв 46 с) — період обертан-
ня Землі навколо Сонця від-
носно точки весняного рівно-
дення

Прості роки мають 365 діб

Високосний рік має 366 діб. Цю до-
даткову добу вводять 29 лютого

За григоріанським календарем 
рік вважається високосним, якщо 
він ділиться на 4 без остачі, крім 
тих років, які закінчуються на два 
нулі і число сотень яких не ділить-
ся на 4

Три доби відставання 
за юліанським календарем

Три доби відставання 
за юліанським календарем

Рис. 3.1. Високосні роки за 
юліанським календарем. 

Кружечком обведені роки, 
які за григоріанським 

календарем не 
є високосними
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Для допитливих

Нову реформу календаря було здійснено в 1582 р. за пропози-
цією Папи Римського Григорія XIII. Для того щоб виправити нако-
пичену на той час помилку, оголосили, що 1582 р. триватиме тіль-
ки 355 діб.

Новий календар був названий григоріанським (або новим сти-
лем) на честь Папи Римського і поступово був уведений у всіх кра-
їнах Європи та Америки. Тепер різниця між юліанським і григорі-
анським календарями досягла вже 13 діб і збережеться ще в XXI ст. 
У цивільному житті України новий стиль був запроваджений уря-
дом Центральної Ради в 1918 р.

Астрономія та визначення часу. Час є філософською, фізичною та 
соціальною категорією, тому задача точного вимірювання часу є одні-
єю з найважливіших проблем сучасної науки. З нашого досвіду відо-
мо, що час «тече» рівномірно, подібно до води в тихій річці. За цим 
принципом в давнину були сконструйовані водяні та пісочні годинни-
ки. З часом був створений механічний годинник, дія якого основана на 
принципі періодичних коливань маятника, що довго може зберігати 

сталим період своїх коливань. Принцип дії найточ-
ніших сучасних електронних годинників базується 
на використанні коливань в електромагнітному полі 
кристалів або навіть окремих молекул.

Хоча годинники протягом віків змінювали ви-
гляд (рис. 3.2, 3.3) і збільшувалась точність вимірю-
вань, деякі одиниці для визначення часу залишилися 
одними й тими самими — рік і доба, бо вони пов’я-
зані з рухом Землі навколо Сонця та її обертанням 
навколо своєї осі.

Для визначення кутової швидкості обертання 
Землі орієнтирами можуть служити небесні світи-
ла — Сонце, зорі та ін. Тому і використовують дві 
системи відліку часу — зоряний час і сонячний час. 
Зоряний час переважно використовують астрономи, 
а в повсякденному житті люди застосовують тільки 
сонячний час. Проміжок часу, за який Земля робить 
повний оберт навколо своєї осі відносно Сонця, нази-
вають сонячною добою. Доба поділяється на 24 годи-
ни. За традицією початок сонячної доби (0 год) на-
стає опівночі.

Сонячний час у певному місці, або місцевий 
час, можна визначити за допомогою сонячного го-
динника — звичайної палички, тінь від якої допо-
може приблизно виміряти місцевий час. Місцевий 

Рис. 3.2. Старовинний 
сонячний годинник

Рис. 3.3. Перший 
атомний годинник
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полудень — 12 година за місцевим часом — настає 
о тій порі, коли триває верхня кульмінація Сон-
ця, — тоді тінь від палички найкоротша.

У повсякденному житті користуватись місцевим 
часом незручно, бо в кожній точці на поверхні Зем-
лі він різний, і ми, переїжджаючи від одного місця 
до іншого, мусили б постійно переводити стрілки го-
динника на кілька хвилин. Ця 
проблема усувається, якщо ко-
ристуватись поясним часом, 
який запровадили в кінці XIX 
ст. Землю поділили меридіана-
ми на 24 годинні пояси і домо-
вились, що всі годинники в од-
ному поясі будуть показувати 
однаковий час, який дорівнює 
місцевому часу середнього ме-
ридіана (рис. 3.4).

Мандрівники переводять 
годинники на одну годину тільки у випадку, коли вони перетинають 
межу відповідного поясу. Нульовий пояс проходить через Гринвіць-
кий меридіан, тому годинники у Великій Британії показують місце-
вий час Гринвіцького меридіана. Цей час називають всесвітнім часом.

Висновки. За допомогою небесних світил можна визначати час. 
Період обертання Землі навколо осі використовують для відліку го-
дин, хвилин і секунд. Період обертання Землі навколо Сонця вико-
ристовують при створенні календарів для відліку тривалих проміж-
ків часу.

Сонячна доба — час, 
за який Земля робить 
повний оберт навколо 
своєї осі відносно Сонця

1 год = 1/24 доби

1 год = 60 хв = 3600 с

Місцевий час визначається за допомогою сонячного 
годинника. Кожний меридіан мас свій місцевий час.

Поясний час дорівнює місцевому часу середнього 
меридіана відповідного поясу.

Всесвітній час (англ. UT) — місцевий час Гринвіцько-
го меридіана. Всесвітній час застосовують в астроно-
мії для визначення моментів різних космічних подій.

Київський час  — час другого поясу, який на 
2 години випереджає всесвітній час.

Гринвіч

Київ

 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12

Рис. 3.4. Годинні пояси. Земля поділена на 24 пояси, у кожному з яких всі годинники показують од-
наковий час. Переїжджаючи з одного поясу в інший, мандрівники переводять стрілки годинників 
на ціле число годин
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Контрольні запитання
1. Які існують типи календарів? Чим вони відрізняються?
2. Назвіть одиниці виміру часу.Чому протягом багатьох років вони 

залишаються незмінними?
3. Дайте визначення поняттю «місцевий час».
4. Чому неможливо скласти абсолютно точний календар?

 Видимий рух Сонця. Видимі рухи Місяця та планет

Видимий рух Сонця. З курсу природознавства відомо, що вісь обер-
тання Землі нахилена до площини орбіти під кутом 66,5°, і це призво-
дить до зміни пір року на Землі (рис. 4.1). Якби вісь обертання Зем-
лі була перпендикулярною до площини орбіти, то зміни пір року не 
відбувалося б, бо Сонце протягом року освітлювало б рівномірно Пів-
нічну та Південну півкулі нашої планети. Дні, коли Сонце однаково 
освітлює дві півкулі Землі, настають тільки двічі на рік — весною 20–
21 березня і восени 22–23 вересня, коли на всіх материках однакова 
тривалість дня — 12 годин.

В інші місяці тривалість дня більша або менша за 12 годин і зале-
жить від географічної широти місця спостереження. Найдовший день 
у Північній півкулі настає 21–22 червня — початок астрономічного 
літа, а у Південній півкулі в цей день починається астрономічна зи-
ма. Через півроку 21–22 грудня, навпаки, у Північній півкулі настає 
астрономічна зима, а в Південній —літо (рис. 4.3).

4

P1

P2

66,5°

23,5°

16 14

20

22

0
2 6
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Рис. 4.1. Кут між площинами 
екватора та екліптики 23,5°, а кут 
між площиною екліптики та 
полюсом світу 66,5°. Це є причиною 
зміни пір року на Землі

Рис. 4.2. Конфігурації Венери і Марса. Протистояння Мар-
са — планета перебуває найближче до Землі, її видно всю 
ніч у протилежному від Сонця напрямку. Венеру найкра-
ще видно ввечері у східну елонгацію ліворуч від Сонця B1 
та вранці під час західної елонгації праворуч від Сонця B2

Верхнє сполучення

Нижнє сполучення
Протистояння

Орбіта Марса

Орбіта Землі

Орбіта Венери
B3

B1 B2

M1

B4
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На широті 50° (Київ, Львів, 
Харків) тривалість найдовшого 
дня 22 червня — 16 год 20 хв — 
у два рази більша за тривалість 
найкоротшого дня 22 грудня — 
8 год.

Видимі рухи Місяця та пла
нет. Усі планети світяться від-
битим сонячним промінням, 
тому краще видно ту планету, 
яка розташована ближче до 
Землі, за умови, якщо до нас 
повернена її денна, освітлена 
Сонцем півкуля.

На рис. 4.2 зображено протистояння (ПС) Мар-
са (М1), тобто таку конфігурацію, коли Земля буде 
перебувати на одній прямій між Марсом і Сонцем. 
У протистоянні яскравість планети найбільша, тому 
що до Землі повернена вся її денна півкуля.

Орбіти двох планет, Меркурія і Венери, розта-
шовані ближче до Сонця, ніж Земля, тому в проти-
стоянні вони не бувають. У положенні, коли Вене-
ра чи Меркурій перебувають найближче до Землі, їх 
не видно, бо до нас повернена нічна півкуля плане-
ти (рис. 4.2). Така конфігурація називається ниж-
нім сполученням із Сонцем. У верхньому сполучен-
ні планету теж не видно, бо між нею і Землею 
розташовується яскраве Сонце.

Найкращі умови для спостереження Вене-
ри і Меркурія бувають у конфігураціях, які 
називаються елонгаціями. Східна елонгація 
(СЕ) — це момент положення, коли планету 
видно ліворуч від Сонця ввечері B1. Західна 
елонгація (ЗЕ) Венери спостерігається вранці, 
коли планету видно праворуч від Сонця у схід-
ній частині небосхилу B2.

Сидеричний і Синодичний період обертан
ня планет. Сидеричний період обертання визна-
чає рух тіл відносно зір. Це час, протягом яко-
го планета, рухаючись по орбіті, робить повний 
оберт навколо Сонця (рис. 4.4). Синодичний пе-
ріод обертання визначає рух тіл відносно Землі 
і Сонця. Це проміжок часу, через який спосте-
рігаються одні й ті самі послідовні конфігурації 
планет (протистояння, сполучення, елонгації).

Весняне рівнодення 
21 березня

Осіннє рівнодення 
23 вересня

Зимове  
сонцестояння  

22 грудня

Літнє сонцестояння  
22 червня

Рис. 4.3. Освітлення Землі сонячними променями 
взимку і влітку. Найбільше енергії від Сонця 

отримує тропічна зона, де опівдні сонячні 
промені можуть падати перпендикулярно 

до горизонту. Широта тропіків ±23,5°

Конфігураціями планет 
називають характерні 
взаємні положення 
планет відносно Землі 
й Сонця

Протистояння — 
планету видно із Землі 
цілу ніч у протилежному 
від Сонця напрямку

Елонгація — видима 
з поверхні Землі кутова 
відстань між планетою 
і Сонцем

M1

З1

M2

З2

С

Орбіта Марса

Орбіта Землі

Рис. 4.4. Шлях, що відповідає сиде-
ричному періоду обертання Марса 

навколо Сонця, зображено пунктиром 
синього кольору, синодичному — 

пунктиром червоного кольору. 

Положення С—З1—М1 та С—
З2—М2 — два послідов-

них протистояння Марса.



24

Тема 1. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері

Фази Місяця (рис. 4.5), тобто зміна його зовніш-
нього вигляду, також настають унаслідок того, що 
Місяць світиться відбитими сонячними променями. 
Обертаючись навколо нашої планети, він займає різ-
ні положення відносно Землі та Сонця, тому ми ба-
чимо різні частини його денної півкулі.

Висновки. Зміни пір року на Землі відбувають-
ся через те, що вісь обертання Землі нахилена до 
площини орбіти під кутом. Усі планети світяться 
відбитим сонячним промінням, тому краще видно 
ту планету, яка розташована ближче до Землі, за 
умови, якщо до нас повернена її денна, освітлена 
Сонцем півкуля.

Контрольні запитання
1. Що є причиною зміни пір року на Землі?
2. В яких областях земної кулі тривалість світлового дня не зміню-

ється протягом року?
3. Що таке конфігурації планет? Опишіть їх.
4. У який період краще за все спостерігати за планетами?
5. Дайте визначення синодичному і сидеричному періодам обертан-

ня планети. У чому полягають відмінності цих періодів?
6. Якою має бути тривалість сидеричного та синодичного періодів 

обертання планети у випадку їх рівності?

 Закони Кеплера.  
 Визначення маси і розмірів небесних тіл

Закони Кеплера. Йоганн Кеплер визначив, що Марс рухається 
навколо Сонця по еліпсу, а потім було доведено, що й інші планети 

теж мають еліптичні орбіти.
Перший закон Кеплера. Всі планети обертаються 

навколо Сонця по еліпсах, а Сонце розташоване в од-
ному з фокусів цих еліпсів (рис. 5.1).

Головний наслідок із першого закону Кеплера: 
відстань між планетою та Сонцем не залишається 
сталою і змінюється в межах: rmax ≤ r ≥ rmin.

Точка A орбіти, де планета наближається на най-
меншу відстань до Сонця, називається периге лієм 
(від грец. peri — поблизу, relios — Сонце), а найвід-
даленішу від центра Сонця точку B орбіти планети 
назвали афелієм (від грец. apo — далі) (рис. 5.2). 

5

Рис. 4.5. Фази Місяця

2c

O
A B

F1
F2

2a

Рис. 5.1. Планети 
обертаються навколо 
Сонця по еліпсах. 
AF1 = rmin — у перигелії; 
BF1 = rmax — в афелії
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Сума відстаней у перигелії та афе-
лії дорівнює великій осі AB еліпса: 
rmax + rmin = 2a. 

Ступінь витягнутості еліпса ха-
рактеризується ексцентриситетом 
e — відношенням відстані між фоку-
сами 2c до довжини великої осі 2a, 
тобто 

c
ae = , 0<e<1.

Орбіта Землі має маленький ексцентриситет e = 0,017 і майже не 
відрізняється від кола, тому відстань між Землею і Сонцем змінюється 
в невеликих межах від rmin = 0,983 а. о. в перигелії до rmax = 1,017 а. о. 
в афелії.

Орбіта Марса має більший ексцентриситет, а саме 0,093, тому від-
стань між Землею і Марсом під час протистояння може бути різною — 
від 100 млн км до 56 млн км. Значний ексцентриситет (e = 0,8...0,99) 
мають орбіти багатьох астероїдів і комет, а деякі з них перетинають 
орбіту Землі та інших планет, тому інколи відбуваються космічні ка-
тастрофи під час зіткнення цих тіл.

Супутники планет теж рухаються по еліптичних орбітах, причому 
у фокусі кожної орбіти розміщений центр відповідної планети.

Другий закон Кеплера. Радіус-вектор планети за однакові проміж-
ки часу описує рівні площі.

Головний наслідок другого закону Кеплера полягає в тому, що під 
час руху планети по орбіті з часом змінюється не тільки відстань пла-
нети від Сонця, але і її лінійна та кутова швидкості.

Найбільшу швидкість планета має в перигелії, коли відстань до 
Сонця є найменшою, а найменшу швидкість — в афелії, коли відстань 
є найбільшою.

Другий закон Кеплера фактично визначає відомий фізичний закон 
збереження енергії: сума кінетичної та потенціальної енергії в замкне-
ній системі є величиною сталою. Кінетична енергія визначається швид-
кістю планети, а потенціальна — відстанню між планетою та Сонцем, 
тому при наближенні до Сонця швидкість пла-
нети зростає (рис. 5.3).

Якщо перший закон Кеплера перевірити 
в умовах школи досить важко, бо для цього тре-
ба виміряти відстань від Землі до Сонця взимку 
та влітку, то другий закон Кеплера може пере-
вірити кожний учень. Для цього треба пере-
конатися, що швидкість Землі протягом року 
змінюється. Для перевірки можна використа-
ти звичайний календар і порахувати тривалість 
півріччя від весняного до осіннього рівнодення 
(21.03–23.09) та, навпаки, від 23.09 до 21.03.

Рис. 5.2. Афелій і перигелій Землі

Рис. 5.3. При наближенні до Сонця 
швидкість планети зростає, а при 
віддаленні — зменшується. Якщо 

відрізки часу t2 – t1 = t4 – t3 = t6 – t5, 
то площі SA = SB = SC

Перигелій

Афелій
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Якби Земля оберталася навколо Сонця з постій-
ною швидкістю, то кількість днів у цих півріччях 
була б однакова. Але, згідно з другим законом Ке-
плера, взимку швидкість Землі більша, а влітку — 
менша, тому літо в Північній півкулі триває трохи 
більше, ніж зима, а у Південній півкулі, навпаки, 
зима трохи довша за літо.

Третій закон Кеплера. Квадрати сидеричних пе-
ріодів обертання планет навколо Сонця відносяться 
як куби великих півосей їхніх орбіт.

2 3
1 1
2 3

2 2

,
T a

T a
=

де T1 та T2 — сидеричні періоди обертання будь-
яких планет; a1 та a2 — великі півосі орбіт цих пла-
нет.

Якщо визначити велику піввісь орбіти якоїсь планети чи астеро-
їда, то, згідно з третім законом Кеплера, можна обчислити період обер-
тання цього тіла, не чекаючи, поки воно зробить повний оберт навко-
ло Сонця.

Третій закон Кеплера використовується також і в космонавтиці, 
якщо треба визначити період обертання навколо Землі супутників, 
космічних кораблів або обчислити час польоту міжпланетних станцій 
на інші планети Сонячної системи.

Закон всесвітнього тяжіння. Великий англійський фізик і матема-
тик Ісаак Ньютон довів, що фізичною основою законів Кеплера є фун-
даментальний закон всесвітнього тяжіння, який не тільки зумовлює 
рух планет у Сонячній системі, але й визначає взаємодію зір у Галак-
тиці. У 1687 р. І. Ньютон сформулював цей закон так: будь-які два ті-
ла з масами М і т притягуються із силою, величина якої пропорцій-
на добуткові їхніх мас, та обернено пропорційна квадрату відстані 
між ними (рис. 5.4).

     
2

Mm

R
F G= , (5.5)

де G — гравітаційна стала; R — відстань між цими тілами.
Слід звернути увагу, що форму-

ла (5.5) справедлива тільки для двох 
матеріальних точок. Якщо тіло має 
сферичну форму і густина всереди-
ні розподілена симетрично віднос-
но центра, то масу такого тіла мож-
на вважати за матеріальну точку, 
яка розміщується в центрі сфери. 
Наприклад, якщо космічний кора-
бель обертається навколо Землі, то 

Земля в перигелії 
3–4 січня наближається 
до Сонця на найменшу 
відстань — 147 млн км

Земля в афелії 
3–4 липня віддаляється 
від Сонця на найбільшу 
відстань — 153 млн км

Найбільшу швидкість 
Земля має взимку: 
Vmax = 30,38 км/с

Найменшу швидкість 
Земля має влітку: 
Vmin = 29,36 км/с

m M

F1

R

F2

Рис. 5.4. Закон всесвітнього тяжіння
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для визначення сили, з якою корабель притягується 
до Землі, беруть відстань R + H до центра Землі, а не 
до поверхні (рис. 5.6).

За допомогою формули (5.5) можна визначити ва-
гу космонавтів на будь-якій планеті, якщо відомий її 
радіус R і маса M. Закон всесвітнього тяжіння ствер-
джує, що не тільки планета притягується до Сонця, 
але й Сонце притягується з такою самою силою до пла-
нети, тому рух двох тіл у гравітаційному полі відбу-
вається навколо спільного центра мас даної і системи. 
Тобто планета не падає на Сонце, бо вона ру-
хається з певною швидкістю по орбіті, а Сон-
це не падає на планету під дією тієї ж сили 
тяжіння, бо воно теж обертається навколо 
спільного центра мас.

Висновки. Усі космічні тіла від планет до галактик рухаються 
згідно із законом всесвітнього тяжіння.

Закони Кеплера визначають форму орбіти і швидкість руху пла-
нет Сонячної системи та їх періоди обертання навколо Сонця.

Контрольні запитання
1. Чи можна Венеру побачити в той час, коли вона розміщується най-

ближче до Землі?
2. У яку пору року орбітальна швидкість Землі найбільша?
3. Чому Меркурій важко побачити на небі, хоча він буває яскраві-

шим за Сіріус?
4. Чи можна було б із поверхні Марса побачити Землю під час про-

тистояння Марса?

Тема для дискусії
Як зміниться клімат Землі, якщо ексцентриситет земної орбіти 

буде дорівнювати 0,5, а велика піввісь залишиться такою, як зараз? 
Вважати, що кут нахилу осі обертання до площини екліптики зали-
шиться 66,5°.

Завдання для спостереження
Визначте за допомогою астрономічного календаря, яка планета Со-

нячної системи розташовується найближче до Землі 10 березня поточ-
ного року. У якому сузір’ї її можна побачити сьогодні вночі?

Дізнайтеся більше про визначення маси і розмірів не-
бесних тіл. 
Виконайте тестові завдання із автоматичною перевір-
кою на сайті «Шнтерактивне навчання»

R

H

F

m

M

( )2

mM

R H
F G

+
=

Рис. 5.6. Сила тяжіння, яка 
діє на космічний корабель, 

залежить від відстані R + H між 
кораблем і центром Землі

Тести
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Тема 2. Методи та засоби 
астрономічних досліджень

 Випромінювання небесних тіл. 
 Методи астрономічних досліджень

Випромінювання небесних тіл. У цій темі ми розглянемо основні 
методи, за допомогою яких астрономи збирають інформацію про події 
в далекому космосі. Виявляється, що основним джерелом такої інфор-
мації є електромагнітні хвилі та елементарні частинки, які випромі-
нюють космічні тіла, а також гравітаційні й електромагнітні поля, за 
допомогою яких ці тіла між собою взаємодіють.

Кальцій

400 500 600 700

Гідроген

Гідроген

Магній
Натрій

Довжина хвилі λ, нм

λmax

Ен
ер

гі
я

Рис. 1.1. Спектр випромінювання зорі з температурою T = 5800 K. Западини на графіку від-
повідають темним лініям поглинання, які утворюють окремі хімічні елементи

Спостереження за об’єктами Всесвіту здійснюється у спеціальних 
астрономічних обсерваторіях. У цих дослідженнях астрономи навіть 
мають певну перевагу перед фізиками, бо можуть спостерігати за про-
цесами, які відбувалися мільйони або мільярди років тому.

Як відомо з курсу фізики, атоми можуть випромінювати або погли-
нати енергію електромагнітних хвиль різної частоти — від цього за-
лежать яскравість і колір того чи іншого тіла. Для розрахунків інтен-
сивності випромінювання вводиться поняття так званого чорного тіла, 
яке може ідеально поглинати й випромінювати електромагнітні коли-
вання в діапазоні всіх довжин хвиль (неперервний спектр).

Зорі випромінюють електромагнітні хвилі різної довжини λ, але 
в залежності від температури поверхні найбільше енергії припадає на 
певну частину спектра lmax (рис. 1.1). Цим пояснюються різноманіт-
ні кольори зір — від червоного до синього (рис. 1.2, 1.3). Використо-
вуючи закони випромінювання чорного тіла, які відкрили фізики на 
Землі, астрономи вимірюють температуру далеких космічних світил 
(рис. 1.4). При температурі T = 300 K чорне тіло випромінює енергію 

1
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переважно в інфрачервоній частині спектра, яка не сприймається не-
озброєним оком.

При низьких температурах таке тіло у стані термодинамічної рів-
новаги має справді чорний колір.

Для допитливих

У природі абсолютно чорних тіл не існує, на-
віть чорна сажа поглинає не більше ніж 99 % елек-
тромагнітних хвиль. З іншого боку, якби абсолют-
но чорне тіло тільки поглинало електромагнітні 
хвилі, то з часом температура такого тіла стала 
б нескінченно великою. Тому чорне тіло випро-
мінює енергію, причому поглинання і випромі-
нювання можуть відбуватися в різних частотах. 
Однак при деякій температурі встановлюється рів-
новага між випромінюваною та поглиненою енер-
гіями. Залежно від рівноважної температури колір 
абсолютно чорного тіла не обов’язково буде чор-
ним — наприклад, сажа в печі при високій темпе-
ратурі має червоний або навіть білий колір.

Методи астрономічних досліджень. Між фізикою 
та астрофізикою є багато спільного — ці науки ви-
вчають закони світу, у якому ми живемо. Але між 
ними існує одна суттєва різниця — фізики мають 
можливість перевірити свої теоретичні розрахунки 
за допомогою відповідних експериментів, у той час 
як астрономи в більшості випадків такої можливо-
сті не мають, бо вивчають природу далеких косміч-
них об’єктів за їхнім випромінюванням.

Астрофізичні експерименти в космосі все ж таки 
відбуваються — їх здійснює сама природа, а астроно-
ми спостерігають за тими процесами, які відбувають-
ся в далеких світах (рис. 1.5), і аналізують отримані 
результати. Ми спостерігаємо своєрідні явища в ча-
сі та бачимо таке далеке минуле Всесвіту, коли ще 
не існувала не тільки наша цивілізація, але навіть 
не було Сонячної системи. Тобто астрофізичні мето-
ди вивчення далекого космосу фактично не відріз-
няються від експериментів, які проводять фізики на 
поверхні Землі. До того ж за допомогою АМС астро-
номи проводять справжні фізичні експерименти як 
на поверхні інших космічних тіл, так і в міжпланет-
ному просторі.

Рис. 1.2. Червоний карлик

Рис. 1.3. Молоді зорі. Різні 
кольори зір пояснюються 

електромагнітним випромі-
нюванням різної довжини

Чорне тіло поглинає всю 
енергію, яка падає на йо-
го поверхню, і всю енергію 
пере випромінює в навко-
лишній простір, але в ін-
шій частині спектра

Астрофізика вивчає 
будову космічних тіл, 
фізичні умови на поверхні 
й всередині тіл, хімічний 
склад, джерела енергії 
та ін.
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Астрономічні спостереження здійснюються як у астрономічних об-
серваторіях за допомогою різноманітних телескопів, так і неозброє-
ним оком.

Спостереження неозброєним оком. Око людини є унікальним орга-
ном чуття, за допомогою якого ми отримуємо понад 90 % інформації 

про навколишній світ. Оптичні характеристики ока 
визначаються роздільною здатністю та чутливістю.

Роздільна здатність ока, або гострота зору, — 
це спроможність розрізняти об’єкти певних куто-
вих розмірів. Установлено, що роздільна здатність 
ока людини не перевищує 1′ (одна мінута дуги, рис. 
1.6). Це означає, що ми можемо бачити окремо дві зо-
рі (або дві літери в тексті книги), якщо кут між ни-
ми a ≥ 1′, а якщо a < 1′, то ці зорі зливаються в одне 
світило, тому розрізнити їх неможливо.

Ми розрізняємо диски Місяця та Сонця, бо кут, 
під яким видно діаметр цих світил (кутовий діаметр), 
дорівнює близько 30′, у той час як кутові діаметри 

Рис. 1.5. Народження нової 
зорі

Рис. 1.4. Розподіл енергії у  спектрі випромінювання зір. Колір зір визначає температуру 
поверхні T: сині зорі мають температуру 12 000 K, а  червоні  — 3000 K. При збільшенні 
температури на поверхні зорі зменшується довжина хвилі lmax, яка відповідає максимуму 
енергії випромінювання максимуму енергії випромінювання

0 500 1000 1500

T = 12 000 К T = 5800 К T = 3000 К

Довжина хвилі λ, нм

λmax ≈ 250 нм λmax ≈ 500 нм λmax ≈ 1000 нм

Ен
ер

гі
я
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планет і зір менші за 1′, тому ці світила 
неозброєним оком видно як яскраві точки.

Чутливість ока визначається порогом 
сприйняття окремих квантів світла. Най-
більшу чутливість око має у жовто-зеле-
ній частині спектра, і ми можемо реагу-
вати на 7–10 квантів, які потрапляють 
на сітківку за 0,2–0,3 с. В астрономії чут-
ливість ока можна визначити за допомо-
гою так званих видимих зоряних величин, 
які характеризують яскравість небесних 
світил.

Для допитливих

Чутливість ока також залежить від діаметра зіниці — у темря-
ві зіниці розширюються, а вдень звужуються. Перед астрономічни-
ми спостереженнями треба 5 хв посидіти в темряві, тоді чутливість 
ока збільшиться.

Висновки. Астрономія з оптичної науки перетворилась у всехви-
льову, бо основним джерелом інформації про Всесвіт є електромаг-
нітні хвилі та елементарні частинки, які випромінюють космічні ті-
ла, а також гравітаційні й електромагнітні поля, за допомогою яких 
ці тіла між собою взаємодіють.

Контрольні запитання
1. Чим пояснюється різноманітні кольори зір?
2. За допомогою яких законів астрономи вимірюють температуру да-

леких тіл?
3. Чи можливо проведення астрофізичних експериментів?
4. Які існують методи астрофізичних досліджень?
5. Чим визначається чутливість ока?

Принцип дії оптичного та радіотелескопа, 
детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль. 
Приймачі випромінювання. Застосування 
в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій.

Принцип дії оптичного телескопа. На жаль, більшість косміч-
них об’єктів ми не можемо спостерігати неозброєним оком, бо йо-
го можливості обмежені. Телескопи (грец. tele — далеко, skopos — 
бачити) дозволяють нам побачити далекі небесні світила або 
зареєструвати їх за допомогою інших приймачів електромагнітного 

2

30´
Рис. 1.6. Ми розрізняємо 

диск Місяця, оскільки 
його кутовий діаметр 

30′, у той час як кратери 
неозброєним оком 

не видно, адже їх кутовий 
діаметр менший за 1′
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випромінювання — фотоапарата, відеокамери. За 
конструкцією телескопи можна поділити на три гру-
пи: рефрактори, або лінзові телескопи (рис 2.1.) (лат. 
refractus — заломлення); рефлектори, або дзеркаль-
ні телескопи (рис. 2.2), (лат. reflectio — відбиваю) та 
дзеркально-лінзові телескопи.

Припустимо, що на нескінченності розташовуєть-
ся небесне світило, яке для неозброєного ока видно 
під кутом α1. Двоопукла лінза, яку називають об’єк-
тивом, будує зображення світила у фокальній площи-
ні на відстані F від об’єктива (рис. 2.1). У фокальній 
площині установлюють фотопластину, відеокамеру 
або інший приймач зображення. Для візуальних спо-
стережень використовують короткофокусну лінзу —
лупу, яку називають окуляром.

Збільшення телескопа визначається так:
2

1

F

f
n

α
α

= =  ,

де α2 — кут зору на виході окуляра; α1 — кут зору, під яким світи-
ло видно неозброєним оком; F, f — фокусні відстані відповідно об’єк-
тива й окуляра.

Роздільна здатність телескопа залежить від ді-
аметра об’єктива, тому при однаковому збільшенні 
більш чітке зображення дає телескоп із більшим ді-
аметром об’єктива.

Крім того телескоп збільшує видиму яскравість 
світил, яка буде у стільки разів більша за ту, що 
сприймається неозброєним оком, у скільки площа 
об’єктива більша від площі зіниці ока. Запам’ятай-
те, що в телескоп не можна дивитись на Сонце, бо 
його яскравість буде такою великою, що ви можете 
втратити зір.

Радіотелескопи. Для реєстрації електромагнітно-
го випромінювання в радіодіапазоні (довжина хвилі 
від 1 мм і більше — рис. 2.3) створені радіотелескопи, 
які приймають радіохвилі за допомогою спеціальних 
антен і передають їх до приймача. У радіоприймачі 
космічні сигнали опрацьовуються і реєструються спе-
ціальними приладами. Існують два типи радіотеле-
скопів — рефлекторні та радіоґратки. Принцип дії 
рефлекторного радіотелескопа такий самий, як те-
лескопа-рефлектора (рис. 2.2), тільки дзеркало для 
збирання електромагнітних хвиль виготовляється 
з металу. Часто це дзеркало має форму параболоїда 
обертання. Чим більший діаметр такої параболічної 

Світло від зорі

Об’єктив

Окуляр

α1

F

f

Рис. 2.1. Схема лінзового 
телескопа (рефрактора)

Рис. 2.2. Схема дзеркального 
телескопа (рефлектора)

Світло 
від зорі

Плоске  
дзеркальце

Параболічне дзеркало

Окуляр

F

Рефрактор — телескоп, 
у якому для створення 
зображення використо-
вують лінзи

Рефлектор — телескоп, 
у якому для створення 
зображення використо-
вують дзеркало
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«тарілки», тим більші роздільна здатність і чутливість радіотелескопа. 
Найбільший в Україні радіотелескоп РТ-70 має діаметр 70 м (рис. 2.4).

Зростання енергії

Збільшення довжини хвилі

Рентгенівські 
промені

Інфрачервоні 
промені

Радіохвилі

Видиме світло

 400 нм 500 нм 600 нм 700 нм

 0,0001 нм 0,01 нм 10 нм 1000 нм 0,01 см 1 см 1 м 100 м

УФ- 
про-
мені

γ-промені

Рис. 2.3. Шкала електромагнітних хвиль

Радіоґратки складаються з великої кількості 
окремих антен, які розташовані на поверхні Землі 
в певному порядку. Якщо дивитися зверху, то велика 
кількість таких антен нагадує літеру «Т». Найбіль-
ший у світі радіотелескоп такого типу УТР-2 є в Хар-
ківській області (рис. 2.5).

Приймачі випромінювання. Електронні прила-
ди для реєстрації випромінювання космічних сві-
тил значно збільшують роздільну здатність і чутли-
вість телескопів. До них належать фотопомножувачі 
та електроннооптичні перетворювачі, дія яких ґрун-
тується на явищі зовнішнього фотоефекту. Напри-

кінці XX ст. для отримання 
зображення почали застосо-
вувати прилади зарядового 
зв’язку (ПЗЗ), у яких вико-
ристовується явище внутрішнього фотоефек-
ту. Вони складаються з дуже маленьких крем-
нієвих елементів (пікселів), що розташовані 
на невеликій площі. Матриці ПЗЗ використо-
вують не тільки в астрономії, але й у домаш-
ніх телекамерах і фотоапаратах — так звані 
цифрові системи для отримання зображення. 

Рис. 2.4. Радіотелескоп 
РТ-70 розташований 

в Криму біля Євпаторії

Рис. 2.5. Найбільший 
у світі радіотелескоп УТР-2 
(Український Т-подібний 
радіотелескоп) має 
розміри 1800 м × 900 м.
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ПЗЗ значно збільшують чутливість приймачів електромагнітного ви-
промінювання і дають змогу реєструвати космічні об’єкти в десятки 
разів слабші, ніж при фотографуванні.

Для допитливих

Принцип інтерференції електромагнітних хвиль дозволяє об’єд-
нати радіотелескопи, які розташовані на відстані десятків тисяч кі-
лометрів, що збільшує їх роздільну здатність до 0,0001″ — це в сот-
ні разів перевершує можливість оптичних телескопів.

Висновки.  За конструкцією телескопи можна поділити на три 
групи: рефрактори, рефлектори та дзеркально-лінзові телескопи. 
Для реєстрації електромагнітного випромінювання в радіодіапазо-
ні (довжина хвилі від 1 мм і більше) створені радіотелескопи.

Контрольні запитання
1. Чим відрізняються дзеркальний та лінзовий телескопи?
2. Який принцип роботи радіотелескопа?
3. Що таке електронні прилади для реєстрації випромінювання кос-

мічних світил?
4. Які вам відомі телескопи розташовані на території України?

Тема для дискусії
Припустимо, що у космосі будується міжнародна космічна стан-

ція, на якій Україна буде мати космічний блок. Які астрономічні при-
лади ви могли б запропонувати для проведення досліджень Всесвіту?

Завдання для спостереження
Телескоп-рефрактор можна виготовити за допомогою лінзи для 

окулярів. Для об’єктива можна використати лінзу з окулярів +1 ді-
оптрія, а як окуляр — об’єктив фотоапарата або іншу лінзу для оку-
лярів +10 діоптрій.

Дізнайтеся більше про історію радіотелескопів.

 Сучасні наземні і космічні телескопи. 
 Астрономічні обсерваторії.
Із початком космічної ери настає новий етап вивчення Всесвіту за 

допомогою ШСЗ та АМС. Космічні методи мають суттєву перевагу пе-
ред наземними спостереженнями, тому що значна частина електромаг-
нітного випромінювання зір і планет затримується в земній атмосфері. 
З одного боку, це поглинання рятує живі організми від смертельного 
випромінювання в ультрафіолетовій та рентгенівській частинах спек-
тра, але з іншого — воно обмежує потік інформації від світил.

3
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Космічний телескоп «Габбл» (рис. 3.1) — аме-
риканський оптичний телескоп, розташований на 
навколоземній орбіті з 1990 р. Він є спільним про-
ектом NASA і Європейського космічного агентства 
(ЄКА). Телескоп названо на честь Едвіна Габбла. Це 
унікальна багатоцільова орбітальна обсерваторія, 
найбільша серед запущених у космос у XX ст. Теле-
скоп є першим апаратом із серії «Великі обсервато-
рії», за його допомогою здійснено багато важливих 
спостережень.

Інші видатні космічні телескопи із серії «Вели-
кі обсерваторії»: «Комптон», «Чандра», «Спітцер» 
(рис. 3.2).

У наш час функціонує багато обсерваторій, які 
реєструють та аналізують випромінювання всіх ді-
апазонів — від радіохвиль до гамма-променів. Най-
більші серед них:

• Обсерваторія Джеміні (Близнюки) (рис. 3.3), має 
два восьмиметрові телескопи у різних місцях, на 
Гаваях та в Чилі. Інфрачервоний телескоп Південний Близнюк 
(Gemini South) розташований на висоті 2740 м в Андах (Чилі), 
а його брат Північний Близнюк (Gemini North) – на вершині за-
снулого вулкану Мауна-Кі, Гаваї. Потужні обсерваторії належить 
сімом країнам.

• Єркська обсерваторія — астрономічна обсервато-
рія у Чиказькому університеті. У цій обсервато-
рії встановлено телескоп-рефрактор із діаметром 
головної лінзи 102 см (40 дюймів), виготовле-
ний Елвіном Кларком; це був найбільший теле-
скоп у світі до створення Маунт-Вілсоновського 
рефлектора.

• Маунт-Вілсон — астрономічна обсерваторія на го-
рі Вільсон, на північний захід від Лос-Анджеле-
са, Каліфорнія.
Великий внесок у вивчення Всесвіту зробили та-

кож українські вчені (рис. 3.4). За їхньою участю бу-
ли створені перші космічні апарати, які почали до-
сліджувати не тільки навколоземний простір, а й 
інші планети. Автоматичні міжпланетні станції се-
рії «Луна», «Марс», «Венера» передали на Землю 
зображення інших планет із такою роздільною здат-
ністю, яка в тисячі разів перевищує можливості на-
земних телескопів.

Людство вперше побачило навіть панорами чу-
жих світів із дивовижними пейзажами. На цих АМС 

Рис. 3.1. Космічний 
телескоп Габбл

Рис. 3.2. Телескоп Спітцер

Рис. 3.3. Обсерваторія 
Джеміні

Рис. 3.4. Перший 
український 

супутник «Січ 1»
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була встановлена апаратура для проведення безпосередніх фізичних, 
хімічних та біологічних експериментів.

Для допитливих

За часів Київської Русі астрономічні спостереження проводи-
ли монахи, які в літописах повідомляли про незвичайні небесні 
явища — затемнення Сонця і Місяця, появу комет або нових зір. 
З винайденням телескопа для спостережень за небесними світила-
ми почали будувати спеціальні астрономічні обсерваторії. Перши-
ми астрономічними обсерваторіями Європи вважають Паризьку 
у Франції (1667), і Гринвіцьку в Англії (1675). Зараз астрономіч-
ні обсерваторії працюють на всіх материках, і їхня загальна кіль-
кість перевершує 400. В Україні працюють 7 астрономічних обсер-
ваторій — у Києві (дві), Криму, Львові, Миколаєві, Одесі, Полтаві.

Висновки. Сучасні телескопи дають можливість отримувати 
інформацію про далекі світи, і ми навіть спостерігаємо події, що 
відбувались мільярди років тому. За допомогою сучасних астроно-
мічних приладів ми можемо мандрувати не тільки у просторі, але 
й у часі. Найбільші космічні телескопи із серії «Великі обсервато-
рії»: «Габбл», «Комптон», «Чандра», «Спітцер».

Контрольні запитання
1. Які космічні телескопи ви знаєте?
2. Яка обсерваторія вважається найстарішою в світі?

Дізнайтеся більше про найбільшу в світі обсерваторію.
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Тема 3.  
Наша планетна система
Ми дізнаємося, що таке: 

1. Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його су-
путники. 

2. Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники. 
3. Карликові планети. Пояс Койпера, хмара Оорта. Малі тіла Сонячної сис-

теми — астероїди, комети, метеороїди. 
4. Дослідження тіл Сонячної системи за допомогою космічних апаратів. 

Гіпотези і теорії формування Сонячної системи.

 Земля і Місяць. Планети земної групи:  
 Меркурій, Венера, Марс і його супутники.
Земля є найчарівнішою планетою Сонячної системи (рис. 1.1), що 

рухається по своїй орбіті навколо Сонця із середньою 
швидкістю близько 30 км/с. Крім того, обертаючись 
навколо власної осі, вона робить один оберт за добу. 
Земля оточена атмосферою, яка простягається в кос-
мос більше ніж на 1000 км, що створює на її поверхні 
сприятливі умови для існування життя (температуру, 
склад атмосфери, величезну кількість води).

Хімічний склад атмосфери є неоднорідним. Най-
більшою складовою атмосфери біля поверхні Землі 
(за об’ємом 78%) є азот N2, який відіграє важливу 
роль у житті рослин. Кисень O2 є необхідним еле-
ментом для дихання всіх живих істот і складає 21 % 
об’єму атмосфери.

Водяна пара H2O в атмосфері затримує інфрачер-
воне випромінювання Землі та створює парниковий ефект, унаслідок 
чого температура поверхні підвищується. Середня температура поверх-
ні Землі +15,8 °С, а якби не було в атмосфері водяної пари, то на на-
шій планеті настав би льодовиковий період — температура навіть на 
екваторі могла б знизитися до –25 °С.

Погода (вітри, циклони та антициклони) формується в нижніх ша-
рах атмосфери, яка називається тропосферою, де передача енергії від-
бувається не тільки випромінюванням, а й за допомогою конвекції.

Магнітне поле Землі створює навколо планети на висоті понад 
500 км пояси радіації. Елементарні частинки, які рухаються у міжпла-
нетному просторі з величезною швидкістю і мають електричний заряд, 
взаємодіють із магнітним полем Землі й тому не долітають до атмос-
фери. Таким чином, магнітне поле захищає життя на Землі від смер-
тельних потоків космічних частинок.

1

Рис. 1.1. Фотографія 
Землі з космосу.
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Місяць. Місяць є природним супутником 
Землі, на якому атмосфера відсутня. Фази Мі-
сяця, тобто зміна його зовнішнього вигляду, 
настають унаслідок того, що Місяць світиться 
відбитими сонячними променями. Обертаючись 
навколо нашої планети, він займає різні поло-
ження відносно Землі та Сонця, тому ми бачи-
мо різні частини його денної півкулі. Щоб зро-
зуміти, чому ми бачимо фази Місяця, почнемо 
з нового Місяця, який із поверхні Землі май-
же ніколи не видний, оскільки до нас поверне-
на його нічна півкуля (рис. 1.2). Місяць у цій 
фазі можна побачити тільки під час сонячних 
затемнень, коли темний диск Місяця видно на 
фоні яскравого Сонця.

Не дивлячись на те, що Місяць розміщений майже на такій самій 
відстані від Сонця, як Земля, і одиниця його поверхні отримує таку 
саму кількість енергії, що й одиниця поверхні Землі, фізичні умови на 

цих космічних тілах суттєво відрізняються. Головна 
причина таких відмінностей пов’язана з тим, що сила 
тяжіння на Місяці менша від земної у 6 разів, тому 
він не може втримати біля поверхні окремі молекули 
газів. Протягом мільярдів років погода на Місяці од-
накова: два тижні світить Сонце і поверхня нагріва-
ється до температури +130 °С, а потім після двотиж-
невої ночі поверхня охолоджується і температура на 
світанку падає до –160 °С. За високої денної темпера-
тури молекули газів покидають сферу тяжіння Міся-
ця, тому там неможливе існування густої атмосфери. 
На Місяці навіть удень темне небо, як у міжпланет-
ному просторі, там не буває ані вітрів, ані дощів. Змі-
ни пір року не відбувається, тому що вісь обертання 
Місяця майже перпендикулярна до площини орбіти. 
На поверхні Місяця навіть неозброєним оком видно 
темніші ділянки, що були названі морями (рис. 1.3) 
та світліші, які астрономи назвали материками.

У морях немає ані краплі вологи, у вакуумі во-
да миттєво закипає і випаровується або замерзає. Во-
да у твердому стані могла зберегтися під поверхнею 
на глибині кількох десятків метрів, де протягом до-
би температура не змінюється і дорівнює –30 °С. Під 
час спостережень у телескоп видно, що на світлих 
материках переважають кратери — круглі гори діа-
метром до кількох сотень кілометрів, які мають ва-
ли заввишки кілька кілометрів (рис. 1.4). Більшість 

Рис. 1.2. Зміна фаз Місяця 
відбувається внаслідок того, 
що до Землі в різний час 
повернені різні частини денної 
та нічної півкуль Місяця

Синодичний період 
обертання Місяця (29,5 
земної доби) — промі-
жок часу, через який від-
бувається зміна фаз.

Сидеричний період 
обертання Місяця (27,3 
земної доби) — час 
обертання Місяця навко-
ло Землі відносно зір.

Рис. 1.3. Моря на Місяці 
утворилися після 
виверження вулканів. Вони 
мають темніший колір, адже 
за хімічним складом там 
більше заліза, а на світліших 
ділянках більше алюмінію
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кратерів мають метеоритне походження, хоча деякі 
з них могли утворитися під час виверження вулканів, 
з яких витікала розплавлена лава та заповнювала 
більш низькі ділянки, — так виникли моря. Вивер-
ження вулканів припинилося дуже давно, оскільки 
вік найстаріших твердих скель на материках — 4,4 
млрд років, у той час як лава в морях застигла близь-
ко 3 млрд років тому.

Планети земної групи. Планети Сонячної системи 
за розмірами і будовою на дві групи (рис. 1.5) — пла-
нети земної групи (Меркурій, Венера, Земля, Марс) 
та планети-гіганти (Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун).

Планети земної групи мають тверду поверх-
ню, тому що складаються переважно з важких 
хімічних елементів.

Планети-гіганти утворилися здебільшого 
з Гідрогену та Гелію, тому їхня середня густи-
на невелика, а між атмосферою і поверхнею не-
має чіткої межі.

Меркурій є найменшою планетою Сонячної 
системи, яку рідко кому випадало спостеріга-
ти неозброєним оком, тому що вона розташова-
на близько від Сонця. Меркурій дуже повільно 
обертається навколо своєї осі — сонячна доба вдвічі 
довша, ніж період його обертання навколо Сонця. От-
же, протягом майже трьох місяців там світить Сон-
це і стільки ж триває ніч. Знімки поверхні Меркурія, 
які були зроблені за допомогою АМС «Марінер-10» 
(США), вражають схожістю його рельєфу з поверх-
нею Місяця — така сама величезна кількість кра-
терів, що свідчить про однакову природу цих кос-
мічних тіл (рис. 1.6). Кратери на Меркурії названі 
іменами відомих поетів, письменників, художників, 
композиторів. Один із великих кратерів названий на 
честь Тараса Шевченка. На поверхні Меркурія були 
виявлені також величезні рівнини, які заповнені за-
стиглою базальтовою лавою. Це свідчить, що планета 
була колись розігріта, внаслідок чого в той час відбу-
валася інтенсивна вулканічна діяльність (рис. 1.7).

Венера привертає увагу людей тим, що на на-
шому небі її яскравість у десятки разів перевищує 
блиск зір першої зоряної величини. Українська на-
родна назва цієї планети — Вечірня, або Вранішня, 
зоря, адже вона першою з’являється на вечірньому 
небосхилі й останньою гасне на світанку.

Рис. 1.4. Кратери на Місяці 
зараз утворюються після 

падіння метеоритів, 
хоча 3 млрд років тому 

там діяли вулкани

Планети земної групи

Меркурій Венера Земля Марс

Планети-гіганти

Юпітер Сатурн

Уран

Нептун

Рис. 1.5. Порівняльні 
розміри планет земної 

групи та планет-гігантів

Рис. 1.6. Кратери на Меркурії

Рис. 1.7. Застигла лава на 
рівнині Калоріс свідчить, що 
Меркурій 3 млрд років тому 

був розігрітий за рахунок
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Довгий час Венеру називали планетою загадок, 
тому що густі хмари приховують її поверхню (рис. 
1.8, 1.9). Тільки недавно радіоспостереження вияви-
ли, що Венера повільно обертається навколо осі у зво-
ротному напрямку (порівняно з обертанням Землі), 
і сонячна доба там триває 117 земних діб.

На перший погляд, Венера дуже схожа на Зем-
лю, тому що ці планети мають майже однакові роз-
міри та масу. Астрономи сподівалися, що клімат на 
Венері трохи тепліший у порівнянні із земним, а фан-
тасти навіть писали про бурхливе життя на цій таєм-
ничій планеті... Уперше в історії людства АМС серії 
«Венера» (СРСР) зробили м’яку посадку на поверхню 
іншої планети і передали на Землю телевізійне зобра-
ження поверхні Венери (рис. 1.10).

У хмарах на Венері крім пари води утворюються 
краплини сірчаної кислоти, але до поверхні ці кис-
лотні дощі не долітають, оскільки під хмарами тем-
пература різко підвищується (на поверхні +480 °С) 
і краплі випаровуються. Основний шар хмар розта-

шовується на значній висоті (50–60 км), що пояснюється великим ат-
мосферним тиском, який біля поверхні досягає 90 атм — такий тиск 
на Землі в океані на глибині 900 м. Хмари на Венері, скоріше, нагаду-
ють слабку імлу, в якій видно предмети на відстані до 1 км.

Марс названий колись за свій червоний колір на 
честь бога війни, «кривавий» Марс під час протисто-
янь за яскравістю поступається тільки Венері. Хоча 
маса та радіус Марса менші, ніж Землі, але тривалість 
доби (24,6 год.) і зміна пір року (вісь обертання нахи-
лена під кутом 65° до площини орбіти) нагадують нашу 
планету. Правда, тривалість сезонів на Марсі майже 
у 2 рази довша, ніж на Землі. Навіть у невеликі теле-
скопи на Марсі видно білі полярні шапки (рис. 1.11), 
які свідчать про наявність води в атмосфері планети.

Рис. 1.8. Венера 
проходить повз Сонце

Рис. 1.9. Хмари на 
Венері, які видно під 
час спостережень за 
допомогою телескопа

Рис. 1.10. Панорама поверхні Венери, яку передала АМС «Венера-14». Небо вдень тьмяне, як на 
Землі перед дощем. Колір хмар і поверхні червоний, оскільки атмосфера поглинає сонячне про-
міння у синій частині спектра

Рис. 1.11. Марс
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Марс привернув особливу увагу людей після то-
го, як у 1877 р. італійський астроном Д. Скіапарел-
лі відкрив «канали». Тоненькі, ледве помітні лінії, 
які з’єднували темні ділянки поверхні Марса, нага-
дували людству зрошувальні системи на Землі, тому 
фантасти висунули ідею про високий інтелект марсі-
анської цивілізації. Ці повідомлення зачарували аме-
риканського мільйонера П. Ловелла, який залишив 
торгівлю і спеціально для пошуків життя на Марсі 
побудував величезну астрономічну обсерваторію. Піс-
ля дослідження Марса за допомогою АМС було вста-
новлено, що «канали» є своєрідною оптичною ілю-
зією, яку створюють окремі ділянки марсіанського 
ландшафту — гори, долини, кратери.

Із близької відстані Марс більше схожий на Мі-
сяць, ніж на Землю, оскільки безліч круглих крате-
рів свідчать про інтенсивне метеоритне бомбардуван-
ня в минулому. На деяких схилах метеоритних кратерів видно застиглі 
потоки якоїсь рідини, — можливо, під час вибуху з надр виділялася 
вода, а потім при низькій температурі знову замерзала (рис. 1.12). Ряд 
кратерів на Марсі назвали на честь українських астрономів: Барабаш-
ова, Герасимовича, Сімейкіна, Струве, Фесенкова.

Висновки. Одиниці поверхні на Землі й Місяці отримують від 
Сонця майже однакову кількість енергії, але фізичні умови на їх-
ніх поверхнях суттєво відрізняються.

Головна причина такої відміни клімату — відсутність атмосфери 
на Місяці. Повітря на Землі створює захисну ковдру, яка підвищує 
температуру на нашій планеті та оберігає життя від смертельного 
космічного випромінювання. Хоча планети земної групи Меркурій, 
Венера, Земля і Марс схожі за розмірами, масою і внутрішньою бу-
довою, але фізичні умови на поверхні Меркурія, Венери і Марса ду-
же відрізняються від земних, тому там не виявлені ознаки життя. 
На Меркурії відсутня стала атмосфера, тому коливання температу-
ри протягом доби там майже такі, як на Місяці. На Венері густа ат-
мосфера з вуглекислого газу. Панорама поверхні Марса: червоного 
кольору поверхні надають оксиди заліза. Сильні вітри піднімають 
у повітря пил, тому барви неба теж рожеві.

Дізнайся, як за допомогою глобуса можна представити розмі-
ри небесних тіл та відстані між ними.

Контрольні запитання
1. До якої групи планет належить Земля?
2. Чому вода на поверхні Місяця не може існувати в рідкому стані?

Рис. 1.12. Марс із висоти 
кількох сотень кілометрів. 

На горизонті — тонкий шар 
розрідженої атмосфери. 

Ліворуч —дивний кратер, 
який нагадує обличчя 

людини, яка усміхається
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3. Чому Меркурій не може утримувати сталу атмосферу?
4. Яка планета обертається навколо осі у протилежному в порівнян-

ні із Землею напрямку?
5. На яких планетах земної групи відбувається зміна пір року?
6. Венера розміщується далі від Сонця, ніж Меркурій, але чому тем-

пература на її поверхні вища, ніж на Меркурії?
7. Які є докази того, що на поверхні Марса колись була вода в рідко-

му стані?

Завдання для спостереження
1. Нарисуйте положення Венери відносно горизонту та відносно зір 

і спостерігайте, як змінюється це положення протягом кількох 
тижнів. Зробіть висновок, як змінюється яскравість планети за 
цей час.

2. Під час протистоянь Марса визначте моменти, коли планета зупи-
няється і починає рухатися відносно зір у зворотному напрямку — 
зі сходу на захід.

 Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран,  
 Нептун та їхні супутники.

Планети-гіганти на відміну від планет земної групи не мають твер-
дої поверхні, адже за хімічним складом (99 % Гідрогену і Гелію) і гус-
тиною (≈1 г/см3) вони нагадують зорі, а їхня велика маса спричиняє 
нагрівання ядер до температури понад +10 000 °С. Крім того, плане-

ти-гіганти досить швидко обертаються навколо осі та 
мають велику кількість супутників.

Юпітер, який був названий на честь наймогутні-
шого бога римської міфології, виявився найбільшою 
планетою Сонячної системи. Основними компонен-
тами атмосфери Юпітера є водень — 86,1 % та ге-
лій — 13,8 %, а у хмарах помічена присутність ме-
тану, аміаку та водяної пари. Верхній шар світлих 
хмар, де атмосферний тиск сягає 1 атм, має темпе-
ратуру –107 °С і складається з кристаликів аміа-
ку. Шар хмар з домішками сірки, що розташований 
нижче, має червоний колір (рис. 2.1, 2.2). Найниж-
че знаходяться хмари з водяної пари, які утворюють-
ся на глибині 80 км від верхніх світлих хмар. Тем-
пература і атмосферний тиск із глибиною поступово 
зростають. Недавно з’явилися гіпотези щодо можли-
вості існування життя у хмарах Юпітера, адже йо-
го атмосфера має всі компоненти, які були необхід-
ні для появи життя на Землі. Деякі шари хмар теплі 

2

Рис. 2.1. Будова атмосфери 
Юпітера за результатами 
досліджень АМС «Галілей» 
(США). Рівень, де тиск сягає 
1 атм, вважають свого роду 
«поверхнею» планети
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та відносно комфортні для існування навіть земних 
мікро організмів.

На глибині 20 000 км водень переходить у мета-
лічний стан, і його фізичні властивості нагадують 
розплавлений метал, який добре проводить елек-
три-чний струм. Такий агрегатний стан водню (густи-
на 4 г/см3 при тискові 106 атм) на Землі не існує. Зав-
дяки електричному струмові, що генерується у цій 
металевій оболонці, виникає потужне магнітне поле, 
тому навколо Юпітера утворюються радіаційні пояси, 
які в 104 рази інтенсивніші від земних. Юпітер є по-
тужним джерелом випромінювання. У центрі Юпіте-
ра існує тверде ядро, подібне за хімічним складом до 
планет земної групи, яке може складатися зі скель-
них порід.

Сатурн. Найвіддаленішу планету, яку знали 
астрономи в стародавні часи, — назвали на честь 
батька головного бога Юпітера. Після винайдення 
телескопа виявили, що Сатурн (2.3, 2.4) є найкраси-
вішою планетою Сонячної системи, адже його казко-
ве кільце зачаровує як дітей, так і дорослих. Сатурн 
не має того розмаїття кольорів, який ми спостеріга-
ємо в атмосфері Юпітера, але структура атмосфери 
цих планет дуже схожа. Жовтуватого кольору верх-
нім шарам атмосфери Сатурна надають снігові хмари 
з аміаку. На глибині 300 км від верхніх шарів хмар 
розташовуються хмари води, у яких при підвищенні 
температури сніг перетворюється в дощ. Середня гус-
тина Сатурна менша, ніж води, що свідчить про не-
велику кількість важких хімічних елементів у ядрі 
планети. Сатурн, як і Юпітер, має магнітне поле, ра-
діаційні пояси та є джерелом випромінювання.

Сатурн теж випромінює у космос більше енергії, 
ніж отримує від Сонця. Астрономи недавно вияви-
ли дефіцит Гелію в атмосфері Сатурна в порівнянні 
з атмосферою Юпітера і запропонували цікаву гіпо-
тезу про можливе джерело його енергії. На Сатурні 
Гелій не повністю розчиняється у водні, як це спо-
стерігається на Юпітері, де вищі тиск і температура. У водневій ат-
мосфері Сатурна Гелій утворює краплі, які конденсуються в атмос-
фері як своєрідний туман і потім випадають у вигляді дощу. Такі 
гелієві опади у верхніх шарах атмосфери можуть бути джерелом вну-
трішньої енергії, тому що більш густий Гелій (у порівнянні з воднем) 
опускається ближче до центру. Таким чином, потенціальна енергія 
крапель Гелію перетворюється в кінетичну енергію, що призводить 

Рис. 2.2. «Велика Червона 
Пляма», яка розташована 

в південній півкулі Юпітера 
і за розмірами майже 

вдвічі більша, ніж Земля, 
є велетенським вихорем 

в атмосфері, у якому 
вітер дме з ураганною 

швидкістю до 100 м/с (фото 
АМС «Вояджер», США). 
Чому цей вихор, який 

помітили ще 300 років 
тому, існує до нашого часу, 

залишається загадкою.

Рис. 2.3. Сатурн

Рис. 2.4. Кільця Сатурна
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до підвищення температури в надрах. Із часом гелі-
єві дощі припиняться, тому температура на Сатур-
ні знизиться.

Уран названий на честь бога неба Урана 
і є по-справжньому блакитною планетою, тому що йо-
го атмосфери складає метан. Існує одна особливість, 
яка виділяє Уран з усіх планет Сонячної системи: 

його екватор нахилений до площини 
орбіти під кутом 98°. Такий великий 
кут нахилу призводить до унікальної 
у Сонячній системі зміни пір року — 
полярні кола розташовуються майже 
на екваторі, а тропіки — біля полюсів. 
Це означає, що Сонце освітлює один із 
полюсів планети майже 42 земні роки, 
у той час як на іншому полюсі стіль-
ки ж триває полярна ніч (рис. 2.5, 
2.6). Правда, спеки там не буває, ад-
же Уран отримує від Сонця набагато 
менше енергії, ніж Земля, і темпера-
тура верхніх шарів атмосфери не під-
німається вище за –215 °С. Астроно-
ми довгий час спостерігали за Ураном, 

але не виявили суттєвих змін кольорів або утворень 
в атмосфері. Тільки у 2007 р., коли Сонце освітлюва-
ло одночасно обидві півкулі Урана, у телескопи були 
помічені смуги хмар.

Нептун. Чи існує океан на планеті Нептун, яку 
назвали на честь бога підводного світу? Нептун розта-
шовується на околиці Сонячної системи і має період 
обертання 164,8 земного року. Планета має внутріш-
нє джерело енергії, оскільки випромінює у космос 
тепла майже втричі більше, ніж отримує його від 
Сонця. 

Від часу свого відкриття у 1846 р. Нептун зро-
бив повний оберт навколо Сонця тільки у 2011 р. Під 
хмарами температура атмосфери поступово підвищу-
ється до +700 °С, тому вода там не може перебувати 
в рідкому стані. Більш реальною є гіпотеза про водя-
ні хмари з розчином аміаку, густина яких може пе-
ревершувати густину рідкої води в кілька разів (рис. 
2.7, 2.8). Швидкість вітрів у хмарах сягає фантастич-
ної величини — 500 м/с. Чому виникають сильні віт-
ри на такій холодній планеті — це ще одна нерозга-
дана таємниця Нептуна.

Рис. 2.6. Вісь обертання Урана лежить 
майже у площині орбіти, тому там тропіки 
збігаються з полярним колом. Тривалість 
сезонів на Урані 21 земний рік. Осьове 
обертання Урана, як і Венери, відбувається 
у напрямку, протилежному напрямку 
обертання інших планет Сонячної системи

Рис. 2.5. Уран

Рис. 2.7. Нептун

Рис. 2.8. На Нептуні 
виявлений велетенський 
вихор із діаметром понад 
1000 км, який має назву 
«Велика Чорна Пляма»
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Висновки.  Планети-гіганти за хімічним складом нагадують зорі, 
вони не мають твердої поверхні, тому на них ніколи не зроблять по-
садку пілотовані космічні кораблі. Під холодними хмарами гіган-
ти мають гарячі надра, температура яких сягає десятків тисяч гра-
дусів. Однією з таємниць залишається джерело внутрішньої енергії 
планет-гігантів, адже всі вони, за винятком Урана, випромінюють 
у космос більше енергії, ніж отримують від Сонця.

Контрольні запитання
1. Які особливості у планет-гігантів?
2. Чому Юпітер можна вважати дуже схожим на зорю?
3. Що викликає гелієві дощі на Сатурні?
4. Чим обумовлена зміна пір року на Урані?

Завдання для спостереження
1. За допомогою астрономічного календаря відшукайте на небі Юпі-

тер та Сатурн і визначте, у якому сузір’ї спостерігаються ці пла-
нети.

2. Які планети-гіганти видно сьогодні у вечірній час?

 Карликові планети. Пояс Койпера, хмара Оорта. 
Малі тіла Сонячної системи  —  астероїди, комети, 
метеороїди

Карликові планети. Уперше цей новий клас тіл Сонячної систе-
ми визначили у серпні 2006 р. на з’їзді Міжнародного Астрономічно-
го Союзу (МАС) у Празі. Тоді ж було змінено статус Плутона, який до 
цього був дев’ятою планетою Сонячної системи: відтепер він став пер-
шою планетою-карликом. Після відкриття Нептуна у 1846 р. майже 
ціле століття астрономи шукали дев’яту планету, яка могла виклика-
ти невеликі збурення орбіти Урана, тому що граві-
таційним впливом Нептуна можна пояснити тільки 
98 % збурень орбіти цієї планети.

Тільки 18 лютого 1930 р. в Ловеллській обсерва-
торії (США) Клайд Томбо відкрив невідому планету, 
яка отримала назву Плутон (рис. 3.1) на честь міфіч-
ного бога підземного царства. У 1978 р. астрономи 
звернули увагу на те, що на фотографії Плутона вид-
но невеликий виступ на його дискові. Продовжуючи 
спостереження, учені дійшли висновку, що у Плуто-
на є супутник, який отримав назву Харон. Він обер-
тається навколо планети з періодом 6,4 доби.

3

Рис. 3.1. Плутон
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У 2006 р. за допомогою космічно-
го телескопа «Габбл» були відкриті ще 
два невеликі супутники Плутона — Нікс 
і Гідра (рис. 3.2). У зв’язку з тим, що 
Плутон має дуже витягнуту орбіту з ве-
ликим, у порівнянні з іншими планета-
ми, ексцентриситетом (e = 0,25), і за ма-
сою і розмірами набагато менший за інші 
планети Сонячної системи, деякі астро-

номи вважають, що Плутон був колись супутником Нептуна, адже 
Юпітер, Сатурн, Нептун і Земля мають набагато більші за нього су-
путники. Статус Плутона як планети поступово ставав підозрілим ще 
й тому, що його орбіта нахилена під значним кутом до площини екліп-
тики у порівнянні з будь-якою планетою Сонячної системи і трохи на-
гадує орбіти комет.

У 1951 р., аналізуючи орбіти комет, астроном Ж. Койпер передба-
чив існування за Нептуном поясу астероїдів, який тепер офіційно наз-

вали поясом Койпера. Астрономічні спостереження 
за допомогою сучасних телескопів підтвердили цю гі-
потезу у 1990 р., коли за Плутоном почали відкрива-
ти нові об’єкти поясу Койпера. З наукової точки зору 
стало очевидним, що Плутон більше схожий на чле-
нів цієї групи, ніж на інші 8 планет Сонячної систе-
ми. У липні 2005 р. відкрили новий об’єкт поясу Кой-
пера, який був навіть більший за Плутон, тому деякі 
астрономи стали називати його десятою планетою. 
Нову планету неофіційно прозвали Ксеною (рис. 3.3) 

(з грец. xena — чужа). Це відкриття стало фатальним ударом для ста-
тус-кво дев’яти планет, оскільки, якщо Плутон вважають планетою, 
то Ксена теж має належати до класу планет. Тому перед астрономами 
постали питання, що робити з іншими об’єктами поясу Койпера, які 
трохи менше ніж Плутон, адже в майбутньому на околицях Сонячної 

системи можуть відкрити ще більші тіла?
Хмара Оорта. Гіпотетична хмара Оорта — сфе-

рична хмара крижаних об’єктів (аж до трильйона), 
яка є джерелом довгоперіодичних комет. Передбачу-
вана відстань до зовнішніх границь хмари Оорта від 
Сонця становить від 50 000 а. о. (приблизно 1 світло-
вий рік) до 100 000 а. о. (1,87 св. років). Вважається, 
що об’єкти, які складають хмару, сформувалися біля 
Сонця і були розсіяні далеко в космос гравітаційни-
ми ефектами планет-гігантів на ранньому етапі роз-
витку Сонячної системи.

Астероїди. Перший астероїд (від грец. asteroid — 
зореподібний) відкрив італійський астроном 

Рис. 3.2. Плутон, Харон, Ерида

Рис. 3.3. Ксена

Карликові планети — 
це досить великі тіла 
Сонячної системи. 
Настільки великі, що 
власна гравітація надала 
їм рівноважної форми, 
яка близька до кулястої. 
Але на відміну від 
планет, їхня маса менша, 
тому їм не вдалося 
«розчистити» околиці 
своєї орбіти від інших 
подібних тіл.
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Д. Піацці (1746–1826). У ніч на 1 січня 1801 р. він 
побачив слабку зорю, яка наступного вечора трохи 
перемістилася. Новій планеті дали назву Церера (за 
римською міфологією — богиня землеробства). За Це-
рерою почали уважно спостерігати — вона виявилася 
невеликою, навіть меншою, ніж Місяць, але оберта-
лася навколо Сонця між орбітами Марса і Юпітера. 
Яке ж було здивування астрономів, коли через кіль-
ка років недалеко від Церери виявили ще одну ма-
лу планету — її назвали Палладою (одним з імен бо-
гині мудрості Афіни). Потім були відкриті ще дві — Юнона й Веста. 
Потім довели, що перший відкритий астероїд є і найбільший за роз-
мірами — діаметр Церери дорівнює 960 км. Цереру відносять до кла-
су планет-карликів (рис. 3.4). На січень 2011 р. зареєстровано понад 
500 000 астероїдів (рис. 3.5), і найменші з них мають діаметр лише 
кілька десятків метрів. У телескопи диски цих тіл 
розрізнити неможливо — вони мають вигляд світ-
лих точок. Сумарна маса всіх астероїдів не переви-
щує 0,1 маси Місяця.

Астероїдам надають порядковий номер і назву, 
яку пропонує автор відкриття. Спочатку за традиці-
єю астероїдам давали назву на честь міфологічних 
богинь, але з часом число відкритих малих планет 
перевершило все «божественне» населення Олімпу, 
тому зараз нові космічні тіла називають на честь кра-
їн, міст, видатних учених, поетів і діячів мистецтва. 
Велику кількість малих планет відкрив у Кримській 
астрофізичній обсерваторії астроном М. С. Черних 
(1931–2006).

Назви метеор і метеорит у перекладі з грецької 
означають: «той, що перебуває у повітрі». Астроно-
ми колись вважали, що падаючі зорі — суто атмосферне явище, щось 
подібне до звичайної блискавки. Метеорні частинки — це космічний 
пил, який ніколи не долітає до поверхні Землі, ад-
же він згоряє та випаровується в атмосфері на висо-
ті кількох десятків кілометрів. Тобто метеором, або 
падаючою зорею, ми називаємо світлове явище, яке 
викликає іонізоване повітря на шляху польоту мете-
орної частинки, адже саму мікроскопічну порошин-
ку помітити неможливо.

Метеорити мають більшу масу, тому вони можуть 
досягти поверхні Землі (рис. 3.6). Коли метеоритне 
тіло з великою швидкістю летить в атмосфері, то че-
рез опір повітря воно нагрівається до температури ви-
ще 10 000 °С і починає світитись, як розжарена куля, 

Рис. 3.4. Церера

Рис. 3.5. Астероїд-433 «Ерос» 
має вигляд велетенського 

сідла завдовжки 33 км. АМС, 
зробивши посадку на 

поверхню астероїда 
в улоговині поблизу 

центра, виявила, що його 
сіра поверхня вкрита 

шаром реголіту і схожа 
на поверхню Місяця

Рис. 3.6. Метеорит, 
знайдений в Антарктиці
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яку називають болідом (від грец. bolid — спис). Під 
час польоту боліда з надзвуковою швидкістю в атмос-
фері виникає ударна хвиля, яка створює потужні зву-
кові коливання, тому людина чує сильний гуркіт.

Метеоритне тіло — це фрагмент астероїда, 
який, обертаючись навколо Сонця, зіткнувся з на-
шою планетою. Тобто метеорити мають астероїдне 
походження.

Швидкість, з якою метеор чи метеорит влітає 
в земну атмосферу, залежить від напрямку його руху 
відносно вектора швидкості Землі. Найбільшу швид-

кість входження в атмосферу (50–70 км/с) мають ті метеоритні тіла, 
які летять назустріч руху Землі, коли швидкості боліда та Землі до-
даються. Швидкість метеора і метеоритного тіла під час входження 
в атмосферу Землі не може бути меншою за 11,2 км/с, адже навіть ко-

ли астероїдне тіло «доганяє» нашу планету, то через 
земне тяжіння його швидкість починає зростати. Ни-
ні за рахунок метеоритної речовини маса Землі збіль-
шується на 500 000 т за рік.

На Землі астрономи та геологи виявили біль-
ше сотні метеоритних кратерів різного діаметра 
(рис. 3.7), які називають астроблемами (від грец. 
astra blema — зоряні рани), але більшість кратерів 
не збереглася, адже протягом віків атмосферні про-
цеси знищували сліди космічних катаклізмів. Вели-
ку кільцеву структуру метеоритного походження діа-
метром 7 км виявили в Україні в Іллінецькому районі 
Вінницької області. Геологічні дослідження показу-
ють, що початкова маса метеорита була не менш ніж 
1011 кг.

На територію України щорічно падають кілька метеоритів масою 
від 1 кг і більше, тому астрономи звертаються до всіх учнів із прохан-
ням допомогти в пошуках цих космічних мандрівників. Зверніть увагу 
на падіння болідів, які летять із надзвуковою швидкістю, тому вини-
кає різкий вибуховий звук, як при польоті реактивного літака, ко-
ли він перетинає звуковий бар’єр. Уночі під час польоту боліда видно 

яскраве світіння у вигляді розжареної кулі, яка мо-
же розпастися на осколки. Для пошуків метеорита 
визначте напрямок, у якому летів болід, запишіть, 
о котрій годині спостерігалося це явище, і зразу по-
відомте про це вчителю астрономії або напишіть до 
найближчої астрономічної обсерваторії.

Комети (від грец. cometos — волохатий) своїм 
незвичним виглядом привертають найбільшу увагу 
людей, оскільки мають дивовижний красивий хвіст. 

Метеор — світлове 
явище, яке виникає 
в іонізованому повітрі 
на шляху польоту 
маленьких метеорних 
частинок.

Болід — світлове явище, 
яке супроводжує політ 
метеоритного тіла 
в атмосфері.

Рис. 3.7. Аризонський 
кратер (США) 
утворився 10 000 років 
тому. Його діаметр — 1,2 км, 
глибина 200 м. Осколки 
метеорита знаходять на 
відстані 30 км від кратера

Рис. 3.8. Комета Галлея
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Комети є залишками космічної речовини, з якої утво-
рилися планети Сонячної системи. За традицією ко-
меті дають назву на честь тих астрономів, які пер-
ші побачили її на небі (рис. 3.8, 3.9). Часто комети 
відкривали аматори астрономії і навіть школярі. На 
честь українських астрономів названі комети Гера-
сименка, Неуйміна, Скоритченка, Черних, Чурюмо-
ва, Шайна.

Найзнаменитішою кометою можна вважати ко-
мету Галлея, яку спостерігають вже кілька тисячо-
літь. Директор Гринвіцької обсерваторії Е. Галлей 
(1656–1742) вперше визначив орбіту комети, яку бу-
ло видно у 1682 р. Для цього він вивчив стародавні 
літописи і звернув увагу на те, що одна з комет з’яв-
лялася на небі з постійним періодом 76 років. За допомогою третього 
закону Кеплера Галлей визначив велику піввісь орбіти та передбачив 
її появу у 1758 р. Останній раз комету Галлея спостерігали у 1986 р., 
а наступний її приліт до Землі очікується у 2061 р.

Тривалий час загадкою для астрономів був довгий хвіст комети, 
який іноді простягається на мільйони або сотні мільйонів кілометрів, 
причому напрямок хвоста змінюється таким чином, що він весь час 
відхиляється у протилежний від Сонця бік. Здається, що хвіст до Сон-
ця не притягується, а навпаки, відштовхується, начебто від Сонця дме 
своєрідний вітер. Зазвичай, хвіст комети притягується до Сонця, але 
для частинок із діаметром менш ніж 10–5 м сила відштовхування стає 
більшою за силу притягання. Хвіст комети саме і складається з мі-
кроскопічних частинок космічного пилу, на які діє відштовхувальна 
сила сонячного вітру.

Чи можна використати астероїди і комети для потреб нашої циві-
лізації? Можливо, в майбутньому астероїди можна буде пристосувати 
під бази для міжпланетних експедицій. Деякі астероїди можуть міс-
тити рідкісні хімічні елементи, які можна було б застосовувати при 
спорудженні космічних поселень як у космосі, так і на поверхні су-
путників планет. Під час космічного будівництва треба пам’ятати, що 
прискорення вільного падіння на астероїдах дуже мале, тому один не-
обережний поштовх ногою може надати космонавтові другу косміч-
ну швидкість. Температура на поверхні астероїдів залежить від ко-
льору поверхні та відстані до Сонця. У головному поясі астероїдів на 
відстані 2,8 а. о. від Сонця температура на денному 
боці рідко піднімається вище 0 °С, але астероїди гру-
пи Аполлона, Амура і Атона, які рухаються по ду-
же витягнутих орбітах, у перигелії можуть нагріва-
тися до +500 °С.

Ядро комети, з якого утворюється хвіст, скла-
дається в основному з льоду. Уперше воно було 

Рис. 3.9. Комета Гейла-Боппа

Сонячний вітер 
складається 
з елементарних частинок 
та окремих ядер легких 
хімічних елементів, які 
летять від Сонця.
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сфотографоване радянською АМС «Вега» у 1986 р. (рис. 3.10). Діаметр 
таких крижаних ядер може бути лише кілька десятків кілометрів, то-
му на великій відстані від Землі їх не видно. Крига у ядрах комет, які 
часто наближуються до Сонця, з часом повністю випаровується. Від 

комети залишаються тверді силікатні пилинки, які 
продовжують рух по орбіті та перетворюються в ме-
теорні потоки. Коли Земля перетинає орбіту такого 
метеорного потоку, спостерігається «зоряний дощ», 
у цей час на небі можна побачити тисячі метеорів.

Висновки.  Малі тіла Сонячної системи (пла-
нети-карлики, астероїди, комети, метеорні тіла) 
є залишками тієї величезної хмари космічної ре-
човини, з якої утворилися Сонце і великі плане-
ти. Основний пояс астероїдів розташовується між 
Марсом та Юпітером, але за орбітою Нептуна існу-
ють ще мільйони планетоподібних тіл (пояс Кой-
пера) та мільйони кометних ядер (хмара Оорта). 
Астероїди, можливо, стануть базами для дослі-
дження космосу, а металеві астероїди можна бу-
де використати як джерело для добування корис-
них копалин.

Контрольні запитання
1. Чому більшість астероїдів мають неправильну форму?
2. Чому метеорити можуть досягати поверхні Землі?
3. Чим відрізняється метеор від метеорита?
4. Хвіст комети зазвичай притягується до Сонця чи відштовхується 

від нього?
5. Який найбільший метеоритний кратер виявили на території Укра-

їни?

Тема для дискусії
Яка ваша думка щодо практичного використання астероїдів як 

джерела корисних копалин?

 Дослідження тіл Сонячної системи за допомогою  
космічних апаратів. Гіпотези і теорії формування  
Сонячної системи.

Космонавтика вивчає рух штучних супутників Землі (ШСЗ), кос-
мічних кораблів і міжпланетних станцій у космічному просторі. Існує 
одна суттєва різниця між природними тілами та штучними космічними 

4

Рис. 3.10. Ядро комети 
Галлея на відстані кількох 
тисяч кілометрів. Довжина 
дуже темного ядра — 
15 км, ширина — 8 км. 
З отворів, що розташовані 
на поверхні, вириваються 
струмені газу
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апаратами: останні за допомогою реактивних двигунів можуть зміню-
вати параметри своєї орбіти.

Етапи дослідження Сонячної системи 
за допомогою космічних апаратів

Дата Подія

1957
Запуск штучних супутників Землі, початок космічної ери. 
З’явилася можливість створення космічних лабораторій

1958
Відкриття радіаційних поясів Ван-Аллена. Микола Козирєв 
відзначає в місячному кратері «Альфонс» ознаки вулканіч-
ної діяльності

1959
Радіолокація Сонця (США). Станція «Луна-2» не виявляє 
у Місяця магнітного поля. Отримано перші фотографії зво-
ротного боку Місяця

1961 Перший політ людини в космос

1961–
1964

Радіолокація Меркурія, Венери, Марса, Юпітера (СРСР 
і США). Уточнені величина а. о. і період обертання Венери 
навколо Сонця, визначені період осьового обертання Вене-
ри (виявився зворотним), температура і фізичні характери-
стики поверхні планет

1965
Відкриття реліктового випромінювання. Перші фотографії 
поверхні Марса («Марінер-4») 

1967
Дослідження атмосфери Венери з апарату, що спускається 
«Венера-4»

1969
Висадка «Аполлона-11» на Місяці. Перший вихід людини 
на поверхню Місяця

1971 Перша м’яка посадка на Марс («Марс-3»)

1974
Сенсаційний висновок Стівена Хокінга про можливість «ви-
паровування» чорних дір

1975
Перша фотопанорама поверхні Венери («Венера-9»,  «Вене-
ра-10»)

1975
Фотографії Фобоса, Деймоса і поверхні Марса («Вікінг-1», 
«Вікінг-2»)

1977
Відкриття кілець Урана. Запуск «Вояджера-2», який пере-
дав безцінну інформацію про зовнішні дані планет Юпітера, 
Сатурна (1981), Урана, Нептуна (1989)

1978 Відкриття Харона, супутника Плутона (Дж. У. Крісті, США)

1979 Виявлено кільця у Юпітера

1986
Дослідження комети Галлея АМС «Вега» і «Джотто». У Ура-
на виявлені 10 нових супутників

1990 Запуск космічного телескопа «Габбл»



52

Тема 3. Наша планетна система 

Дата Подія

1995
Автоматичний космічний апарат «Галілео» досяг Юпітера 
і вперше взяв проби атмосфери

1998
Початок функціонування першої багатонаціональної 
космічної станції. Найбільший на сьогоднішній день 
штучний об'єкт, побудований в космосі

2001
Перша посадка на астероїд. Астероїд Ерос,космічний апа-
рат NEAR Shoemaker. 

2004
Автоматичний космічний апарат «Кассіні» досяг орбіти 
Сатурна

2005 Перша м’яка посадка на Титан. Космічний апарат «Кассіні»

2009
Запуск місії Kepler. Перший космічний телескоп, призна-
чений для пошуку екзопланет, подібних до Землі

2014
Перший штучний зонд для планової і м’якої посадки на 
комету. Зонд Розетта, комета Чурюмова-Герасименко

2014
Міжпланетний космічний зонд «Нові горизонти» досяг 
орбіти Плутона

2015 Вперше у космосі було вирощено їжу (салат)

2019 Перша м'яка посадка на зворотній стороні Місяця

Значний внесок у створення наукових основ космонавтики, піло-
тованих космічних кораблів та автоматичних міжпланетних станцій 
(АМС) зробили українські вчені. Зокрема Ю. В. Кондратюк (О. Г. Шар-
гей) у 1918 р. обчислив траєкторію польоту на Місяць, яка була пі-
зніше застосована у США під час підготовки космічних експедицій 
«Аполлон».

Видатний конструктор перших у світі космічних кораблів 
і міжпланетних станцій С. П. Корольов (1906–1966) народився та вчив-
ся в Україні. Під його керівництвом 4 жовтня 1957 р. у Радянському 
Союзі був запущений перший у світі ШСЗ, створені АМС, які перші 
в історії космонавтики досягли Місяця, Венери та Марса. Найбільшим 
досягненням космонавтики в той час був перший пілотований політ 
космічного корабля «Восток», на якому 12 квітня 1961 р. льотчик-кос-
монавт Ю. О. Гагарін здійснив космічну кругосвітню подорож.

Під час міжпланетних польотів, наприклад на Марс, КА летить по 
еліпсу, у фокусі якого перебуває Сонце. Найвигідніша траєкторія з най-
меншою витратою енергії пролягає по еліпсу, який є дотичним до ор-
біт Землі й Марса. Точки старту та прильоту лежать на одній прямій 
по різні боки від Сонця. Такий політ в один бік триває понад 8 міся-
ців. Космонавтам, які в недалекому майбутньому відвідають Марс, тре-
ба врахувати ще й те, що одразу ж повернутися на Землю вони не змо-
жуть. Справа в тому, що Земля по орбіті рухається швидше, ніж Марс, 
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і через 8 місяців його випередить. Для повернення космонавтам треба 
чекати на Марсі ще 8 місяців, поки Земля займе вигідне положення. 
Тобто загальна тривалість експедиції на Марс буде не менш ніж 2 роки.

Гіпотези і теорії формування Сонячної системи
З найдавніших теорій походження Сонячної системи відомо вчення 

Рене Декарта. Його космогонічна гіпотеза — теорія вихорів — протягом 
певного часу конкурувала з теорією всесвітнього тяжіння. Він вважав, 
що Сонце, як і інші зорі, оточене ефірною речовиною, яка розповсюджу-
ється на великі відстані у всіх напрямках. Обертаючись, Сонце спричи-
нює обертальний рух прилеглих областей цієї речовини, потім вони, зі 
свого боку, передають його наступним областям, так що, нарешті, вся ма-
са приходить в обертання. У цьому ефірному вихорі мчать навколо Сонця 
планети. Проте Декарт не зміг сформулювати закони планетних рухів, 
тому його гіпотеза не отримала подальшого розвитку. Тільки з другої по-
ловини XVIII ст. пропонуються еволюційні космогонічні гіпотези таки-
ми вченими, як Бюффон, Кант, Лаплас, Рош, Мейєр, Лоньєр, Бікертон.

Зараз загальноприйнятою є гіпотеза, що формування Сонячної 
системи почалося близько 4,6 млрд років тому з гравітаційного стис-
нення невеликої частини гігантської міжзоряної газопилової хмари 
(рис. 4.4). Ця початкова хмара, ймовірно, сягала за розмірами кіль-
кох світлових років і була прародичем для кількох зір.

У процесі стиснення розміри газопилової хмари зменшувалися 
і через закон збереження моменту імпульсу зростала швидкість обер-
тання хмари. Центр, де зібралася більша частина маси, ставав усе га-
рячішим у порівнянні з навколишнім диском. Через обертання хмари 
швидкості її стиснення паралельно і перпендикулярно осі обертання 
відрізнялися, що призвело до ущільнення хмари, формування харак-
терного протопланетного диску діаметром близько 200 а. о. і гарячої, 
щільної протозорі в центрі.

Висновки.  Починаючи з 1957 р., людство почало активно до-
сліджувати Сонячну систему за допомогою космічних апаратів. Бу-
ли запущені штучні супутники Землі, космічні кораблі та космічні 
станції. Багато українських учених взяли участь у розвитку світо-
вої космонавтики.

Дізнайтеся більше про теорії щодо утворення Сонячної системи.

Контрольні запитання
1. Коли відбувся перший політ людини у відкритий космос?
2. Які українські вчені який внесок зробили у розвиток космонав-

тики?
3. Скільки мінімально має тривати політ на Марс?
4. Коли і як утворилася Сонячна система згідно з загальноприйня-

тою теорією?
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Тема 4.  
Сонце — найближча зоря
Ми дізнаємося, що таке: 

1. Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії. 
2. Реєстрація сонячних нейтрино. 
3. Прояви сонячної активності та їхній вплив на Землю.

 Фізичні характеристики Сонця.  
 Будова Сонця та джерела його енергії

Сонце — одна з мільярдів зір нашої Галактики, 
центральне світило в Сонячній системі, вік якого 
близько 5 млрд років. Воно дає Землі тепло і світло, 
що підтримує життя на нашій планеті. Сонце (рис. 
1.1) розташовується на близькій відстані від Зем-
лі — усього 150 млн км, тому ми бачимо його у фор-
мі диска. Вивчення Сонця має дуже важливе прак-
тичне значення для розвитку земної цивілізації.

Температура Сонця вимірюється за допомогою 
законів випромінювання «чорного тіла». Сонце ви-
промінює електромагнітні хвилі різної довжини, які 

нашим оком сприймаються як біле світло. Насправді, біле світло скла-
дається з цілого спектра електромагнітних хвиль від червоного до фіо-
летового кольору, але Сонце випромінює найбільше енергії у жовто-зе-
леній частині спектра, тому астрономи називають Сонце жовтою зорею. 
Температура на поверхні Сонця становить 5780 K.

Світність Сонця (Ls) визначає потужність його випромінювання, 
тобто кількість енергії, що випромінює поверхня Сонця у всіх напрям-

ках за одиницю часу. Для визначення світності Сон-
ця треба виміряти сонячну сталу q — енергію, яку 
отримує 1 м2 поверхні Землі за 1 сек. за умови, що 
Сонце розташоване в зеніті. Для визначення світно-
сті Сонця необхідно величину сонячної сталої помно-
жити на площу сфери з радіусом R:

2 264 4 10Ls R q= π ⋅ ≈ ⋅  Вт.
де R=1,5 · 1011 м — відстань від Землі до Сонця.
Будова Сонця. Сонце — величезна розжарена 

плазмова куля, що має складну будову своїх зовніш-
ніх і внутрішніх шарів. У результаті фізичних про-
цесів, що протікають в надрах Сонця, безперервно 
виділяється енергія, яка передається зовнішнім ша-
рам і розподіляється на все більшу площу. Внаслідок 

1

Рис. 21. Сонце

Сонячна стала q — енер-
гія, що отримує 1 м2 по-
верхні Землі за 1 сек., 
якщо сонячні проме-
ні падають перпендику-
лярно до поверхні. За су-
часними даними на межі 
верхніх шарів атмосфе-
ри Землі величина со-
нячної сталої дорівнює 
q = 1,4 кВт/м2.

Ядро — центральні 
області Сонця, де 
протікають термоядерні 
реакції.
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цього з наближенням до поверхні температура соняч-
ної плазми поступово знижується. Залежно від тем-
ператури та характеру процесів, що визначаються ці-
єю температурою, Сонце умовно розділяють на такі 
області з різним фізичним станом речовини та розпо-
ділом енергії: ядро, зона радіації, конвективна зона 
та атмосфера (рис. 1.2).

Центральна область (ядро) займає відносно неве-
ликий об’єм, але завдяки великій густині ядра, яка 
збільшується до центру, там зосереджена значна ча-
стина маси Сонця. Величезний тиск та надвисока 
температура забезпечують протікання термоядер-
них реакцій, які є основним джерелом енер-
гії Сонця. Радіус ядра становить приблизно 
1/3R. У зоні променистої рівноваги, або зоні 
радіації, що оточує ядро на відстані до 2/3R, 
енергія поширюється шляхом послідовного 
поглинання і наступного перевипромінювання 
речовиною квантів електромагнітної енергії.

У конвективній зоні (від верхнього ша-
ру зони радіації, майже до самої видимої ме-
жі Сонця — фотосфери) енергія передаєть-
ся вже не випромінюванням, а за допомогою 
конвекції, тобто шляхом перемішування ре-
човини, коли утворюються своєрідні окремі комір-
ки, які трохи відрізняються одна від одної температу-
рою та густиною. Атмосферою вважаються зовнішні 
шари Сонця, що умовно поділені на три оболонки. 
Найглибший шар атмосфери Сонця, що складається 
з газів, — фотосфера (від грец. sphera photos — куля 
світла), 200–300 км завтовшки, сприймається нами 
як поверхня Сонця (рис. 1.3). Густина газів у фотос-
фері в мільйони разів менша за густину повітря біля 
поверхні Землі, а температура фотосфери зменшуєть-
ся з висотою. Середній шар фотосфери, випроміню-
вання якого ми сприймаємо, має температуру 5780 К.

У сонячний телескоп можна спостерігати струк-
туру фотосфери, у якій конвекційні комірки мають 
вигляд світлих і темних зерен — гранул (рис. 1.4). 
Над фотосферою розташована хромосфера (від грец. 
chromos sphera — кольорова сфера), де атомами різ-
них речовин утворюються темні лінії поглинання 
у спектрі Сонця (рис. 1.5). Загальна товщина хро-
мосфери становить 10–15 тис. км, а температура у її 
верхніх шарах сягає 100 000 K.

Зона радіації — 
зона, де енергія 
переноситься шляхом 
перевипромінювання 
окремих квантів.

Конвективна зона — 
зона, де здійснюється 
передача енергії шляхом 
перемішування — 
більш гарячі комірки 
спливають угору, 
а холодні опускаються 
донизу.

Рис. 1.2. Внутрішня будова Сонця

Рис. 1.3. Фотосфера — 
це найглибший шар 

атмосфери Сонця, який 
випромінює світло

Рис. 1.4. Гранули у фотосфері 
мають діаметр 1000 км — 

це прояв конвекції
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Рис. 1.5. Спектр Сонця. Темні лінії поглинання утворюються у хромосфері.

Над хромосферою розміщений зовнішній шар атмосфери Сонця — 
сонячна корона, температура якої сягає кількох мільйонів градусів. 
Речовина корони, яка постійно витікає у міжпланетний простір, на-
зивається сонячним вітром.

Якщо порівняти світність Сонця з його масою, то ми отримаємо, 
що 1 кг сонячної речовини генерує мізерну потужність ≈0,001 Вт, у той 
час як середня потужність випромінювання людського тіла дорівнює 
приблизно 100 Вт, тобто в тисячу разів більше від потужності такої са-
мої маси сонячної речовини. Правда, Сонце світить протягом мільяр-
дів років, випромінюючи майже одну й ту саму енергію, надійно обі-
гріваючи Землю та інші тіла Сонячної системи!

Висновки.  Залежно від температури та характеру процесів, що ви-
значаються цією температурою, Сонце умовно розділяють на такі об-
ласті з різним фізичним станом речовини та розподілом енергії: ядро, 
зона радіації, конвективна зона та атмосфера.

Дізнайся більше на сайті

Контрольні запитання
1. Яка будова Сонця?
2. Як визначається будова Сонця?
3. Що таке фотосфера?
4. На якій відстані Сонце розташоване від Землі?

 Реєстрація сонячних нейтрино

Сонячний нейтрино є видом випромінювання, який приходить до 
земного спостерігача з найглибших надр Сонця і несе в собі інформа-
цію про процеси, що там відбуваються.

Нейтрино — «невловима» частка, яка бере безпосередню участь 
у термоядерних реакціях. Зокрема, нейтрино утворюються в проце-
сі термоядерних перетворень водню в гелій, які, згідно з сучасними 
уявленнями, і служать джерелами внутрішньозіркової енергії. Енер-
гія цих частинок і величина їхнього потоку залежать від температури 
і характеру ядерних реакцій. Крім цього сонячні нейтрино, що володі-
ють величезною проникаючою здатністю, проходять через всю соняч-
ну товщу практично безперешкодно і досягають Землі. Тому сонячні 
нейтрино дають інформацію про стан Сонця практично в момент спо-
стереження.

2
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Якби нам вдалося «зловити» сонячні нейтрино, 
ми в певному сенсі «побачили б», що відбувається 
в центрі Сонця. Але спостерігати їх можна тільки 
непрямим шляхом (рис. 2.1), змушуючи взаємодія-
ти з іншими частинками і реєструючи результати по-
дібних взаємодій.

Підходящою ядерною реакцією може служити 
взаємодія нейтрино з ядром одного з ізотопів хлору, 
з атомною вагою 37. Вловивши сонячні нейтрино, 
таке ядро перетворюється в ядро ізотопу аргону-37, 
який радіоактивний, а отже, через певні проміжки 
часу можна вимірювати, скільки його накопичилося.

Але інші космічні випромінювання також мо-
жуть викликати ядерну реакцію перетворення хло-
ру в аргон. Щоб позбутися таких перешкод, треба все 
вимірювання проводити глибоко під землею, куди 
звичайні космічні частинки проникнути не можуть.

Ідея такого «детектора» для реєстрації сонячних 
нейтрино була запропонована Б. Понтекорво і здійс-
нена Р. Девісом. «Нейтрино телескопом» служила ве-
личезна цистерна, наповнена 600 тоннами перхлоретілена. Апарату-
ра була встановлена в покинутому золотом руднику в штаті Південна 
Дакота (рис. 2.2). Сонячні нейтрино спостерігали протягом тривало-
го часу кількома серіями. Виявилося, що число зареєстрованих актів 
взаємодії набагато менше передбаченого теорією!

Для пояснення цього деякі вчені припустили, що сонячний тер-
моядерний реактор працює в «імпульсному режимі». Тобто в надрах 
Сонця термоядерна реакція час від часу припиняється. І тоді Сонце 
світить за рахунок запасів енергії, накопичених в попередньому циклі.

Висновки.  Сонячний нейтрино є виглядом випромінювання, 
який приходить до земного спостерігача з найглибших надр Сонця 
і несе в собі інформацію про процеси, що там відбуваються. Для ре-
єстрації нейтрино використовуються підземні лабораторії.

Контрольні запитання
1. Що таке сонячний нейтрино?
2. Як можна зареєструвати сонячне нейтрино?

 Прояви сонячної активності та їхній вплив на Землю.
Сонячна активність визначається кількістю плям та їхньою за-

гальною площею. Дослідження показали, що температура всереди-
ні плями досить висока і сягає 4500 K, але пляма здається темною 

3

Рис. 2.1. Зовнішня 
сонячна активність

Рис. 2.2. Підземний 
детектор нейтрино
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на фоні більш гарячої фотосфери з температурою 
5780 K (рис. 3.1). Виникає запитання: що знижує 
температуру всередині плями? Плями на Сонці мо-
жуть існувати протягом кількох місяців, тому ви-
никла гіпотеза, що якийсь процес гальмує конвек-
цію плазми в сонячній плямі та підтримує різницю 
температур. Зараз доведено, що таким «ізолятором» 
є сильне магнітне поле, яке взаємодіє з електрично 
зарядженими частинками плазми і гальмує конвек-
ційні процеси всередині плями. Ще одна загадка ак-
тивності Сонця захована в її періодичності — цикл 
зміни кількості плям повторюється приблизно через 
кожні 11 років (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Зміна сонячної активності визначається кількістю плям та їхньою площею

Плями зв’язані між собою магнітними силовими 
лініями подібно до полюсів магніту — кожна пляма 
має свою полярність. Так само, як неможливо роз-
ділити північний та південний полюси магніту, так 
і сонячні плями існують тільки парами, які мають 
різні магнітні полярності. Якщо врахувати поляр-
ність плям, то цикл сонячної активності триває при-
близно 22 роки.

Вплив сонячної активності на Землю (рис. 3.3). 
Досліджуючи Сонце за допомогою супутників та 

АМС, астрономи виявили його сильне корпускулярне випромінюван-
ня — потік елементарних частинок (протонів, нейтронів, електронів). 
Наприклад, під час так званих хромосферних спалахів, які вибухають 
поблизу плям, виділяється така величезна енергія, яку можна порів-
няти з випромінюванням всієї фотосфери Сонця. Не треба плутати спа-
лахи з протуберанцями. Протуберанці (від лат. protubero — здуваюсь) 
існують постійно — це щільні холодні хмари водню, які піднімаються 
в корону і рухаються вздовж магнітних силових ліній. Завдяки про-
туберанцям відбувається обмін речовин між хромосферою і ко роною.

Спалах виникає між двома плямами з проти-
лежною полярністю, коли протягом кількох годин 
температура в цій зоні зростає до 5 · 106 K і виді-
ляється енергія 1021–1025 Дж, що майже сумісне зі 
світністю Сонця у видимій частині спектра. Під час 

Рис. 3.1. Сонячна пляма — 
це область фотосфери, де 
знижується температура, 
адже сильне магнітне поле 
у плямі зупиняє конвекцію

Рис. 3.3. Сонце і Земля

Протуберанці — 
щільні хмари водню, які 
піднімаються в корону 
вздовж магнітних ліній.
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спалаху енергія випромінюється в основному в не-
видимій частині спектра (радіо-, ультрафіолетово-
му та рентгенівському діапазоні). Під час спалахів 
у міжпланетний простір також викидаються потоки 
заряджених частинок, які летять зі швидкістю до 
20 000 км/с (рис. 3.4). Через кілька годин після спа-
лаху корпускулярні потоки можуть долетіти до Землі 
й викликати збурення її магнітного поля та світіння 
іоносфери, що проявляється у вигляді інтенсивних 
полярних сяйв.

Висновки.  Основним джерелом енергії для на-
шої цивілізації є Сонце, яке дає нам не тільки те-
пло, а й суттєво впливає на всі процеси, що від-
буваються на Землі. Ми визначили розміри, масу, 
температуру і світність Сонця; знаємо, що джере-
лом сонячної енергії є термоядерні реакції у його 
надрах, і розгадали причину зниження температу-
ри в сонячних плямах. Але залишаються нерозга-
даними причини сонячної активності й чому існує 
11-річний цикл появи плям. У майбутньому со-
нячне світло стане основним джерелом електрич-
ної енергії як на Землі, так і в космічних поселен-
нях при освоєнні інших планет.

Дізнайтеся більше про прояви сонячної 
активності.

Контрольні запитання
1. Яке явище астрономи називають сонячною 

активністю?
2. Які процеси на Сонці можуть суттєво впливати на стан земної ат-

мосфери?
3. Що є джерелом енергії Сонця?
4. Обчисліть, яку сонячну енергію зміг би поглинути за 1 год. дах ва-

шого будинку опівдні.

Завдання для спостереження
Увага! При спостереженнях не можна дивитися на диск Сонця як 

неозброєним оком, так і в телескоп без спеціального світлофільтра!
Підрахуйте загальну кількість сонячних плям та намалюйте їхнє 

розташування на диску Сонця. Зверніть увагу, що плями часто з’яв-
ляються парами. Через кілька днів повторіть спостереження, і ви по-
мітите обертання Сонця навколо осі — плями змістилися. Кількість 
плям за цей час теж може змінитися.

Рис. 3.4. Хромосферний 
спалах на Сонці

Хромосферний 
спалах — тимчасове 
значне посилення 
яскравості обмеженої 
ділянки хромосфери 
Сонця, вибуховий викид 
речовини і енергії, яка 
накопичена в магнітному 
полі сонячних плям.

Магнітна буря — 
збурення магнітного 
поля Землі під впливом 
спалаху на Сонці. 
У цей час виникають 
неполадки в радіозв’язку 
та електронних 
приладах, погіршується 
самопочуття людей.
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ТЕМА 5. ЗОРІ. ЕВОЛЮЦІЯ ЗІР
Ми дізнаємося, що таке: 

1. Зорі та їхня класифікація. 
2. Звичайні зорі. Подвійні зорі. Фізично-змінні зорі.  

Планетні системи інших зір. 
3. Еволюція зір. Білі карлики. Нейтронні зорі. Чорні діри.

 Зорі та їхня класифікація

Сонце за фізичними параметрами належить до середніх зір — воно 
має середню температуру, середню світність і т. ін. За статистикою, 
серед великої кількості різноманітних тіл найбільше таких, які ма-
ють середні параметри. Наприклад, якщо виміряти зріст і масу вели-
кої кількості людей, які мають різний вік, то найбільше буде людей 
із середніми величинами цих параметрів.

Астрономи вирішили перевірити, чи багато в космосі таких зір, 
як наше Сонце. З цією метою Е. Герцшпрунг (1873–1967) та Г. Рассел 
(1877–1955) запропонували діаграму, на якій можна позначити місце 
кожної зорі, якщо відомі її температура та світність. Її названо діагра

мою спектр–світність, або діаграмою Гер
цшпрунга–Рассела. Вона має вигляд гра-
фіка, на якому по осі абсцис відзначають 
спектральний клас, або температуру зо-
рі, а по осі ординат — світність (рис. 1.1). 
Якщо Сонце — середня зоря, то на діагра-
мі має бути скупчення точок поблизу того 
місця, що займає Сонце. Тобто більшість 
зір повинні бути жовтого кольору з такою 
ж світністю, як і Сонце. Яке ж було зди-
вування астрономів, коли виявилося, що 
в космосі не знайшли жодної зорі, яку 
можна вважати копією Сонця. Більшість 
зір на діаграмі розташовані у вузькій сму-
зі, яку називають головною послідовністю. 
Діаметри зір головної послідовності від-
різняються у кілька разів, а їхня світність 
згідно із законом Стефана–Больцмана ви-
значається температурою поверхні. До ці-
єї смуги входять Сонце та Сіріус. Суттєва 
різниця в температурі на поверхні зір різ-
них спектральних класів пояснюється різ-
ною масою цих світил: чим більша маса зо-
рі, тим більша її світність. Наприклад, зорі 

1

Рис. 1.1. Діаграма Герцшпрунга–Рассела. 
По осі абсцис позначена температура 
зір, по осі ординат — світність. Сонце 
має температуру 5780 K і світність 1. 
Холодніші зорі на діаграмі розташовані 
праворуч (червоного кольору), а більш 
гарячі — ліворуч (синього кольору). 
Зорі, що випромінюють більше енергії, 
розташовані вище Сонця, а зорі-
карлики — нижче. Більшість зір, до 
яких належить і Сонце, розташовані 
у вузькій смузі, яку називають 
головною послідовністю зір


