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    Вступ 

 У далекі від нас часи сонячні затемнення викликали у людей забобонний 

жах. Не знаючи причин затемнень, неосвічені люди домальовували 

спостережувану картину своєю уявою. Одні вважали, що сонячні затемнення є 

особливі знамення, інші бачили в цьому явищі напад на Сонці величезного 

чудовиська-дракона, що намагається зжерти небесне світило. Малодушні в 

паніці розбігалися, прагнучи сховатися від сонячного затемнення і гніву богів, а 

більш хоробрі, прагнучи врятувати Сонце від дракона, швидко озброювалися 

підручними засобами-бубнами, барабанами, каструлями, сковорідками, луками 

зі стрілами, списами і камінням, словом, усім тим, що відразу потрапляло під 

руку, і, піднявши неймовірний шум, метали стріли, списи і каміння на 

чудовисько. І до радості своєї скоро виявляли, як через чорну круглої заслінки 

на небі знову з’являється вузький сонячний ceрп, зникають зірки і променисте 

сяйво, швидко світлішає і нарешті Сонце знову приймає свій звичайний вигляд. 

З радістю люди розходилися по своїх справах, задоволені тим, що врятували 

Сонце від нещастя. І якщо через багато років знову повторювалося сонячне 

затемнення, то, маючи вже досвід в «порятунок» Сонця, знову вдавалися до тих 

же дій. 

 Разом зі всіма миколаївцями, ми, звичайні п’ятикласники стали свідками 

рідкісного астрономічного явища. У березні відбулося перше повне сонячне 

затемнення 2015, яке стало найбільшим за останні 16 років. 

 Пропустити його було просто неможливо. Так, за опитуванням, 

проведеним в Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №29, затемнення спостерігали 

всі 100 відсотків учнів.  

Ми знаходимо цю тему дуже актуальною.  

При роботі над нею ми поставили перед собою наступну мету - дослідити 

затемнення 20 березня 2015 року. 

Для її реалізації необхідно вирішити такі завдання: 

1 - спостерігати повне сонячне затемнення; 
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2 - виявити і описати деякі явища, що відбуваються під час повного сонячного 

затемнення; 

3 - проаналізувати інформацію про повне сонячне затемнення 20 березня 2015 

року; 

4 - виявити вплив повного сонячного затемнення на процеси в атмосфері; 

5 - розробити презентацію на дану тему. 

 У роботі ми використали такі методи пізнання природи: аналіз літератури 

по досліджуваній темі, опитування учнів, фотографування з подальшим описом 

і аналізом, порівняння. 

 При аналізі теми нами були прийняті до уваги статті про повному 

сонячному затемненні, розміщені в мережі Інтернет, фотоматеріали учнів 

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №29, фотоматеріали знайомих, які 

проживають в Миколаєві, а також власні спостереження. 
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Цікаві факти про сонячні затемнення 

 Зібрали та оформили у вигляді презентації для нас нові та цікаві факти, 

пов’язані зі сонячними затемненнями. 
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Є кілька видів сонячного затемнення: 

▪ Повне – видно в певних областях Землі, які знаходяться в центрі місячної 

тіні, що падає на Землю. Сонце, Місяць і Земля знаходяться на прямій 

лінії. 

▪ Часткове – це затемнення відбувається, коли Сонце, Місяць і Земля 

знаходяться на одній лінії, і спостерігачі розташовані в півтіні. 

▪ Кільцеподібне – відбувається, коли Місяць знаходиться в найдальшій 

точці від Землі. В результаті він не блокує повністю диск Сонця, а 

виглядає як темний диск, навколо якого видно яскраве кільце. 
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Повне сонячне затемнення 20 березня 2015 року 

 Сонячне затемнення 20 березня 2015 року відбулося в день весняного 

рівнодення, коли Сонце і Місяць перетнулися на небесному екваторі в сузір'ї 

Риб. Тим самим затемнення символічно відзначило прихід астрономічної весни. 

Затемнення 20 березня було повним, але смуга повної фази пройшла далеко від 

великих міст. 

 Розпочавшись у північній Атлантиці, пройшовши через Фарерські 

острови і Норвезьке море, місячна тінь пройшла до архіпелагу Шпіцберген, а 

потім далі на північ, щоб піти з земної кулі в районі північного полюса. 

Максимальна тривалість повного затемнення досягла 2 хвилини 47 секунд при 

фазі 1,044 (саме на таку величину видимі розміри Місяця перевершать розміри 

Сонця).  

 

 Червоним кольором вказана область, де пройшла повна фаза затемнення. 

Більш ніж 90% диску Сонця Місяць покриє в області оранжевого кольору. У 

жовтій області покриття Сонця складе 40-90 відсотків. Нарешті, у жовтій 

області - менше 40% сонячного диска буде вкрите Місяцем. Джерело: 

timeanddate.com 
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Територія, з якої буде спостерігатися сонячне затемнення 20 березня 2015 року. 

 

Час сонячного затемнення 20 березня 2015 року в Україні був вказаний у 

Вікіпедії: 

▪ Початок сонячного затемнення: 11:13 за київським часом 

▪ Максимальна фаза сонячного затемнення: 12:20 за київським часом 

▪ Закінчення сонячного затемнення: 13:27 за київським часом 

▪ Максимальне затемнення сонячного диска: 58 відсотків 

 

 В Миколаєві спостерігалося часткове затемнення приблизно з 11.50 год.  
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Спостереження деяких ефектів сонячного затемнення 

 Місцем нашого спостереження було вибрано подвір’я школи. В цей день 

всі учні школи дійсно стали активними спостерігачами астрономічного явища. 

Цілий тиждень напередодні всі обговорювали цю подію не тільки на уроках 

природознавства, фізики, астрономії. 

  

 Ми провели анкетування серед учасників навчально-виховного процесу 

двічі. Було обрано 200 респодентів, які дали наступні відповіді на питання: 

1). Який спосіб спостереження за сонячним затемненням 20.03.2015р. ти  обрав: 

самостійно, через онлайн - трансляцію, не цікавився? 

2). Якого виду сонячне затемнення спостерігалося в Миколаєві: повне, 

часткове, кільцеподібне? 

3). Чи вплинуло (б) дане астрономічне явище на твоє самочуття: да, ні, 

частково? 

4). Чи зацікавило тебе сонячне затемнення щодо поглиблення своїх знань з 

предмету астрономія: да, ні, частково? 

  

 Результати анкетування, проведеного 20.03.2015р. наведено на  

діаграмі 1. 

 

 

 



10 
 

 

 

Який спосіб 
спостереження за 

сонячним 
затемненням 

20.03.2015р. ти  
обрав: самостійно, 

через онлайн -
трансляцію, не 

цікавився

Якого виду сонячне 
затемнення 

спостерігалося в 
Миколаєві: повне, 

часткове, 
кільцеподібне?

Чи вплинуло дане 
астрономічне явище 

на твоє самочуття: да, 
ні, частково?

Чи зацікавило тебе 
сонячне затемнення 
щодо поглиблення 

своїх знань з 
предмету астрономія: 

да, ні, частково?

Ряд 3 0 0 20 10

Ряд 2 40 180 160 10

Ряд 1 160 0 20 180

160

0

20

180

40

180

160

10

0

0

20
10

0

50

100

150

200

250



11 
 

Фотографування Сонця протягом дня 

Було здійснено фотографування світила на небі, починаючи з 7.38 години 

ранку. Ясна погода зранку, до обіду небо затягнулося хмарами. (фото
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Група учнів вела спостереження через інтернет. Фото  затемнення  станом на 

11.56 год. 

 

Вимірювання температури повітря 

З 15.03.2015р. по 20.03.2015р. вели спостереження за середньоденною 

температурою повітря (графік).  

 

Висновок: температура протягом тижня коливалася значно, але 19.03 та 20.03. 

практично не змінилася. За нашими дослідженнями становила приблизно +9 

град.  
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Перший урок природознавства за розкладом занять ми провели на спортивному 

майданчику. Виміряли температуру повітря та побудували графік зміни 

температури повітря протягом дня. 

 

 

Аналізуючи графік залежності температури від часу, робимо висновок, що 

температура під час сонячного затемнення приблизно 12 години понизилась, 

але незначно. 

Загальний висновок: часткове сонячне затемнення 20.03.2015 року не 

вплинуло суттєво на температурні показники. 
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Спостереження за поведінкою пернатого папуги та хом’яків у 

кабінеті фізики 

    

 

 В живому куточку природи, що знаходиться в кабінеті фізики та 

природознавства, протягом дня ми охоче спостерігали за поведінкою 

підопічних. Папуга не виявив ніякого невдоволення щодо астрономічного 
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явища, тільки хом’яки були трішечки знервовані. Але мабуть через нашу 

надмірну до них увагу. 

Висновки:часткове сонячне затемнення 20 березня 2015 року не завдало шкоди 

ані спостережуваним, ані нам спостерігачам, учням 5 класу. Тож не варто його 

боятися, як було в давні часи. 
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Висновки 

 Повне сонячне затемнення, безумовно, яскрава подія для його глядачів, 

що привертає увагу астрономів з усього світу. Хоч ми не астрономи, але теж не 

обділили увагою цю тему у зв'язку з повним сонячним затемненням 20 березня 

2015 року. Нами були вивчені матеріали на тему як повних сонячних затемнень 

взагалі, так і від 20 березня 2015 року зокрема.  

Провівши власні дослідження та вивчивши матеріали спостережень інших 

астрономів, ми виявили деякі явища, що відбуваються в його час.  

 Також було встановлено вплив повного сонячного затемнення на 

процеси, що відбуваються в атмосфері. Температура повітря зменшувалася. 

Спостерігали за поведінкою домашніх тваринок та папуги під час затемнення. 

Майже всі учні хотіли побачити сутінки, але вони неможливі під час часткового 

затемнення. 

 А ще хочеться звернутися до гороскопу для України щодо затемнень. В 

період з 2015 року до 2017 року включно всі затемнення в гороскопі України 

проходять через вісь шостий-дванадцятий дім. Таким чином, весь цей час 

затемнення акцентуватимуть такі сфери життя в Україні: повсякденна праця, 

державна та військова служба, малий та середній бізнес, охорона здоров’я, 

початкова освіта, висококваліфікована точна праця, інтелектуальна праця, 

домашні тварини, інструменти для роботи та механізми, питання гігієни та 

дієти, лікарні, реабілітаційні центри. Цього року чотири затемнення: два 

сонячних і два місячних. 

 Затемнення серії 17 S: 20 березня сонячне затемнення у 30 градусі знаку 

Риби та 4 квітня місячне затемнення у 15 градусі знаку Терези. Затемнення цієї 

серії віщують добре на теренах тих країн, де спостерігаються. Сонячне 

затемнення 20 березня та місячне затемнення 4 квітня належать до серії 17 S. Ці 

затемнення приносять події, що пов’язані з несподіваним успіхом у груповому 

проекті або у особистих стосунках.  Щастя в коханні й любові, добрі 
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новини про співробітництво, партнерство, союзи, взаємини, дипломатичні 

зусилля, мир, або унікальна творча роль в групі однодумців. 

 В період цих весняних затемнень перед нами постають питання нових 

зачинань, які ми оцінюємо з перспективи наших стосунків з партнерами та 

відкритими ворогами. До наших особистих зачинань починають інтенсивно 

долучатися партнери, товариші або буд-які інші важливі люди. Найбільш 

важливими стають діла, в яких, крім нас самих, мають приймати участь інші 

люди. 

 Можливо, це сонячне затемнення вплине на установлення миру в нашій 

державі.  

 Загалом, тема затемнень невичерпна і буде обговорюватися ще не раз, 

поки не відкриє всі свої таємниці. Однак ми теж змогли внести свою частинку у 

дослідження цього феномену.  
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Мета дослідження : сконструювати модель сонячної печі для перетворення 

сонячної енергії в теплову. 

Завдання: 

 отримати знання в галузі використання енергії Сонця;  

 ознайомитися з різними типами сонячних печей; 

 сонячна енергія в Україні та еквівалентна їй кількість різних видів 

палива; 

 ознайомитись з досягненнями інших країн в галузі використання 

альтернативних джерел енергії; побачити шляхи досягнення цих цілей, по 

яких йшли і йдуть передові країни в галузі зміни самосвідомості 

населення;  

 сконструювати власноруч модель сонячної печі. 

 

Актуальність 

 Щодня на Землю падає така кількість енергії від сонячних променів, яку 

5,9 мільярда жителів планети використовує протягом 27 років. Тільки впродовж 

останніх десятиліть у період зростаючого дефіциту енергії і екологічних 

проблем, зменшення запасів вугілля, нафти, газу звертаються наші погляди убік 

альтернативних джерел енергії. Сонячні системи прості в експлуатації і не 

мають частин, які обертаються чи рухаються. Україна має величезний 

людський і матеріальний потенціал для того, щоб зробити внесок у вирішення 

глобальних проблем збереження навколишнього середовища. 

 Мета проекту:Ця робота створена для того, щоб продемонструвати не 

дорогий, ефективний та «чистий» спосіб отримання енергії. 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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ВСТУП 

 Сонце – це найпотужніше джерело енергії для нашої планети. Без 

сонячного тепла і світла будь-яке життя на Землі було б неможливе. Всі наші 

повсякденні справи включають використання енергії. Вона необхідна для 

пересування транспорту і приготування їжі, для роботи і відпочинку, для 

обігріву і охолоджування приміщень.  

 Насамперед, я познайомився детальніше з природою сонячного 

випромінювання. Сонячна енергія розподіляється по довжинам хвиль, які 

випромінює Сонце. Довжиною хвилі називається відстань між двома її 

верхніми або нижніми точками. В залежності від того, наскільки хвиля довга, 

визначається кількість її енергії.  

   

 

 Існує 7 типів хвиль, які входять до складу електромагнітного спектру: 

радіохвилі (найдовші), мікрохвилі,інфрачервоне випромінювання, видиме 

світло,ультрафіолетове випромінювання, рентгенівські промені та гама промені 

(найкоротші). Усе це різновидності електромагнітних хвиль, вони мають 

однакову природу. 

 Електромагнітні хвилі оточують нас повсюди. Вони кругом. При їх 

допомозі ми слухаємо радіо, дивимося телевізор, спілкуємося по мобільному 

телефону. Ми можемо бачити тільки ті хвилі видимого діапазону хвиль (видиме 

світло), які складають кольори веселки. Інші хвилі для нас небачені. 
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    Інфрачервоне випромінювання 

 Всі тіла нагріті до певної температури, випромінюють енергію в 

інфрачервоному спектрі. Ми відчуваємо тепло, а це означає вплив 

інфрачервоного випромінювання, коли знаходимося поруч з батареєю або 

вогнищем. 

 На Землю потрапляє досить сонячної енергії, у якості інфрачервоного 

випромінювання, що складає майже половину всієї енергії, випроміненої 

світилом. По суті, це природній і самий в досконалий метод обігріву. Під час 

взаємодії з речовиною частинка випромінювання (фотон) поглинається 

атомами речовини, передаючи їм свою енергію. Це призводить до прискорення 

руху атомів та збільшенню температури тіла, тобто енергія випромінювання 

переходить в теплову. 

 Різні тіла мають різну випромінювальну та поглинаючу здатність, яка 

залежить від природи двох тіл, від стану їх поверхні, тощо. Світлі тіла 

відбивають інфрачервоне випромінювання, темні предмети навпаки, 

поглинають його. А матеріали, що мають властивості відбивати хвилі 

інфрачервоного спектру, перешкоджають втратам даного виду випромінення. 
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 Згідно інформації «Енергія Сонця на території України» на сайті оsvita.ua 

журналу «Окрытый урок», я переконався у можливості використання даного 

альтернативного джерела у нашій місцевості. Миколаївщина знаходиться у 

жовтій – ІІ зоні. 

 Для другої зони величина надходження сонячного проміння складає 

відповідно, 12=1250 кВт-год/км2 

Потенціал сонячної енергії України 
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Карта розподілу сумарної сонячної радіації в липні місяці на території 

України. Червоними лініями з цифрами позначені ізолінії сумарної сонячної 

радіації в МДж/кв. м.  

Розрахунок сонячного енергетичного потенціалу України 

Площа території України - 603,7 тис. кв. км 

Таблиця 1 

Період 
Сонячна радіація, яка досягає поверхні ґрунту в Україні 

МДж/кв. м кВт•год/кв. м 

Січень 75 21 

Липень 600 167 

Рік 4 050 1 125 

 Таблиця 2 

Вид палива 
*Питома теплота спалювання 

МДж/кг кВт•год/кг 

Газ 

природний 
45 12,5 

Кам'яне 

вугілля 
27 7,5 

Нафта 45 12,5 

* Дані наведені згідно зі "Справочником по физике и технике". Москва, 

Просвещение, 1989.Таблиця 3 

Період 

Сумарна сонячна радіація, 

яка досягає поверні ґрунту 

в Україні 

Еквівалентна кількість палива, 

млн. т 

МДж кВт•год 
Газ 

природний 

Кам'яне 

вугілля 
Нафта 

Січень 
4, 

53E+10 
1, 26E+10 1 006 1 677 1 006 

Липень 
3, 

62E+11 
1, 01E+11 8 049 13 416 8 049 

Рік 
2, 

44E+12 
6, 79E+11 54 333 90 555 54 333 

 Висновок. На територію України за рік падає така кількість енергії сонця, 

яка переважає нинішній рівень її споживання більше чим в п'ятьсот разів. 

Тобто, достатньо використовувати лише 0,5% енергії сонця, яка досягає 

поверхні України, щоб задовольнити енергетичні потреби українців. 
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СОНЯЧНА ПІЧ 

 Найпростіший пристрій для використання сонячного світла в побуті без 

використання палива або електроенергії – це сонячна піч. Я опрацював купу 

інформації  («погуглив» в інтернеті) з питання щодо існуючих конструкцій 

сонячних печей.  

 Найбільш просту конструкцію має сонячна піч типу «гарячий ящик». Піч 

являє собою металевий ящик з теплоізоляцією і порожниною для розміщення 

посуду для приготування їжі. Внутрішня поверхня порожнини володіє високою 

відбивною здатністю, а посуд повинен мати чорний матовий колір або 

спеціальне поглинаюче покриття. Зверху піч оснащена знімною скляною 

кришкою. Піч може переміщатися на коліщатках і має ще одну кришку з 

відбивачем і тепловою ізоляцією. Положення цієї кришки можна змінювати, 

встановлюючи її вертикально або нахиляти шляхом повороту шарнірних опор 

таким чином, щоб забезпечити додатковий приплив відбитої сонячної радіації 

через скляну кришку всередину скриньки. 

 

 
 

Мал. 1. Сонячна піч типу гарячий ящик: 

1 - металевий ящик, 2 - теплоізоляція; 3 - лучепоглощаюча порожнина для 

приготування їжі; 4 - прозора кришка; 5 - колесо; 6 - теплоізольована кришка. 

 Сонячний пристрій такого типу при яскравому сонці забезпечує 

температуру не нижче 80 ... 90 ° С, а завдяки наявності теплової ізоляції 

тепловтрати значно знижуються. Найбільш ефективно таку піч можна 

використовувати для розігріву напівфабрикатів і раніше приготовленої їжі. 
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Рис. 2. Плита з плоским сонячним колектором: 

1 - плита; 2 - сонячний колектор, 3 - акумулятор теплоти; 4 - труба. 

 

Однак у більшості процесів приготування їжі потрібні більш високі 

температури, які можуть бути досягнуті тільки при застосуванні оптичних 

пристроїв для концентрації сонячної енергії. У багатьох випадках це 

нерентабельно, але, без сумніву, технічно можливо. 

Рис. 3. Плита з параболічним концентратором: 

1 - візок; 2 - столик; 3 - каструля; 4 - параболічний концентратор, 5 - ручка для 

повороту концентратора. 

 Найбільша на 1975 рік сонячна піч такого типу діяла в Фон-Роме-Одейо 

(Франція); діаметр дзеркала її геліоконцентратора 54 м, потужність ~ 1 Мвт. 

Найбільша на території колишнього СРСР сонячна піч знаходиться в 

Узбекистані, в 6 кілометрах від Паркента; діаметр параболічного дзеркала 47 

метрів, потужність 1000 Квт  

 

 У районах з сухим жарким кліматом може використовуватися сонячна піч 

з плоским колектором сонячної енергії і акумулятором теплоти. Для 

підвищення ефективності слід використовувати світлопрозору кришку і 

відбивач. Посуд має бути пофарбований в чорний матовий колір. 

 Найпростіша сонячна піч англ. en:Kyoto box «Кіото-бокс» складається з 

особливим чином зігнутого картону, покритого фольгою. Фольга відбиває 

сонячне світло і фокусує його на звичайної чорної металевої каструлі. Каструля 

закрита кришкою і загорнута у прозорий пластиковий пакет - щоб зменшити 

теплообмін. Існують і більш досконалий вид сонячних печей - з металевими 

відбивачами і т. д., в тому числі великі стаціонарні сонячні печі для їдалень або 

кафе.  

 На конкурсі Financial Times дешевих (приблизно від 5 до 50 доларів) 

екологічних бізнес-винаходів «Climate Change Challenge» («Виклик зміни 
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клімату») сонячна піч з картону «Кіото-бокс» з ізоляцією конструкції 

норвезького винахідника Йона Бомер (Jon Bohmer) отримало перший приз і 75 

тисяч доларів на реалізацію винаходу.  

Застосування 

 Комісар ООН у справах біженців (UNHCR) підтримав використання 

сонячних печей з картону і фольги для приготування їжі в таборі біженців 

Иридими, де знайшли притулок близько 18 тисяч людей, вимушених покинути 

Суданську провінцію Дарфур. В цьому регіоні немає місцевих енергоносіїв. В 

результаті проекту ООН, біженці отримали близько 15 тисяч картонних 

сонячних печей для приготування їжі. 

 

 Зокрема звернувся до інтернет – крамниці, реклама якої сповіщала: 

«Сонячна кухня-піч за 15 хвилин закип'ячує 2 літри води.  Має ввігнутий 

дзеркальний диск діаметром 1–2 м і підставку для посуду. Диск збирає сонячні 

промені та фокусує їх на дні посуду. У спекотну погоду нагріває його до 300°C, 

за 15 хв. закип'ячує 2 л води. Диск складається, важить 10-15 кг.  Сонячна 

кухня-піч коштує  від 870 до 2225 грн.»  

ФОТО З САЙТА www.std3.ru.  

 Але ціна є занадто високою для 

мене, звичайного п’ятикласника, тому я 

вирішив самостійно виготовити сонячну 

піч. Потрібно мати фольгу. 

 

 

http://www.std3.ru/
http://poradumo.pp.ua/uploads/posts/2014-07/sonyachna-pch-svoyimi-rukami_652.jpeg
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (САМОРОБНА СОНЯЧНА ПІЧ - МОДЕЛЬ) 

Що потрібно для цього: 

1. прямокутна коробка (з-під взуття); 

2. олівець та циркуль; 

3. ножиці та діркопробивач; 

4. картон; 

5. алюмінієва фольга; 

6. скотч; 

7. тоненька дерев’яна паличка; 

8. пластмасова соломинка; 

9. зефірні цукерки . 

План виготовлення 

1. Поставити коробку на бік довшою стороною. Посередині верхньої 

бокової стінки накресли на півколо. Те саме зробити з іншої сторони.  

 
2. Вирізати ножицями півкола по накресленим лініями з обох сторін 

коробки.  
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3. Смужку картону вкласти в округлі виїмки поперек коробки так, щоб 

картон однією стороною не виходив за її межі. На другій стороні картону 

зроби помітки на рівні країв коробки. 

4. Відрізати зайве. Обгорнути картон фольгою.  

 
5. Обгорнутий фольгою картон вклади в напівкруглі виїмки та закріпи кінці 

скотчом.  

 

6. Зі шматка картону, що залишився, вирізати стінки для виїмок, посередині 

діркопробивачем зробити отвори. 

7. Один кінець дерев’яної палички вставити в соломинку та закріпити 

скотчем. 

8. Уставити дерев’яну паличку в одну з отворів у картоні. Насадити на неї 

зефірні цукерки та вставити в інший отвір. Поставити коробку на сонці – 

на вулиці або вдома біля вікна.   
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9. Слідкувати за тим, щоб піч увесь час знаходилася на сонці. 
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Недоліки 

 Сонячна піч працює в ясні спекотні дні. Не варто намагатися 

приготувати їжу надвечір – сонце стоїть вже достатньо низько і його 

промені погано відбиваються від фольги. Більший ефект досягається тоді, 

коли кут між фольгою та напрямом на сонце становить 90̊. Для 

підсилення  ефекту відбивання можна змінювати нахил поверхні з 

фольги. 
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ВИСНОВКИ 

 Енергія Сонця має ключове значення для зменшення енергетичної 

залежності України. . На територію України за рік падає така кількість енергії 

Сонця, яка переважає нинішній рівень її споживання більше чим в п'ятсот разів. 

Тобто, достатньо використовувати лише 0,5% енергії Сонця, яка досягає 

поверхні України, щоб задовольнити енергетичні потреби українців. 

 Для України найперспективнішими наразі є два основних напрями 

використання сонячної енергії: безпосереднє її перетворення в 

низькопотенційну теплову енергію без попередньої концентрації потоку 

сонячної радіації і безпосереднє її перетворення в електричну енергію 

постійного струму за допомогою фотоперетворювачів (але це вже буде інший 

напрям мого дослідження). 

 Я продемонстрував свою модель сонячної печі своїм однокласникам на 

уроці природознавства, в позаурочний час на футбольному майданчику 

проводив дослід  з розтанення цукерки під пекучим вересневим сонечком. На 

мою думку, лише поганий господар не скористається нині енергією сонця для 

власних потреб. Порадив також своїм батькам придбати  в Інтернет - крамниці 

сонячну кухню-піч, аргументувавши всі переваги альтернативної енергетики. 

Отримав схвальну відповідь, чого бажаю всім! 
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       Вступ 

 Велична картина зоряного неба! Зірки, виблискуючи і переливаючись, 

манять до себе допитливі уми і погляди. Людина завжди намагалася і 

намагається зрозуміти, яке місце вона займає у Всесвіті, як влаштований цей 

світ, завжди він існував? Основним методом дослідження за небом є 

спостереження. Десятки тисяч років тому люди проводили спостереження за 

небесними тілами неозброєним оком. Тисячі років тому були винайдені кутові 

прилади, з допомогою яких визначали положення небесних світил на небі і час 

настання небесних явищ. Лише фізика пояснювала природу небесних тіл, і 

стала основою у винаході астрономічних приладів. Саме, астролябія побачена 

нами в Миколаївській обсерваторії  під час віртуальної екскурсії «З історії 

Миколаївської обсерваторії» на уроках фізики, природознавства викликала 

великий інтерес до вимірювання висоти світил і бажанням зайнятися її 

дослідженням. 

Об'єкт: процес вимірювання висоти світила. 

Предмет: модель астролябії як прилад для вимірювання висоти світил. 

Мета: експериментальне вимірювання висоти світил. 

Завдання: 

• Описати прилади, з допомогою яких можна визначити положення світил на 

небі. 

• Створити модель астролябії. 

• Практично застосувати прилад для визначення висоти світил в різних умовах. 

Гіпотеза: якщо використовувати шкалу транспортира для градуювання, то 

можна створити класичний кутовий інструмент, а саме модель астролябії для 

вимірювання висоти світил. 

Актуальність: у результаті виконання роботи створюється можливість 

спостерігати за хронологією винаходів кутомірів з широким діапазоном 

застосування. Дана робота сприяє освоєнню сучасних способів вимірювання 

висоти світила, тобто з допомогою секстант (секстана). 

Методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення; 

експериментальне вимірювання висоти різних світил за допомогою моделі 

астролябії. 

Практична значущість дослідження: виготовлена модель астролябії дозволяє 

виміряти висоти різних світил, що може бути використано під час позакласного 

заходу з фізики для проведення експериментального дослідження зоряного 

неба на території нашої школи. 
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   1. Спостереження зоряного неба 

 Осягнення зоряного світу нескінченно, але початок пізнання неба 

простий, так як більшість небесних явищ повторюються абсолютно однаково, 

незліченну кількість разів. 

 Що ж таке зірки? В одній казці говорилося, що зірки, може бути зроблені 

з золоченого паперу... Це красиво, але ж це не так. Зірки - це величезні 

розжарені кулі [6]. 

 Кожна зірка являє собою величезну кулю з розпечених газів. Як правило, 

водень становить приблизно 90%, гелій трохи менше 10%, а решта припадає на 

домішки інших газів. У центрі зорі температура досягає близько 6 000 000 до С. 

Одноманітно повторюються - добовий шлях Сонця, порядок сходу і заходу 

сузір'їв, місячні фази, а також зміни на небі, пов'язані з порами року. Ці небесні 

явища настільки зрослися з життям, що ними користуються люди, тварини, 

рослини. Дерева "знають", коли їх нирки можуть почати розширюватися, а 

людина і без годинника може прокинутись в призначений час. Птахи добре 

орієнтуються по Сонцю, враховуючи його денний рух по небу; у них навіть є 

свої "навігаційні" зірки, за якими вони визначають шлях. 

 Саме практичні потреби - орієнтування в просторі та часі - привернули 

увагу людей до небесних явищ, до спостережень за переміщенням Сонця, 

Місяця, до добового руху зірок. Але і, звичайно ж, допитливість. 

 Раніше люди думали, що зірки знаходяться тільки над плоскою Землею. 

Потім було відкрито, що небо обертається навколо нас, немов сфера з 

намальованими на ній сузір'ями. 

 Спостерігаючи за місячним рухом Місяця серед зірок, вчені відкрили, що 

вона рухається в порівняно вузькій області (смузі) небесної сфери, яку нині 

називають поясом зодіаку (зодіакальні сузір'я). Це були невеликі групи зірок, 

віддалені один від одного приблизно на 13 градусів, так, що Місяць при русі по 

небу кожну ніч виявлялася у наступній групі (сузір'ї). 

 Великим відкриттям було і те, що по зодіаку кочують ще й "блукаючі 

зірки" - планети. Їх виділили вже в глибокій старовині. 

 З рухом Сонця справа йшла складніше: адже вдень зірок не видно. Але 

люди здогадалися, що і Сонце переміщається відносно зірок. Спостерігаючи за 

його сходом і заходом люди бачили, що місце, де воно з'являється над 

горизонтом, кожен день трошки змінюється. Помічаючи місця сходів і заходів, 

вони знайшли в його русі нову важливу закономірність. У дні літніх 

сонцестоянь світило вставало й сідало найближче до точки півночі і кілька днів, 

найдовших у році, не змінювало місць заходу і сходу. Потім точки сходу і 

заходу день за днем віддалялися від півночі, поки через півроку не досягали 

місць, найбільш близьких до півдня, що означало настання зимового 
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сонцестояння. В середині між сонцестояннями по лінії схід - захід 

розташовувалися точки, де двічі в році Сонце сходило, щоб відміряти день 

рівний ночі. 

 Щоб легше було знаходити зірки, їх об'єднали в сузір'я. 

Джерелами назв сузір'їв, як правило, служили міфи про богів, сказання про 

легендарних героїв і зв'язаних з ними подіях, різні тварини і, нарешті, знаряддя 

виробництва, використовувані народами в повсякденному житті. 

 Так, відому групу із семи яскравих зірок, що нагадує обрис ковша, древні 

греки назвали Великою Ведмедицею. Якщо до цієї групи зірок приєднати 

неяскраві зірки, розташовані поблизу ковша, то при достатній фантазії можна 

провести границі цього сузір'я так, що вони будуть нагадувати обрису якогось 

великого звіра (мал. 1). 

 
Мал.1. Сузір'я Великої і Малої Ведмедиці 

 

 Починати спостереження за зірками краще з одного з найпомітніших 

сузір'я - сузір'я Великої Ведмедиці. Вгледівши його, треба зосередити свою 

увагу на двох крайніх зірок ковша. Потім перевести погляд далі, на відстань, 

яка приблизно дорівнює п'ятикратному відстані між цими зірками. У цьому 

місці розташована нерухома Полярна зірка, на яку націлена невидима вісь 

обертання Землі. Полярна зірка вказує напрям на північ. Знаючи це, в будь-

який ясний вечір можна визначити сторони світу. 

 

Цікавий факт 

 Сузір'я Великої Ведмедиці зображено на 

прапорі Аляски.  

Прапор Аляски (англ. Flag of Alaska) - 

один із символів американського штату 

Аляска. 

Прапор був розроблений в 1926 році 13-

річним корінним уродженцем Аляски 

Бенні Бенсон, а в 1927 році прийнято в якості офіційного символу Території 
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Аляска, що стала 3 січня 1959 року штатом. 

 На синьому фоні зображено вісім золотих (жовтих) п'ятикутних зірок: сім 

на зображенні Великої Ведмедиці і Полярна зірка в правому верхньому куті. 

Велика Ведмедиця символізує міць, а Полярна зірка - північ (Аляска - сама 

північна територія США). 

 Астрономічні пізнання з давнини використовувалися дуже широко. 

Опишемо деякі з них. Так, наприклад, в сільському господарстві: для 

визначення термінів оранки, сівби, збирання врожаю, в скотарстві, в 

мореплаванні і торгівлі, при будівництві доріг, палаців, храмів і пірамід. 

Таким чином, спостереження астрономів сьогодні дозволяють: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Пристрій, принцип дії і застосування астролябії 

 Астрономія тісно пов'язана з фізикою та іншими науками природничого 

циклу (хімія, біологія, географія). Астрономія використовує фізичні знання для 

пояснення явищ і процесів, що відбуваються у Всесвіті, для створення 

астрономічних приладів.  

 Тисячі років тому були винайдені кутові прилади (квадрант, астролябія) - 

перші астрономічні прилади (мал. 2), за допомогою яких визначали положення 

світил на небі і час настання небесних явищ. Триста років тому італійським 

вченим Галілеєм для астрономічних досліджень був вперше використаний 

телескоп - прилад, що дозволяє спостерігати слабкі, невидимі неозброєним 

оком об'єкти і збільшувати їх видимі розміри (мал. 2). 

 

 

 

 

 

Мал. 2. Стародавні астрономічні інструменти 

 

 Сучасна ж астрономія використовує більш точні апарати для дослідження 

небесних тіл, такі як космічний апарат «Вега», радіотелескоп (рис. 3). 
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Мал. 3. Сучасні апарати для дослідження небесних тіл 

 

 З перерахованих пристроїв і апаратів детальніше зупинимося на 

астролябії, про яку ми згадували у вступі. Астролябія - це старовинний прилад 

для визначення положення Сонця і яскравих зірок у різний час діб протягом 

усього року. Винахід астролябії приписується грецьким астрономам, які 

працювали в II столітті до нашої ери. Зазвичай астролябії виготовлялися з міді. 

Різні гравіювання шкал давали можливість визначати положення зірок і Сонця 

в різний час діб протягом усього року. Іноді були й додаткові шкали, що дають 

різноманітну інформацію. Найчастіше астролябії виготовлялися у вигляді 

ручного інструменту, щоб його можна було використовувати для визначення 

кута піднесення зірок, (наприклад, в цілях навігації). Знаючи висоту і точний 

час, за допомогою астролябії можна було визначити широту, на якій 

знаходиться судно. 

 Протягом двох тисячоліть це науковий інструмент залишався практично 

незмінним. Мореплавці, починаючи з 1480 року, і аж до середини 18 століття 

використовували астролябію і спеціальні таблиці, за якими визначалася широта 

місцезнаходження корабля. Для зменшення похибки вимірювання діаметр 

астролябії становив 13-15 см, але багато англійські мореплавці 

використовували більш точні астролябії діаметром до 20 см. 

 Для проведення вимірювань в давнину за допомогою астролябії 

необхідно її навести на сонце або зірку. 

Зафіксувавши різницю в показах між напрямком на 

небесне тіло і горизонт, а, також знаючи місцевий 

час, можна з допомогою спеціальних таблиць 

визначити широту місця. Якщо широта була відома, 

то з тих же таблиць можна було з високою точністю 

визначити місцевий час. 

 

Мал. 4. Схематичний пристрій астролябії 
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 Схематичний пристрій астролябії показано на малюнку 4. Роль павука тут 

виконує прозора пластина з картою зоряного неба. 

 Астролябіями користувалися астрономи і математики, мореплавці і 

мандрівники, архітектори і будівельники. Згодом інструмент був 

вдосконалений арабами і стали застосовувати для визначення часу, тривалості 

дня і ночі, вимірювання горизонтальних кутів на поверхні Землі, для здійснення 

деяких математичних обчислень і навіть астрологічних прогнозів. Для їх 

створення потрібні досить розвинені знання в області математики 

(тригонометрії, розрахунку сферичних небесних координат) та астрономії 

(визначення небесних координат постійних зірок, розрахунку руху Сонця і 

Місяця), і саме ці науки інтенсивно розвивалися в арабському світі. В період 

розквіту арабського халіфату в IX - XI століттях астролябії отримали широке 

поширення. У відомому нам вигляді астролябія сформувалася на Сході до IX - 

XI ст. і тоді ж отримала там широке розповсюдження. В XI ст. прилади 

з'являються в Іспанії, а потім і в інших країнах Західної Європи. Спочатку тут 

використовували арабські інструменти; пізніше їх стали виготовляти з 

арабським зразками європейських майстерень.  

   3. Створення моделі астролябії 

 

 Проста саморобна астролябія показана на малюнку 5. Її коло діаметром 

10 - 15 см вирізаний з картону і проградуйований за допомогою транспортира. 

Обидва кінці стрілок відігнуті, в центрі відігнутих частин пророблені отвори 3 - 

4 мм. Стрілка укріплена на колі таким чином, щоб вона могла вільно 

обертатися. До осі стрілки підвішений схил: нитка з невеликим вантажем. 

Стрілка, що вказує напрямок вниз, повинна збігатися з ниткою виска [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 5 Матеріали, необхідні для виготовлення моделі астролябії. 
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   4. Застосування моделі астролябії 

 Направлення на світила визначається азимутом і висотою. Дамо 

визначення цим поняттям. 

Азимутом (рис.6) називається дуга лінії горизонту відлічуваний від точки 

півдня (S) до заходу(W) до точки перетину з колом висоти. Азимут може 

приймати значення від 0 грд. до 360грд. 

Висотою (рис.6) називається дуга кола висоти відраховується від точки 

перетину з горизонтом до світила. Чим вище світило над горизонтом, тим 

більше його висота h. Якщо світило на горизонті, то його висота 0 грд., а якщо 

світило в зеніті, то його висота 90 грд. 

 

 

 
Мал. 6. Спостереження за світилом 

Опис моделі астролябії нашого дослідження представлені в таблиці 1. 

           Таблиця 1 

Опис моделі астролябії 

 

№ 

п/п 
Критерії опису Конкретизація 

1 Назва приладу Модель астролябії 

2 Призначення Для визначення висоти світила h 
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3 Схема створення 

 

4 

 

Ціна поділки  

Межа 

вимірювання  

Похибка  

 

 

 

 

 

 

Ціна поділки - 10 

Межа вимірювання – 900 

Похибка – 0,50  

5 Принцип дії я 

1. Для проведення вимірювань необхідно навести 

астролябію на об'єкт. 

2. Стрілка, що вказує напрямок вниз, повинна 

збігатися з ниткою виска. 

3. Наскрізні отвори, що знаходяться на рухомій 

частині наводять на вимірюваний об'єкт таким 

чином, щоб об'єкт знаходився в центрі. 
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4. По курсору, який вказує на шкалу розподілу 

виміряти кут. 

6 Застосування 

Для визначення географічної широти місцевості, 

мореплавцями, в будівництві, в картографії. 

 

 

  Фотозвіт щодо виготовлення моделі. 

Модель я виготовляв разом зі своїм татом у майстерні власного гаражу. 
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 До апробації приладу залучилася моя молодша сестричка Рената, яка 

навчається у 5 класі. 
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Результати вимірювань висоти світил за допомогою моделі 

астролябії представлені в таблиці 2. 

 

№ 

п/

п 

Дата  Час  

Найменуван

ня 

досліджуван

ого 

об’єкту  

Висота 

досліджуваног

о об’єкту над 

горизонтом 

(а), м 

Відстань від 

експериментат

ора до об’єкту 

(l), м 

Висота 

світила, 

градус 

1 
16.01.1

4 
17:50 

Лампа в 

квартирі 
2,2 3 36 

2 
16.01.1

4 
17:56 

Лампа в 

квартирі 
2,2 2 47 

3 
16.01.1

4 
18:20 

Ліхтар 

вуличний 
10 5 63 

4 
16.01.1

4 
18:25 

Ліхтар 

вуличний 
10 10 45 

5 
16.01.1

4 
18:30 

Ліхтар 

вуличний 
10 15 33 

6 
16.01.1

4 
19:00 

Полярна 

зірка 
    58 

7 
16.01.1

4 
20:05 Місяць     50 

8 
17.01.1

4 
20:30 Місяць     46 

9 
17.01.1

4 
20:35 

Полярна 

зірка 
  58 

10 
18.01.1

4 
20:30 Місяць   46 

 

 В експериментальній частині нашої роботи ми почали з вимірювання 

висоти світил, що оточують нас вдома, а саме ламп. Потім, набравшись досвіду, 
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перейшли на освітлення нашого двору вуличним ліхтарем. І тільки після цього 

звернули погляд на зоряне небо. Першими об'єктами в якості вимірювання ми 

вибрали природний супутник Землі - Місяць і Полярну зірку, так як, по-перше, 

їх освітлення спостерігалося яскравим і укладалося точно в центрі отворів 

моделі астролябії, тому вимірювання висот не складало особливих труднощів. 

Причому заміри  висот цих об'єктів ми повторювали протягом трьох днів в одне 

і той же час і результати вийшли абсолютно однаковими (табл. 2).  

 

      Висновок 

 Дослідницька робота надала нам ряд можливостей. По-перше, вивчити 

зоряне небо і описати прилади старі і сучасні, які можуть визначити положення 

світил на небі і час настання небесних явищ, по-друге, дозволила створити 

модель астролябії та виконати спостереження зоряного неба, вимірявши висоту 

світил в різних умовах. У третіх ми переконалися, що модель астролябії володіє 

гідністю виконувати вимірювання прямим способом, тобто безпосередньо з 

приладу знімати показання.  

 Головний висновок, до якого ми дійшли це те, що астрономія тісно 

пов'язана з фізикою та іншими науками природничого циклу (хімія, біологія, 

географія). Астрономія використовує фізичні знання для пояснення явищ і 

процесів, що відбуваються у Всесвіті і для створення астрономічних приладів. 
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