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Predslov

Milí čitatelia,

Táto publikácia je zvláštna. Má zvláštny pôvod, spôsob vzniku, obsah a zvláštni bývajú aj ľudia, 
ktorým je určená. Na začiatku bol jeden CD nosič, ktorý obsahoval množstvo učebných textov, rie-
šených úloh, praktických cvičení, obrázkov, grafov a animácií, ktoré používajú pracovníci Astrono-
mického observatória Odesskej národnej univerzity pri výuke astronómie na jedenásťročných zák-
ladných školách. Výskyt takéhoto materiálu na Vihorlatskej hvezdárni nie je až taký prekvapujúci. 
Veď aj najväčší ďalekohľad Vihorlatskej hvezdárne je vyrobený v Odesse a všetko je podložené 
Zmluvou o vzájomnej spolupráci a pomoci medzi Astronomickým observatóriom v Odesse a Vihor-
latskou hvezdárňou v Humennom, ktorá bola podpísaná už v roku 1999.

Na Ukrajine sa dodnes vyučuje astronómia v oveľa väčšom rozsahu ako u nás. Na Slovensku je 
rozšírená prax, že tých niekoľko hodín, ktoré sú venované astronomickým témam na základných 
a stredných školách, dopĺňajú pedagógovia návštevou hvezdárne alebo planetária. Hvezdárne na 
tento účel vyvíjajú dômyselné vzdelávacie programy, ktoré majú za dve hodiny všetko nasypať žia-
kom do hláv. Okrem toho hvezdárne pripravujú vzdelávacie programy pre žiakov s hlbším záujmom 
o prírodné vedy. Vihorlatská hvezdáreň je typická podujatiami, pri ktorých sa snúbi teoretická časť 
s praktickou, ktorá sa zvyčajne realizuje v mieste s výbornými pozorovacími podmienkami – na 
Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Pre tieto aktivity sa vžil názov ASTROPRAK-
TIKÁ. V rámci ostatného projektu, podporeného v programe LPP Agentúry na podporu výskumu 
a vývoja „Vesmír pre pokročilých“, boli astropraktiká organizované pre učiteľov základných a stred-
ných Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Práve týmto učiteľom je publikácia primárne 
určená. Presne podľa svojho názvu, má slúžiť ako príručka pri vedení astronomického krúžku. Pre-
bratie všetkých tém a vyriešenie k nim pripojených úloh, môže naplniť činnosť astronomického 
krúžku približne na 2 roky (podľa frekvencie stretávania). Príručka je prístupná aj širšiemu okruhu 
záujemcov. Je distribuovaná na všetky gymnáziá v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji 
a vybrané základné a stredné školy. Okrem toho bude dostupná na všetkých hvezdárňach na Sloven-
sku a v miestnych organizáciách Slovenského zväzu astronómov amatérov.

Príručka nevznikla prostým prekladom ruských textov. Najprv získala formu internetového fóra. 
Jednotlivé materiály sme usporiadali do piatich blokov podľa hlavných oblastí astronómie. Každý 
blok je zložený z niekoľkých tém internetového fóra. Ku každej téme sú pripnuté otázky a úlohy na 
riešenie, každá téma má svojho moderátora. Moderátor odpovedá na otázky riešiteľov úloh a vyhod-
nocuje riešenia. Takto funguje korešpondenčný seminár, ktorý je druhou hlavnou aktivitou projektu 
„Vesmír pre pokročilých“. Korešpondenčný seminár je určený žiakom. Zúčastniť sa ho, samozrejme, 
môže ktokoľvek. Prínosom je aj pre tých žiakov, ktorí nemajú to šťastie, že na ich škole je pedagóg 
ochotný viesť astronomický krúžok. 

Nie je náhoda, že moderátori tém jednotlivých blokov korešpondenčného seminára sú zároveň 
autormi kapitol tejto príručky. V procese prípravy korešpondenčného seminára totiž výrazne zasaho-
vali do originálnych textov, obohacovali ich o vlastné úlohy, aktualizovali údaje podľa najnovších 
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poznatkov a podobne. Pretvorenie internetovej formy na tlačenú publikáciu tiež nebol jednoduchý 
proces. Výhodou takéhoto komplikovaného postupu tvorby publikácie je, že počas moderovania 
korešpondenčného seminára získali autori množstvo podnetov a nových nápadov, ktoré zapracovali 
do tlačenej verzie príručky. 

Na záver dovoľte pripomenúť jednu skúsenosť. Naše vzdelávacie aktivity sú charakteru kolektív-
neho, sú určené skupinám účastníkov. Naozaj talentovaní astronómovia sú však zvyčajne individu-
alisti, rozvíjajú svoju záľubu niekde v ústraní. Potvrdzuje to aj prípad prvého úspešného riešiteľa 
úloh korešpondenčného seminára. Miroslav Fedurco z Humenného sa až následne zapojil do našich 
kolektívnych podujatí. Dovtedy sme o ňom vôbec nevedeli. Pozývam k jeho nasledovaniu aj ďalších 
mladých astronómov amatérov. Verím, že táto príručka sa im dostane do rúk a bude pre nich osož-
ná. 

Všetkým užívateľom príručky bez rozdielu želám veľa príjemných zážitkov z aktívneho myslenia 
pri riešení úloh, alebo pri prostom čítaní textov tejto zvláštnej publikácie. 

Príručka bola vydaná s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja, zmluva č. LPP-0024-
09. Riešiteľská organizáciou bola Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, partnerské organizácie Slo-
venský zväz astronómov amatérov a Gymnázium v Snine.

RNDr. Igor Kudzej, CSc.,
riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne,

zodpovedný riešiteľ projektu Vesmír pre pokročilých
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Pokyny pre používanie 
Príručky pre vedenie 
astronomického krúžku

Používanie príručky je intuitívne. Napriek tomu uvádzame niekoľko dobre mienených rád.
  1.  Pri vedení astronomického krúžku najlepšie postupovať chronologicky v tom poradí, ako sú 

jednotlivé témy napísané. Pri preskakovaní sa môže stať, že pri riešení úloh vám bude chý-
bať dôležitá vedomosť, uvedená v predchádzajúcej kapitole.

  2.  Príručka neobsahuje zoznam odporúčanej literatúry. Keďže obsahom je celá astronómia, 
vhodnej literatúry je obrovské množstvo. V prípade hlbšieho záujmu je vhodné najprv sa 
pozrieť do internetovej verzie príručky – do korešpondenčného seminára. Tam je viacero 
doplňujúcich čítaní, odkazy na prezentácie a prednášky dostupné na internete. Tieto už zo-
znamy odporúčanej literatúry obsahujú.

  3.  Internetová verzia príručky – korešpondenčný seminár je na adrese http://vpp.astrokolonica.
sk/ks/. 

  4.  Úlohy označené hviezdičkou * považujú autori za náročnejšie. Je to samozrejme ich subjek-
tívny názor. Pre konkrétneho riešiteľa môžu byť náročnejšie iné úlohy. Závisí to od jeho 
znalostí matematiky a úrovne abstraktného myslenia.

Pavol A. Dubovský
odborný pracovník Vihorlatskej hvezdárne

projektový manažér projekt Vesmír pre pokročilých
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1.1.  Predmet astronómie, 
história astronómie

ASTRONÓMIA – je právom považovaná za jednu z najstarších prírodných vied.

Vyvinula sa z praktických potrieb našich predkov pre potreby merania času, rozvoja  poľnohospo-
dárstva, námornej prepravy v obchodnej a vojenskej sfére a hľadania odpovedí na podstatu Vesmíru 
(Univerzum) či Kozmosu a postavenie Zeme v ňom.

V staroveku bola astronómia zameraná na astrometriu – meranie pozícií hviezd a planét na oblohe. 
V stredoveku sa zásluhou Johannesa Keplera a Isaaca Newtona otvorila cesta pre nebeskú mechani-
ku, matematické predpovede pohybov nebeských telies vplyvom gravitácie, predovšetkým pohybov 
telies slnečnej sústavy.

Moderná astronómia je zameraná na praktické pozorovania a objasnenie fyzikálnej podstaty ves-
mírnych telies a ich dynamiky.

Predmetom výskumu novodobej astronómie sú všetky telesá vesmíru. Podľa cieľa, predmetu 
a metód výskumu sa delí na oblasti:

Astrometria – pozičná astronómia, ktorá sa meraním polôh vesmírnych telies na oblohe.
–  Sférická astronómia používa matematické metódy na určovanie zdanlivých polôh a pohybov 

vesmírnych objektov na nebeskej sfére.
–  Fundamentálna astrometria spracováva  praktické pozorovania na určenie presných súradníc 

vesmírnych telies na oblohe, zostavuje katalógy presných polôh hviezd a prispieva k stanove-
niu čo najpresnejších hodnôt základných astronomických konštánt.

–  Praktická astronómia sa venuje pozorovacím metódam a prístrojom na určenie presných súrad-
níc a presnému času na základe pozorovania astronomických objektov.

Astrofyzika, ktorá skúma stavbu, fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie vesmírnych telies, vrátane 
ich vzájomného pôsobenia.

–   Praktická astrofyzika sa zaoberá konštrukciou prístrojových zariadení, získavaním pozorova-
cích údajov a ich vyhodnocovaním.

–   Teoretická astrofyzika objasňuje pozorované javy na základe fyzikálnych zákonov.

Podľa metódy výskumu sa astrofyzika delí na:
–   astrofotometriu
–   astrospektroskopiu
–   astrofotografiu
–   rádioastronómiu
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–   röntgenovú astronómiu
–   infračervenú astronómiu
–   ultrafialovú astronómiu
–   neutrínovú astronómiu

Astrodynamika – alebo tiež nebeská mechanika sa zaoberá zákonitosťami pohybu nebeských telies 
vplyvom gravitačných síl a odvodzuje metódy na určenie dráh vesmírnych telies z pozorovaného 
pohybu a na výpočet efemeríd (polôh nebeského telesa na sfére vypočítané z jeho dráhových elemen-
tov v danom čase).

Stelárna astronómia – alebo tiež hviezdna astronómia sa zaoberá výskumom priestorového rozlo-
ženia a zákonitosťami pohybov hviezd a hviezdnych sústav. Podľa metódy výskumu sa delí na:

–  stelárnu štatistiku
–  stalárnu kinematiku
–  stelárnu dynamiku

Podľa predmetu výskumu sa delí na:
–   galaktickú astronómiu (zaoberajúcu sa štruktúrou a vnútornými pohybmi našej hviezdnej sú-

stavy – galaxie – Mliečnej cesty)
–   mimogalaktickú astronómiu (zaoberajúcu sa kozmickými objektami za hranicami Mliečnej 

cesty t.j. hviezdnymi sústavami a sústavami týchto sústav: galaxiami, kopami galaxií, super 
kopami galaxií, metagalaxiou a medzigalaktickou hmotou).

Kozmogónia je náuka o vzniku a vývoji vesmírnych telies a ich sústav.

Podľa predmetu výskumu sa delí na:
–  planetárnu kozmogóniu
–  hviezdnu kozmogóniu
–  galaktickú kozmogóniu

Kozmológia je náuka o stavbe a vývoji vesmíru v najširšom meradle. Pri odvodzovaní teoretických 
modelov vesmíru sa opiera najmä o všeobecnú teóriu relativity a pri overovaní modelov vesmíru 
o výsledky pozorovaní rádioastronómie a mimogalaktickej astronómie.

Staroveká astronómia

Ak je astronómia považovaná za jednu z najstarších prírodných vied, tak nebeská mechanika vznika-
la práve v prvých počiatkoch zrodu astronómie. Sledovania pohybu Slnka, Mesiaca, hviezdnej sféry 
a pohybu telies na nej boli základné pozorovania našich pradávnych predkov pri hľadaní odpovedí 
na otázky príčiny a podstaty ich pohybu. Vznik starovekej astronómie nemôžme pripísať jednému 
národu. História dokazuje, že astronomické poznatky nachádzame nezávisle u starých kultúrnych 
národov na celej Zemi. V Európe to boli Briti, v Ázii Sumeri, Babylončania a Číňania, v Afrike 
Egypťania a v Amerike Mayovia. Staroveká astronómia sa zameriavala hlavne na zistenie presnej 
polohy nebeských objektov a na zavedenie vhodného kalendára najmä pre hospodárske účely. Na 
pozorovanie ľuďom slúžili vztýčene kamene alebo kamenné kruhy. Pravdepodobne už v 5. tisícročí 
pr. n. l. sa začal používať na astronomické účely jeden z najstarších astronomických prístrojov gnó-
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mon. Tyčou kolmou na vodorovnú plochu sa určovala výška Slnka 
nad horizontom (v závislosti na dĺžke vrhnutého tieňa), čas slnovratu 
a rovnodennosti, dĺžka roka a mohol taktiež slúžiť ako slnečné hodi-
ny.

Sumerská astronómia siaha do minulosti 5 tisíc rokov pr. n. l. Su-
meri skatalogizovali najjasnejšie hviezdy a taktiež pozorovali pohyb 
nebeských telies ako je Slnko, Mesiac. Pravdepodobne zostavili prvý 
kalendár. Od Sumerov prevzali mytologické predstavy bohov putujú-
cich po nebi aj ostatné národy.

Staroegyptská civilizácia a astronómia sa zrodila v 4. tisícročí pr. 
n. l. V astronómii tohto národa hralo veľkú úlohu náboženstvo. Nie-
ktoré významné nebeské objekty (napr. Slnko) považovali za bohov. 
Egypťania spočiatku používali lunárny kalendár prevzatý od Sume-
rov, ale neskôr prešli k solárnemu. Najdôležitejšiu úlohu hrala hviez-
da Sírius. Vždy, keď vychádzala nad obzor, Níl sa rozvodňoval. Za-
čínalo obdobie záplav a staroegyptský nový rok. Egypťania poznali 
málo súhvezdí. Oblohu mali rozdelenú na severnú a južnú časť. 365-
dňový rok a 24-hodinový deň sa používajú po starovekých Egypťa-
noch až dodnes. Na sledovanie času počas dňa používali slnečné ho-
diny. Cez noc sledovali jednotlivé hviezdy, ktoré mali zaradené do 36 
skupín (tzv. dekánov). Toto rozdelenie nakoniec zredukovali na 24 
(dnešný počet hodín). Keď bolo zamračené, používali vodné hodiny.

Babylončania už v období 2 400 až 2 200 rokov pr. n. l. poznali päť 
„blúdivých hviezd“ – planét, mali určitú predstavu o ekliptike 
a hviezdnu oblohu rozdelili na súhvezdia s názvami, ktorých väčšina 
sa zachovala dodnes. Mali vypracovanú teóriu pohybu Slnka, Mesia-
ca, a planét s predstavou ôsmich sfér, uprostred ktorých je Zem. Na 
presné pozorovania používali niektoré astronomické prístroje, napr. 
gnómon, vodné hodiny a astroláb, ktorý však vyzeral inak ako stre-
doveký. Babylončania boli skvelými astronómami. Ich poznatky pre-
vzali všetky národy, z ich blízkeho ale aj vzdialenejšieho okolia, kto-
ré sa zaujímali o prírodné vedy. Väčšina babylonských astronomic-
kých textov bola napísaná v rokoch 650 – 50 pr. n. l. Boli vryté do 
hlinených tabúľ a nazývali sa astronomické diáre (alebo záznamy).

Monumentálna kamenná stavba Stonehenge na juhu Anglicka po-
stavená v mladšej dobe kamennej slúžila prehistorickým astronómom 
na zisťovanie významných polôh Slnka a Mesiaca na oblohe už v ob-
dobí 3 100 – 2 000 rokov pr. n. l..

Obr. 1. Sumerskí astronómovia 
pomenovali niektoré súhvezdia 
zvieratníka, ktorých názvy 
(napr. Škorpión) sa používajú 
dodnes.

Obr. 2. Egypťania poznali aj 12 
znamení zvieratníka. Ako dôkaz 
slúži Denderský zverokruh.

Obr. 3. Boh, ktorý vládol Slnku 
sa nazýval Re a mal rôzne 
podoby.

Obr. 4. V období 2 700 až 2 400 pr. n. l. využívali Egypťania astronómiu na 
orientáciu podľa svetových strán pri stavbe pyramíd.
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Čínska astronómia
Prvé zmienky o astronómii v starovekej Číne pochádzajú už zo 4. ti-
sícročia pr. n. l. Pestovala sa výhradne na dvore cisára. Čínski astro-
nómovia boli tiež astrológmi. Mali povinnosť ohlasovať cisárovi kaž-
dú nezvyčajnú udalosť (objav kométy, zatmenie Slnka alebo Mesia-
ca). Prvé zaznamenané pozorovanie zatmenia Mesiaca pochádza 
z Číny z r. 1361 pr. n. l. a prvé pozorovanie zatmenia Slnka z r. 1216 
pr. n. l. V tom čase už Číňania používali kalendár založený na poznat-
ku, že rok trvá 365,25 dňa a že Mesiac vystrieda svoje fázy za 29,5 
dňa.

Indická astronómia
Niektoré tradície indickej kultúry naznačujú, že astronomické pozoro-
vania sa vykonávali už okolo roku 4500 pr. n. l. Od roku 1000 pr. n. 
l. vzniká detailná kozmológia s božskými prírodnými silami: nebo, 
zem, Slnko (ktoré starovekí Indovia považovali za žiariacu hviezdu). 
Druhý rozmach zažila indická astronómia okolo roku 500, keď žil 
astronóm Arjabháta, ktorému sa pripisuje koncept číslice nula. Zná-
mych je tiež 5 observatórií, ktoré nechal založiť Jai Singh II. v 18. 
storočí v Dillí a Jaipure. Najväčšie z nich, Jantar Mantar v Jaipure (na 
obrázku), pozostáva zo 14. stavieb, v ktorých sa pozorovalo a merali 
sa astronomické úkazy.

Mayská astronómia
Na území dnešných stredoamerických štátov Guatemala, Honduras 
a Mexiko žila kedysi dávno vyspelá kultúra Mayov. Používali hierog-
lyfické písmo, stavali monumentálne kamenné pyramídy, ale vynikali 
aj v sochárstve či astronómii a filozofii. Kultúru Mayov datujeme do 
3. tisícročia pr. n. l. V čase, keď v Európe vládol temný stredovek, 
Mayovia boli už vysoko rozvinutou civilizáciou. Boli zručnými stavi-
teľmi, vynašli koleso a dokonca dali základ kalendáru v takej podobe 
ako ho poznáme dnes. Astronómia mayskej civilizácie bola spolu 
s matematikou na vysokej úrovni. Pozorovali zložitý pohyb Slnka po 
oblohe, hviezdy a planéty, najmä Venušu, Jupiter spolu so svojimi me-
siačikmi a Mesiac. Polohu telies a všetky iné informácie si zazname-
návali do kroník a kódexov. Tak dokázali predpovedať napr. zatmenia 
Slnka. Vedeli tiež, že Zem je guľatá. Svoje stavby stavali na základe 
matematických, geometrických a astronomických poznatkov. Preslá-
vili sa najmä stavbou pyramíd Obradné budovy stavali tak, aby sa 
v určitý deň dali pozorovať východy a západy nebeských telies. May-
ovia zostavili viacero paralelných kalendárov: občiansky (haab), po-
svätný (tzolkin), tzv. dlhý počet a. i. Ich kalendár bol najzložitejší, no 
súčasne aj najpresnejší. Je charakteristický tým, že je cyklický a riadi 
sa pohybom Zeme okolo Slnka – solárny. Mayovia verili, že pohyb 
Slnka a Mesiaca po oblohe riadia dobrí bohovia a aj počas tmavej noci 
ich vedú podsvetím, kde sú zlí bohovia, snažiaci sa zastaviť ich po-
stup. Z týchto dôvodov si mysleli, že nebeské telesá potrebujú ľudskú 

Obr. 5. Babylonský boh 
Marduk bol spájaný s planétou 
Jupiter.

Obr. 6. Babylončania viedli 
starostlivé astronomické 
záznamy na hlinených 
tabuľkách. O stovky rokov ich 
využil Hipparchos pri výpočte 
precesného pohybu zemskej 
osi.

Obr. 7. Kamenné observatórium 
slúžilo našim predkom zároveň 
aj ako spoľahlivý kalendár na 
sledovanie ročných období 
a pravdepodobne aj na 
predpovedanie zatmení Slnka 
a Mesiaca.
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pomoc, ktorú im môžu poskytnúť ľudia počas slávnostných rituálov formou utrpenia, mučenia a obe-
tovania sa. Bola to cena za pokračujúce pretrvávanie vesmíru. Obetovanie a smrť počas rituálov bola 
veľkým privilégiom a zabezpečovala nesmrteľnosť pre všetkých, ktorí sa obetovali. Mayovia verili, 
že svojimi rituálmi ovplyvňujú beh vesmíru.

Na každej stene pyramídy je 52 kamenných blokov, ktoré symbolizujú 52 rokov kalendárneho 
cyklu. V deň jarnej alebo jesennej rovnodennosti sa tu odohráva jedinečná hra svetla a tieňa. Na 
schodisku sa zobrazuje had plaziaci sa po schodoch (vychádzajúci) z pyramídy. Toto predstavenie 
trvá 3 hodiny a 22 minút.

Obr. 8. Mapa čínskych súhvezdí zobrazujúca 
oblasť severného pólu zo 7. storočia.

Obr. 9. Observatórium Jantar Mantar v Jaipure

Obr. 10. Mayské mesto Monte Alban

Obr. 11. Mayské observatórium El Caracol 
slúžilo pravdepodobne na pozorovanie polôh 
dôležitých hviezd a stanovenie potrebných 
okamihov pre rituály, oslavy a sejbu.

Obr. 12. Astronomické observatórium Chichén 
Itzá bolo postavené okolo r. 800 pr. n. l. Je to 
25 metrov vysoká pyramída, ktorá redstavuje 
obrovský kamenný kalendár. Má deväť úrovní, 
ktoré sú schodišťom rozdelené na 18 oddelených 
terás. Predstavujú osemnásť 20-dňových 
mesiacov mayského roka. Každé zo štyroch 
schodísk má 91 schodov, s pripočítaním hornej 
plošiny to dáva spolu číslo 365 – počet dní 
v roku.
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Stredoveká astronómia

Aj keď pradávne národy položili základy astronómie, až starí Gréci priviedli astronómiu na vyššiu 
kvalitatívnu úroveň. Prudký rozvoj astronómie v Grécku v 6. storočí pr. n. l. priniesol nové poznatky 
a prechod od pozorovania a registrácie úkazov na oblohe k hľadaniu ich príčin a k pokusom o ich 
systematický a vedecký výskum.

 Táles z Miléta (624 – 547 pr. n. l.) – starogrécky filozof, matematik, astronóm, a geodet tvrdil, že 
hviezdy svietia svojím vlastným svetlom, kým Mesiac len odrazeným svetlom od Slnka. Zem 
však stále považoval za rovnú dosku.

 Anaximandros (610 – 546 pr. n. l.) – grécky antický učenec, filozof a astronóm, Tálesov žiak. 
Používal gnómon, ktorý umiestnil na slnečné hodiny v Sparte, aby ukazovali slnovraty a rovno-
dennosti. Ako prvý jasnejšie sformuloval geocentrickú predstavu, podľa ktorej je Zem centrálnym 
telesom celého viditeľného sveta.

 Pytagoras (580 – 500 pr. n. l.) – grécky antický filozof, matematik, astronóm a akustik. Zaslúžil 
sa o rozvoj matematiky a pravdepodobne ako prvý vyslovil myšlienku, že Zem je guľa nachádza-
júca sa v strede Vesmíru.

 Filolaos (470 – 399 pr. n. l.) – grécky antický filozof a pytagorec. Ako prvý písal pre verejnosť. 
Napísal spis Peri fyseos (O prírode). Je autorom kozmologickej teórie, kde za stred Vesmíru pova-
žoval ohnivé centrum (večný oheň) a Zem za jeho obežnicu. Hypotetická Protizem obiehala ohni-
vé centrum na opačnej strane. Zároveň vyslovil myšlienku rotácie Zeme okolo jej osi.

 Aristoteles (384 – 322 pr. n. l.) – najvýznamnejší grécky antický filozof, Platónov žiak a učiteľ 
Alexandra Macedónskeho. Vesmír (Kozmos) má podľa Aristotela rovnako ako Zem, ktorá je jeho 
stredom tvar gule. Je tvorený sústrednými nebeskými sférami, v ktorých sa pohybujú jednotlivé 
hviezdy.

Obr. 13. Filolaova schéma 
svetového systému.

Obr. 14. Aristotelov geocentrický 
systém, podľa ktorého všetky 
nebeské telesá obiehajú 
okolo Zeme.

Obr. 15.  Hérakleitov 
geocentrický systém
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 Hérakleitos z Pontu (388 – 315 pr. n. l.) – grécky antický 
filozof. Nakoľko Aristotelov svetový systém s jednodu-
chými kruhovými dráhami planét okolo Zeme nevysvet-
ľoval pozorované pohyby planét po oblohe, utvoril takú 
svetovú sústavu, ktorá bola v lepšom súlade s pozorova-
niami. V jeho sústave, na rozdiel od Aristotela Merkúr 
a Venuša obiehajú okolo Slnka a spolu s ním okolo Zeme.

 Aristarchos zo Samu (310 – 230 pr. n. l.) – jeden z naj-
významnejších astronómov antického sveta. Ako prvý vy-
slovil teóriu heliocentrizmu . Tvrdil, že Zem sa pohybuje 
okolo Slnka, čím dochádza k striedaniu dňa a noci a roč-
ných období. Dokázal, že Slnko je 19-násobne vzdialenej-
šie ako Mesiac a teda je v skutočnosti omnoho väčšie. 
Podľa jeho meraní a výpočtov bolo Slnko 6,75-násobne 
väčšie ako Zem. Mesiac zasa 2,8-násobne menší než Zem. 
Jeho názory boli vo vtedajšej dobe potlačené autoritatív-
nym vplyvom Aristotela.

 Erastotenes z Kyrény (276 – 194 pr. n. l.) – starogrécky 
matematik a astronóm, právom považovaný za najväčšie-
ho geografa antiky. Zhotovil prvú mapu na základe astro-
nomických pozorovaní.

 Apollónius z Pergé (262 – 190 pr. n. l.) – vynašiel astro-
láb a vypracoval teóriu epicyklov. Astroláb slúžil na určo-
vanie výšky hviezd a iných astronomických objektov nad 
obzorom.

 Hipparchos – otec astronómie (190 – 125 pr. n. l.) – naj-
významnejší grécky antický astronóm. Zostrojil nové, 
presnejšie meracie prístroje a pôsobil ako neúnavný pozo-
rovateľ. Bol zástancom geocentrickej sústavy. Na základe 
pozorovaní a výpočtov stanovil dĺžku slnečného roka s od-
chýlkou 6 minút oproti skutočnosti, sklon ekliptiky k rov-
níku, ročnú odchýlku rovnodennosti (precesiu). Stanovil vzdialenosť Mesiaca od Zeme na 60 
zemských polomerov. Zostavil katalóg 1 080 hviezd začlenených do 49 súhvezdí. Rozdelil hviez-
dy podľa zdanlivej jasnosti do 6 veľkostí. Na určovanie jasnosti hviezd zaviedol stupnicu hviezd-
nych veľkosti používanú dodnes.

 Klaudios Ptolemaios (90 – 160 pr. n. l.) – grécky astronóm, matematik, geodet. Venoval sa sfé-
rickej astronómií a pohybom planét. Prijal Aristetolov názor o výsadnom postavení Zeme vo Ves-
míre a Hipparchovu predstavu o pohybe planét po epicykloch. Vytvoril po ňom pomenovanú ge-
ocentrickú sústavu. Napísal výklad k mape vtedy známeho sveta. Je autorom diela Almagest 
(pôvodný názov Megalé syntaxis) – Veľká stavba.

Obr. 16. Erastotenes vypočítal približný 
obvod Zeme. Zistil, že v čase keď bolo 
Slnko v Syene v zenite, v Alexandrii bolo 
od zenitu vzdialené 7,2°. Nakoľko uhol 
7,2° je 1/50 celej kružnice, vypočítal, že 
obvod Zeme je 50-násobne väčší ako 
vzdialenosť Alexandrie od Syeny.

Obr. 17. Astroláb bol kruh rozdelený na 
stupne. Pri meraní sa zavesil. Okolo 
stredu sa otáčalo rameno s dvomi 
priezormi. V stredoveku bol prístroj 
rozšírený o ortuťový horizont.
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Postuláty Ptolemaiovej geocentrickej sústavy:

1.  Zem je guľa
2.  Zem je v strede nebeskej sféry
3.  Zem nevykonáva nijaký postupný pohyb
4.  Všetky nebeské telesá sa pohybujú tak, že ich pozorovaný 

pohyb možno vysvetliť radom kruhových pohybov.
5.  Planéty sa pohybujú po epicykloch, ktorých stredy obie-

hajú okolo Zeme po väčších kružniciach – deferentoch.
6.  Stredy obežných epicyklov Merkúra a Venuše sa pohybu-

jú vždy v smere Slnka, pričom obehnú okolo Zeme po de-
ferentoch za rovnaký čas ako Slnko.

7.  Mars, Jupiter a Saturn vykonávajú obeh po svojich epi-
cykloch práve za jeden rok, pričom ich poloha na epicykle 
je orientovaná vždy tým istým smerom vzhľadom na stred 
epicyklu, ako je orientovaný smer Slnka od Zeme.

8.  Dráha Slnka a Mesiaca je vzhľadom na stred Zeme polo-
žená excentricky.

 Hypatia z Alexandrie (370 – 415 n. l.) – astronómka a matema-
tička, najvýznamnejšia a najznámejšia žena svojej doby. Bola 
 poslednou správkyňou slávnej Veľkej knižnice v Alexandrii a pri 
jej obrane ktorej položila svoj život. Napísala významnú prácu 
o algebre, vytvorila tabuľky pohybu hmotných telies na základe 
Ptolemaiovho modelu a pomáhala pri zostrojení rovinného astro-
lábu.

Po vydrancovaní Alexandrie začala „doba temna“, ktorá vedeckým 
poznatkom nepriala a vyše tisícročie nebol v astronómií, fyzike či ma-
tematike dosiahnutý žiaden pokrok.

Obr. 18. Ptolemaiova geocentrická 
sústava.

Obr. 19. Ptolemaiova mapa sveta Obr. 20. Schéma epicyklického pohybu: planéta 
sa pohybuje po kružnici (epicykle) okolo bodu, ktorý 
sa rovnomerne pohybuje po väčšej kružnici (deferente) 
okolo Zeme. Výsledkom je zdanlivý obežný pohyb planéty 
so slučkami.

Obr. 21. Hypatii sa prisudzujú 
výroky: Ponechajte si právo 
myslieť, dokonca myslieť 
chybne je lepšie ako nemyslieť 
vôbec. Najstrašnejšia vec je 
učiť povery ako pravdu.
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 Mikuláš Koperník (1473 – 1543) – poľský astronóm, 
 renesančný filozof a tvorca heliocentrického systému. 
Na sklonku života vychádza jeho dielo De revolutionibus 
orbium coelestium (O pohyboch nebeských sfér). Počas 
pobytu v Taliansku sa zoznámil s myšlienkou Aristarcha 
zo Samu, čo výrazne ovplyvnilo jeho myslenie pri tvorbe 
heliocentrického systému.

Tézy heliocentrického systému:
1.  Zem vykonáva denný pohyb okolo svojej osi od západu na 

východ, čomu zodpovedá zdanlivý pohyb nebeskej sféry 
od východu na západ.

2.  Zem vykonáva ročný pohyb okolo Slnka v smere od zápa-
du na východ čomu zodpovedá zdanlivý pohyb Slnka 
v tom istom smere.

3.  Zemská os vykonáva ročný kónický posun okolo kolmice 
k ekliptike v smere od východu na západ, čomu zodpove-
dá pozorovaný precesný pohyb.

4.  Všetky planéty sa pohybujú okolo Slnka tým istým sme-
rom, zhodným so smerom pohybu Zeme okolo Slnka.

5.  Všetky planéty sa pohybujú celkom rovnomerne po kruž-
niciach, ktorých stredy sú mierne excentrický položené 
vzhľadom na stred Slnka.

6.  Stredy excentrických kruhových dráh planét vykonávajú 
okolo stredu Slnka epicyklické pohyby.

 Tycho Brahe (1546 – 1601) – dánsky astronóm pôsobiaci 
aj na dvore cisára Rudolfa II. v Prahe. Bol vynikajúci kon-
štruktér astronomických prístrojov nebývalých rozmerov. 
Presnosťou a kvalitou pozorovaní je právom považovaný 
za najlepšieho astronomického pozorovateľa v období 
pred vynájdením ďalekohľadu. V roku 1602 vydáva kata-
lóg 46 súhvezdí so 777 hviezdami.

 Giordano Bruno (1548 – 1600) – taliansky mysliteľ, vr-
cholný predstaviteľ talianskej renesančnej filozofie, stúpe-
nec a propagátor Koperníkovho heliocentrizmu. V roku 
1600 bol ako kacír upálený na Námestí kvetov v Ríme. 
Jeho hlavným dielom bola kniha O nekonečnosti, vesmíre 
a svete.

Celý tento svet, tieto hviezdy, ktoré nepodliehajú úplnému 
zániku, ktorý príroda nikdy nepozná, sa z času na čas obno-
vujú, pričom sa menia ich časti. Nejestvuje absolútne zrúte-
nie a vzostup, ani žiadna absolútna poloha vo vesmíre, ale 
poloha každého telesa je relatívna v závislosti na iných tele-

Obr. 22. Koperníkov heliocentrický 
systém.

Obr. 23. Heliogeocentrický systém 
Tycha Brahe, podľa ktorého planéty 
obiehajú síce okolo Slnka, ale spolu 
s ním obiehajú okolo nepohyblivej 
Zeme, nachádzajúcej sa v strede 
vesmíru.

Obr. 24. Giordano Bruno
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sách. Všade tam sa odohráva neustála zmena v polohe po celom vesmíre, iba ten, čo to pozoruje, sa 
javí, akoby bol v centre všetkého diania.

 Johannes Kepler (nemecký astronóm, objaviteľ zákonov pohybu planét).
Ako blízky spolupracovník Tycha Brahe zdedil záznamy jeho vynikajúcich pozorovaní. Bohatý 

pozorovací materiál Tycha Brahe 15. ročného pozorovania planéty Mars ho priviedli k objavu zák-
ladných zákonov pohybu planét.

1. Keplerov zákon:
Planéty sa pohybujú po eliptických dráhach okolo Slnka, ktoré je v ich spoločnom ohnisku.

2. Keplerov zákon:
Plochy opísané spojnicou Slnko – planéta za rovnaký čas sú rovnaké.

3. Keplerov zákon: Pomer tretích mocnín veľkých polosí eliptických dráh planét sa rovná 
pomeru druhých mocnín ich obežných dôb.Keplerov zákon: Pomer tretích mocnín veľkých 
polosí eliptických dráh sa rovná pomeru druhých mocnín ich obežných dôb.

Z uvedených Keplerových zákonov vyplýva, že obežná rýchlosť planéty nie je stála. V blízkosti 
Slnka sa planéta pohybuje rýchlejšie, vo väčšej vzdialenosti pomalšie.

 Galileo Galilei (1564 – 1642) – zakladateľ modernej prírodovedy, veľký obhajca Koperníkovho 
systému. Krátko po objavení ďalekohľadu holandským optikom a výrobcom okuliarov Hansom 
Lippersheyom vyrobil ďalekohľad s trojnásobným zväčšením, neskôr 30 násobným. Ako prvý 
zorganizoval prvé verejné teleskopické pozorovanie oblohy v Benátkach.

 Isaac Newton (1643 – 1727) – anglický matematik, fyzik, astronóm, zakladateľ klasickej mecha-
niky. Je považovaný za najväčšieho a najvplyvnejšieho vedca všetkých čias. Objavil lom svetla 

Obr. 25. Eliptická dráha planéty
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a zostrojil prvý zrkadlový ďalekohľad. Je tvorcom gravitačnej teórie 
a zákonov pohybu. Newton sa ako skutočný vedec pridržiaval len pozo-
rovaných faktov a výsledkov experimentov. Newton nadviazal na výsled-
ky svojich predchodcov – Galileiho, Keplera, Descarta a ďalších. Presne 
sformuloval základné zákony mechanického pohybu, dal im podobu ma-
tematických rovníc a vytvoril diferenciálny a integrálny počet, pomocou 
ktorého vieme tieto rovnice riešiť. Až od čias Newtona sa stalo možným 
vypočítať pohyby planét, predpovedať presné termíny zatmenia Slnka 
a Mesiaca, čas návratu periodických planét (hlavne známej Halleyovej 
kométy), a dokonca vypočítať i polohu a pohyb doteraz neznámych te-
lies.

 Newtonov gravitačný zákon: Príťažlivá sila medzi dvoma telesami je 
priamo úmerná súčinu ich hmotnosti, pričom klesá s druhou mocninou 
vzájomnej vzdialenosti medzi ich hmotnými stredmi.

 Newtonov zákon zotrvačnosti: Teleso zotrváva v pokoji alebo v pria-
močiarom rovnomernom pohybe, kým nie je prinútené pôsobením inej 
sily tento svoj pohybový stav zmeniť.

 Newtonov zákon sily: Zrýchlenie, ktoré udeľuje určitá sila telesu je pria-
mo úmerné pôsobiacej sile a nepriamo úmerná jeho hmotnosti.

 Newtonov zákon akcie a reakcie: Sily, ktorými na seba vzájomne pôso-
bia dve telesa, sú rovnako veľké, ale opačne orientované.

1.1. Predmet astronómie, história astronómie – otázky – úlohy

 1.   Ktorá oblasť astronómie sa zaoberá určením presných polôh astronomických objektov?

 2.  Čo skúmajú astronómovia v oblasti fotoelektrickej fotometrie?

 3.  Ktorá oblasť astrofyziky skúma najchladnejšie a najtmavšie astronomické objekty?
  Uveďte aspoň jednu umelú družicu s uvedenou oblasťou výskumu.

 4.  Uveďte rozdiel medzi kozmologickou a kozmogonickou náukou.

 5.  Ktorý staroveký grécky filozof a na základe ktorého úkazu predpokladal, že Zem je guľatá.

 6.  Kto ako prvý vypočítal približný obvod Zeme?

 7.   Kto vynašiel astroláb a vypracoval teóriu epicyklov?

 8.  Kto zostavil katalóg 1 080 hviezd začlenených do 49 súhvezdí, rozdelil hviezdy podľa zdanli-
vej jasnosti do 6 veľkostí, zaviedol stupnicu hviezdnych veľkosti používanú dodnes?

Obr. 27. Objav štyroch 
Jupiterových mesiacov, 
fáz Venuše, škvŕn na 
Slnku, pohorí a rovín na 
Mesiaci a veľký počet 
hviezd v Mliečnej ceste 
prezentoval v diele 
Sidereus nuncius 
(Hviezdny posol).

Obr. 28. Isaac Newton
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 9.  Kto je autorom geocentrickej sústavy?

10.  Myšlienky a názory ktorého antického astronóma ovplyvnili Mikuláša Koperníka pri tvorbe 
heliocentrickej sústavy?

11.  V čom spočíval „kompromisný“ heliogeocentrický systém Tycha Brahe?

12.  Kto je autor prvej knihy s astronomickou tematikou na Slovensku „Traktát o kométe“?

13.  Ktoré teleskopické pozorovania Galilea potvrdzovali heliocentrickú predstavu sveta?

14.  Kto umožnil, akým zákonom vypočítať pohyby planét, predpovedať presné termíny zatmenia 
Slnka a Mesiaca a čas návratu periodických planét.

15.  Ktoré podmienky musia spĺňať vnútorné planéty aby došlo k prechodu?

16.  Ktorý významný slovenský astronóm 18. storočia pozoroval prechod Venuše v r. 1761 a 1769 
a na vtedajšiu dobu vyrátal mimoriadne presnú paralaxu Slnka?

17.  Najstarší astronomický prístroj sa volal:
  a) sextant
  b) astroláb
  c) gnómon

18.  Ktorý národ už v 3. tisícročí pr. n. l. používal na meranie času cez deň slnečné hodiny?
  a) číňania
  b) egypťania
  c) babylončania

19.   V 3. tisícročí pr. n. l. predstavu o štyroch svetových stranách už poznali:
  a) egypťania
  b) babylončania
  c) číňania

20.  Ktorý národ už v období 2 400 až 2 500 pr. n. l. poznal päť blúdivých hviezd – planét, mal 
predstavu o  ekliptike a hviezdnu oblohu rozdelil na súhvezdia:

  a) egypťania
  b) babylončania
  c) číňania

21.  Opakovania zatmení Slnka a Mesiaca v období saros (18 rokov 11 dní) už poznali:
  a) babylončania
  b) egypťania
  c) číňania
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1.1. Predmet astronómie, história astronómie riešenie – odpovede

 1.    Určením presných polôh astronomických objektov sa zaoberá astrometria.
 2.   Pomocou fotoelektrickej fotometrie astronómovia skúmajú koľko svetla a prípadne v akých 

vlnových dĺžkach k nám dopadá svetlo z rôznych kozmických objektov, t. j. môžeme pomocou 
nej pozorovať aj malé zmeny ich jasnosti. Fotoelektrická fotometria sa využíva hlavne na vý-
skum premenných hviezd.

 3.   Najchladnejšie astronomické objekty skúma infračervená astronómia. Ide o pozorovanie hne-
dých trpaslíkov, rodiacich sa hviezd, komét a asteroidov. Umelé družice na výskum kozmické-
ho IR žiarenia sú napr. IRAS alebo momentálne infračervený ďalekohľad WISE.

 4.   Kozmogónia sa zaoberá vývojom samotných planét, hviezd, planetárnych sústav a galaxií. 
Kozmológia sa zaoberá vývojom vesmíru ako celku.

 5.   Aristoteles predpokladal, že Zem je guľatá. Usudzoval to podľa tvaru tieňa Zeme pri zatmení 
Mesiaca a z toho, že z iných miest na zemeguli sa dajú pozorovať iné hviezdy.

 6.   Ako prvý vypočítal obvod Zeme Eratosthenes s Kyrény na základe porovnania rozličných uh-
lov dopadu slnečných lúčov medzi dvoma vzdialenými mestami Alexandriou a Syenou. Z od-
hadu vzdialenosti medzi mestami vypočítal obvod Zeme okolo poludníka s hodnotou 252 000 
stadií, čo zodpovedá približne 40 000 km.

 7.    Astroláb vynašiel a teóriu epicyklov vypracoval Apollónius s Pergé.
 8.   Katalóg, súhvezdia a delenie hviezd podľa zdanlivej jasnosti zostavil a vypracoval Hippar-

chos.
 9.   Autorom geocentrickej sústavy je Klaudios Ptolemaios.
10.   Mikuláša Koperníka pri tvorbe heliocentrickej sústavy ovplyvnili myšlienky Aristarcha zo 

Samu.
11.   Heliogeocentrická predstava sveta Tycha Brahe spočívala v tom, že síce ostatné planéty obie-

hali okolo Slnka, no Slnko zároveň obiehalo okolo Zeme.
12.   Dielo Tractatus de cometa, prvú knihu s astronomickou tematikou na Slovensku, napísal astro-

nóm Jakub Pribicer.
13.   Heliocentrickú predstavu sveta potvrdzovali Galileove pozorovania fáz Venuše a taktiež mesia-

cov Jupitera (mesiace Jupitera nepotvrdzovali heliocentickú hypotézu priamo ale poukazovali 
na to, že Zem nemá žiadne výsadne postavenie v slnečnej sústave).

14.   Presné termíny týchto javov dokázali astronómovia predpovedať až na základe Newtonovej 
gravitačnej teórie a taktiež pomocou jeho pohybových zákonov.

15.   –  planéta sa musí nachádzať v mieste, kde sa jej dráha pretína s ekliptikou t. j. na vstupnom 
alebo výstupnom uzle

  –  Slnko musí byť v blízkosti týchto uzlov (u Venuše 1,65°) 
  –   planéta musí byť v dolnej konjunkcii
16. Tieto prechody Venuše pozoroval slovenský astronóm Maximilián Hell.
17. c
18. b
19. a
20. b
21. a



Prí ručka pre vedenie  as t ronomického krúžku

24

1.2.  Nebeská sféra, pohyb telies 
po oblohe, synodický 
a siderický pohyb, súhvezdia

Pod nebeskou (svetovou) sférou rozumieme guľu s ľubovoľ-
ným, prípadne nekonečným polomerom na ktorú sa z pozoro-
vacieho miesta premietajú všetky nebeské telesá. Pozorovacie 
miesto sa pokladá za stred nebeskej sféry. Je miestom odkiaľ 
sa určujú smery (nie vzdialenosti) k jednotlivým nebeským 
telesám, ako k bodom na nebeskej sfére. Každá rovina prechá-
dzajúca stanovišťom pozorovateľa pretína nebeskú sféru 
v najväčšej, hlavnej kružnici. Ostatné roviny pretínajú ne-
beskú sféru vo vedľajších kružniciach. Zdanlivá poloha tele-
sa na sfére sa udáva sférickými súradnicami, ich určením sa 
zaoberá sférická astronómia. Rovina prechádzajúca zemským 
rovníkom pretína nebeskú sféru v najväčšej kružnici, ktorá sa 
nazýva svetový, alebo nebeský rovník. Priamka prechádzajú-
ca zemskými pólmi pretína nebeskú sféru v bodoch nazýva-
ných svetové póly, alebo nebeské póly. Vplyvom rotácie 
Zeme sa nebeská sfére denne otočí okolo Zeme a v dôsledku 
toho nebeské telesá opisujú okolo svetového pólu na nebeskej 
sfére zdanlivo kruhové dráhy, tento jav nazývame denný po-
hyb.

Myslená priamka, ktorá je predĺženou spojnicou smeru 
zemskej tiaže pretína nebeskú sféru v dvoch bodoch. V naj-
vyššom bode oblohy nazývanom zenit a v protiľahlom bode 
nazývanom nadir. Vodorovnú rovinu, ktorá pretína nebeskú 
sféru v hlavnej kružnici nazývame obzor alebo horizont. 
Smer tiažovej priamky sa v rôznych miestach Zeme mení 
a preto má každé pozorovacie miesto svoj vlastný zenit, nadir 
a horizont.

Významnou rovinou je ekliptika. Je to rovina po ktorej sa 
počas roka zdanlivo pohybuje Slnko. Nebeskú sféru pretína 
v hlavnej kružnici. Vplyvom pohybu Zeme okolo Slnka mení 
spojnica Zem – Slnko polohu v svetovom priestore a pretína 
nebeskú sféru v rôznych bodoch na ekliptike. Môžeme teda 

povedať, že ekliptika je množina bodov na nebeskej sfére, na ktorej je počas roka pozorovaný stred 
pravého Slnka. Ak miestom pozorovateľa vedieme priamku kolmú na rovinu ekliptiky pretína nám 
táto priamka nebeskú sféru v dvoch bodoch. V severnom póle ekliptiky a v južnom póle ekliptiky. 

Obr. 1. Priemet zemských rotačných 
pólov a zemského rovníka na nebeskú 
sféru

Obr. 2. Priemet zemských rotačných 
pólov, zemského rovníka, ekliptiky, 
meridiánu a pólov ekliptiky na nebeskú 
sféru.
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Severný pól ekliptiky leží v súhvezdí Draka vo vzdialenosti 23,5 stupňa od severného svetového 
pólu. Ekliptika prechádza súhvezdiami Rýb, Barana, Býka, Blížencov, Raka, Leva, Panny, Váh, 
Škorpióna, Hadonosa, Strelca, Kozorožca a Vodnára. Niektoré názvy týchto súhvezdí pochádzajú 
z dôb starých Babylónčanov, Sýrčanov a Egypťanov.

Svetový rovník a ekliptika sú kružnice, ktoré zdieľajú zdanlivý denný pohyb nebeskej sféry. Rovi-
ny, v ktorých tieto kružnice ležia, tiež zdieľajú denný pohyb svetovej sféry a ich vzájomná poloha sa 
nemení. Najvzdialenejšie body týchto kružníc sú navzájom odchýlené o uhol 23,5 stupňa. Svetová os 
a gravitačná ťažnica zvierajú uhol 90º – φ, kde φ je zemepisná šírka pozorovateľa. Pól ekliptiky 
zdieľa denný pohyb oblohy a mení svoju polohu voči horizontu. Preto aj ekliptika mení voči obzoru 
svoju polohu.

Medzi významné kružnice nebeskej sféry patrí ešte almukantarát, meridián a kolúr. Almukantarát 
je azimutálna kružnica. Je to každá vedľajšia kružnica na nebeskej sfére, ktorá je rovnobežná s hori-
zontom. Telesá ležiace na rovnakom almukantaráte majú rovnakú výšku nad obzorom. Najväčšia 
kružnica na nebeskej sfére, ktorá prechádza svetovým pólom a zenitom pozorovateľa sa volá meri-
dián. Pretína horizont v južnom a severnom bode. Priesečník meridiánu s horizontom, respektíve so 
svetovým rovníkom slúži ako nulový bod, od ktorého sa urču-
jú súradnice ako azimut a hodinový uhol. Keď hviezdy pri 
svojom dennom pohybe prechádzajú meridiánom tak hovorí-
me, že kulminujú. Pod pojmom kolúr rozumieme dve najväč-
šie kružnice na nebeskej sfére, ktoré prechádzajú svetovými 
pólmi a bodmi rovnodennosti alebo bodmi slnovratov. Ekvi-
nokciálny kolúr prechádza bodmi rovnodennosti, solsticiál-
ny kolúr prechádza bodmi slnovratov.

Medzi ďalšie významné body na nebeskej sfére patria ekvi-
nokciálne a solstícialne body. Ekvinokciálne body sú dva. Je 
to jarný a jesenný bod. Jarný bod je priesečník ekliptiky so 
svetovým rovníkom. V jarnom bode sa nachádza Slnko v čase 
jarnej rovnodennosti, keď pri svojom ročnom pohybe pretína 
svetový rovník v smere z juhu na sever. Podobne ako jarný 
bod, je jesenný bod priesečník ekliptiky so svetovým rovní-
kom, cez ktorý Slnko na jeseň prechádza pod rovník, teda 
v smere opačnom ako je to pri jarnom bode. Vplyvom pohybu 
ekliptiky a svetového rovníka (precesia, nutácia) sa jarný bod 
posúva po ekliptike v smere proti zdanlivému pohybu Slnka 
po ekliptike. Pohyb jarného bodu objavil roku 150 pr. n. l. 
Hipparchos. Solsticiálne body, podobne ako ekvinokciálne 
body sú dva. Sú to body ekliptike, v ktorých sa Slnko nachá-
dza v čase slnovratov. V týchto bodoch Slnko dosahuje naj-
väčšiu (letný slnovrat), alebo najmenšiu (zimný slnovrat) dek-
lináciu. Slnko sa po dosiahnutí slnovratových bodov pohybuje 
späť k rovníku. V čase letného slnovratu má Slnko deklináciu 
23º 27´ a v čase zimného slnovratu –23º 27´.

Okrem denného pohybu, spôsobeného rotáciou Zeme okolo 
osi má na polohu bodov na nebeskej sfére vplyv nutácia a pre-
cesia. Nutácia je pohyb skutočného pólu rovníka okolo stred-
ného pólu rovníka po kružnici v zápornom smere v perióde 
18,61 roka. Jej príčinou sú periodické zmeny gravitačných 

Obr. 3. Priemet zemských rotačných 
pólov, zemského rovníka, ekliptiky, 
jarného, jesenného bodu a ekliptiky 
na nebeskú sféru.
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účinkov Mesiaca na rotujúci zemský elipsoid. Vplyvom nutácie sa mení poloha pólu svetového (ne-
beského) rovníka a tým aj poloha svetového rovníka. Poloha pólu ekliptiky ostáva nezmenená, a me-
ní sa len poloha jarného bodu a sklon ekliptiky. Precesia predstavuje pohyb osi zemského zotrvační-
ka okolo pevnej osi v priestore pod vplyvom vonkajších gravitačných síl. Spôsobujú ju gravitačné 
účinky Slnka a Mesiaca na zemský elipsoid. Objavil ju Hipparchos. Precesia spôsobuje pohyb jarné-
ho a jesenného bodu po ekliptike. Jej hodnota je približne 50“ za rok. Perióda precesie má dĺžku 
25725 rokov a nazývame ju Platónsky rok.

Už v staroveku si ľudia všimli, že sa niektoré telesá na oblohe pohybujú a niektoré sú svojou polo-
hou nemenné. A tak zatriedili nebeské telesá do dvoch tried – stálice a obežnice...

Stálice vykonávali na nebeskej sfére iba denný pohyb. Ich vzájomná poloha bola teda nemenná. 
Obežnice ale boli z iného súdka. Na nebeskej sfére sa pohybovali po veľmi zložitých dráhach. Raz 
to bolo priamo (prográdne), inokedy spätne (retrográdne), často pri tom tvorili rôzne slučky a zastáv-
ky. Ich pohyb upútal už ľudí v staroveku a ľudia sa ho neustále snažili vysvetliť.

Pohyb planét po oblohe:
Pohyb planét po oblohe je veľmi zložitý. Je to preto, 

lebo sa nachádzajú k Zemi oveľa bližšie ako hviezdy. 
Tento zložitý pohyb je výsledkom skladania pohybu 
Zeme okolo Slnka a príslušnej planéty. Pohyb planét sa 
potom prejavuje ich zdanlivým putovaním po oblohe. 
Planéty sa pri svojom zdanlivom pohybe nepohybujú 
vždy priamo, prográdne, ale aj spätne, teda retro-
grádne. Pri tomto pohybe vytvárajú rôzne slučky a zá-
stavky. To je výsledkom už spomínaného skladania 
pohybov Zeme a príslušnej planéty. Spravidla sa pla-

néty pohybujú po oblohe zo západu na východ, teda proti smeru pohybu hviezdneho pozadia. Pravi-
delne sa však s času na čas stane, že sa planéta začne pohybovať spätne, teda z východu na západ. 
Spätný pohyb je spôsobený zmenou pohľadu pozorovateľa. Vonkajšie planéty vykazujú retrográdny 
pohyb v tom čase, keď ich Zem v opozícii „predbieha“, teda v čase, keď sa pohybuje medzi vonkaj-
šou planétou a Slnkom. Vnútorné planéty vykazujú retrográdny pohyb z oboch strán dolnej konjun-
kcie. Predbiehajú vtedy Zem, prechádzajúc medzi ňou a Slnkom. V čase keď dochádza k tomuto 
predbiehaniu sa pohyb planéty na oblohe akoby na chvíľku zastavil. Planéta sa nachádza v zastávke. 
Pri zmene pohybu z prográdneho na retrográdny môže planéta na oblohe vykresliť slučku, v závis-
losti od uhla roviny jej dráhy voči rovine zemskej dráhy.
Ľudia celé storočia márne hľadali vysvetlenie príčin týchto pohybov. Až nemecký astronóm Joha-

nes Kepler objavil zákony pohybu planét začiatkom 17. storočia. Vychádzal pritom z pozorovaní 
planéty Mars, ktoré vykonal dánsky astronóm Tycho Brahe. O pri-
bližne polstoročie neskôr opísal pohyb telies (teda aj planét) v gravi-
tačnom poli Isaac Newton vo svojom gravitačnom zákone.

Aspekty planét:
So zdanlivým pohybom planét po oblohe súvisia aj aspekty nebes-

kých telies. Z hľadiska pozorovateľa na Zemi je vhodné rozdeliť si 
planéty na vnútorné a vonkajšie (vzhľadom na dráhu Zeme). Vonkaj-
šie planéty sa najlepšie pozorujú v čase, keď sa nachádzajú na oblo-
he presne opačne ako Slnko. Vtedy vychádzajú na oblohu súčasne so 
západom Slnka a zapadajú súčasne s východom Slnka. O tomto oka-

Obr. 5. Zdanlivá dráha planéty Mars po oblohe

Obr. 6. Aspekty telies slnečnej 
sústavy
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mihu hovoríme, že sú v opozícii. Ak sa pri svojej zdanlivej dráhe po oblohe priblížia k Slnku, sú 
nepozorovateľné, pretože zanikajú v jeho žiare. Hovoríme, že sú v konjunkcii so Slnkom. Všeobec-
ne sa za konjunkciu považuje okamih, keď sú si dve telesá na oblohe uhlovo blízko. Ďalším aspek-
tom vyplývajúcim zo zdanlivých polôh telies na oblohe je kvadratúra. Je to okamih, kedy je medzi 
Slnkom, Zemou a telesom pravý uhol. Objekt v kvadratúre sa dostáva na oblohu najvyššie (kulminu-
je) práve v čase východu alebo západu Slnka. Podľa toho, či je najvyššie na oblohe v čase východu 
alebo západu Slnka, hovoríme o východnej alebo západnej kvadratúre. Telesá, ktoré obiehajú Slnko 
po vnútorných dráhach, teda dráhach, ktoré sa nachádzajú vo vnútri dráhy Zeme, sa od Slnka na 
oblohe nedokážu veľmi vzdialiť. Tieto telesá sa nikdy nedostanú do opozície. Najväčšia uhlová vý-
chylka od Slnka sa volá elongácia. Je to aj najvýhodnejšie obdobie pre pozorovanie vnútorných 
planét. Merkúr sa od Slnka môže vzdialiť maximálne na 28° (1,8 hod) a planéta Venuša na 48° (3,2 
hod). Podľa toho či sa Venuša nachádza vo východnej alebo v západnej elongácii ju môžeme pozo-
rovať ráno ako Zorničku alebo večer ako Večernicu.

Pri vnútorných planétach môžeme pozorovať fázy podobné fázam Mesiaca. V čase, keď je k nám 
planéta najbližšie, je v nove, takže ju na oblohe nevidíme. V tomto prípade sa planéta nachádza v dol-
nej konjunkcii. V čase keď sa planéta nachádza v dolnej konjunkcii občas nastane prechod planéty 
popred slnečný disk. Planétu vtedy môžeme pozorovať ako tmavú škvrnku pohybujúcu sa po slneč-
nom disku. V čase hornej konjunkcie je planéta v splne. Vtedy sa nachádza za Slnkom a je pre pozo-
rovateľa na Zemi nepozorovateľná.

Synodická a siderická obežná doba:
Synodická a siderická obežná doba telesa súvisí s jeho zdanlivým pohybom telesa po oblohe. Syno-
dická obežná doba je čas, ktorý uplynie medzi dvomi rovnakými polohami telesa vzhľadom na 
Slnko. Je dôležitá pre posúdenie viditeľnosti telesa na oblohe. Čas, ktorý teleso potrebuje aby pri 
svojom pohybe okolo Slnka opísalo celých 360°, sa volá siderická obežná doba. Medzi siderickou 
dobou obehu Zeme Pz okolo Slnka, siderickou dobou obehu telesa Pt a synodickou dobou obehu 
telesa S platia vzťahy:

Pre telesá pohybujúce sa vo vnútri dráhy Zeme:

1/S = (1/Pt) – (1/Pz)

Pre telesá pohybujúce sa za dráhou Zeme:

1/S = (1/Pz) – (1/Pt)

Východ, západ a kulminácia telies:
Pretože sa Zem otáča okolo svojej osi, objavujú sa na oblohe aj ďalšie, takzvané denné javy. Je to 
východ a západ telesa, kulminácia telesa, či súmrak. Všetky tieto úkazy ovplyvňuje veľmi výrazne 
zemská atmosféra, ktorej vplyv sa nazýva refrakcia. Refrakcia je v podstate odchýlka svetelného lúča 
prechádzajúceho zemskou atmosférou, spôsobená lomom svetla v atmosfére. Najväčšia je na obzore. 
Bližšie sa budeme refrakcii venovať neskôr.

Skôr ako sa budeme venovať západom a východom telies, pozrieme sa bližšie na kulmináciu. Ho-
voríme, že teleso kulminuje, pokiaľ sa na svojej dráhe po oblohe nachádza v najvyššom bode vzhľa-
dom na obzor. Kulminácia je teda čas, kedy je nebeské teleso pozorované v meridiáne a má najväčšiu 
výšku nad obzorom. Pre okamih kulminácie telesa (prechod meridiánom južne od pólu), platí, že 
rektascenzia hviezdy sa rovná hviezdnemu času.
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Súmrak:
Súmrak a súmračné javy, tak ako ich poznáme, sú viazané na východ alebo západ hviezdy v danej 

planetárnej sústave. Teleso na ktorom k súmraku dochádza však musí mať atmosféru. Táto musí 
splňovať niekoľko podmienok, z ktorých najdôležitejšia je, aby bola dostatočne priehľadná. Súmrak 
na Zemi nastáva pred východom a po západe Slnka. Súmrak rozlišujeme občiansky, nautický a astro-
nomický. Jednotlivé typy súmrakov zodpovedajú polohe Slnka pod obzorom. V prípade občianskeho 
súmraku je to 6°, v prípade nautického 12° a v prípade astronomického 18° pod obzorom. Hranice 
súmrakov odpovedajú skúsenostiam. Do konca občianskeho súmraku je možné, za jasného počasia, 
konať vonku bežné práce bez umelého osvetlenia. Na konci nautického súmraku je nutné rozsvietiť 
umelé osvetlenie. Počas nautického súmraku začínajú byť viditeľné prvé hviezdy. Na konci astrono-
mického súmraku je možné nerušene vykonávať astronomické pozorovania, pretože ich neruší v at-
mosfére rozptýlené slnečné svetlo. Dĺžka súmraku závisí od ročného obdobia (deklinácie Slnka) a od 
zemepisnej šírky. Dĺžku súmraku Δt vypočítame z nasledujúceho vzťahu dosadením polovičného 
denného oblúku t a výšky Slnka (h = 6°; 12°; 18°):

cos (t + Δt) = (sin h – sin φ . sin δ) / (cos φ . cos δ)

V našich zemepisných šírkach (okolo 48° až 50°) prakticky nenastáva astronomická noc v období 
približne od 2. júna do 12. júla. To znamená, že v tomto období trvá na našom území astronomický 
súmrak po celú noc. Na zemepisnej šírke 60° trvá v okolí slnovratu po celú noc občiansky súmrak. 
Hovoríme, že tu nastáva biela noc.

Astronomická aberácia:
jej dôsledkom je posunutie telesa na oblohe v smere momentálneho pohybu Zeme – apexu. Ide o bod 
na ekliptike, ktorý sa nachádza 90° za Slnkom a má dĺžku o 90° menšiu. Aberačná elipsa má veľkú 
poloos pre všetky hviezdy rovnako veľkú, s hodnotou rovnajúcou sa aberačnej konštante A = 20,5´´. 
Malá poloos sa mení s ekliptikálnou šírkou b a jej hodnota sa určí ako A sin b. Astronomickú aberáciu 
nazývame aj ročnou aberáciou. Objavil ju v roku 1727 J. Bradley z pozorovaní hviezdy Etamin pri 
hľadaní paralaxy hviezd.

Denná aberácia: je spôsobená pohybom pozorovateľa na rotujúcej Zemi. Apex tohto pohybu leží na 
východnom bode horizontu a tým smerom sú posunuté všetky polohy telies na oblohe. Denná aberá-
cia je oveľa menšia a jej konštanta má hodnotu iba 0,32“.cos j´, kde j´ je geocentrická šírka pozoro-
vateľa (blízka zemepisnej šírke). Táto redukcia sa kvôli svojej malej veľkosti používa len výnimoč-
ne.

Ročná paralaxa: vzniká ako dôsledok pohybu Zeme okolo Slnka. Voči polohám mysleného pozoro-
vateľa zo stredu Slnka sa polohy hviezd počas obehu Zeme posúvajú po oblohe po veľmi malej pa-
ralaktickej elipse, smerom k Slnku. Jej veľká poloos má rozmer p“ a malá poloos hodnotu p“ sin b. 
Kde p je paralaxa v oblúkových sekundách a b je ekliptikálna šírka hviezdy.

Precesia a nutácia: predstavujú ďalší jav, ktorý vplýva na polohu objektu na nebeskej sfére. Precesia 
je dlhoperiodický pohyb rotačnej osi Zeme okolo pólu ekliptiky v kladnom smere. Jej príčinou je 
sklon rotačnej osi Zeme voči rovine ekliptiky, sploštenie zemského telesa, príťažlivosť Mesiaca, 
Slnka a planét. Nutácia je krátko periodická zložka relatívneho pohybu rotačnej osi Zeme, ktorá do-
pĺňa precesný pohyb jedným smerom kývavými pohybmi v perióde 18,61 roka. Je spôsobená vply-
vom Mesiaca a sklonom jeho dráhy k rovine ekliptiky.
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Vlastný pohyb hviezd: je ďalšou zložkou pohybov, ktoré vplývajú na výslednú polohu telesa na 
sfére. Tento pohyb je neuveriteľne malý, avšak dobre merateľný, najmä pri blízkych hviezdach. Po-
hyb Slnka a ostatných hviezd okolo stredu Galaxie sa pre pozorovateľa v strede Slnka prejaví posu-
nom hviezd oproti predchádzajúcim polohám. Hviezdy bližšie k jadru Galaxie sa pohybujú vyššou 
a hviezdy vzdialenejšie nižšou uhlovou rýchlosťou. Pri pohľade zo Zeme sa vlastné pohyby hviezd 
premietajú do rôznych smerov.

Orientácia na oblohe

Svetové strany a zemepisná šírka:
Oblohu si môžeme predstaviť ako sféru, ktorá sa otáča okolo nás. Jej os prechádza stredom Zeme 
a mieri k Polárke. Ak by sme v noci pozorovali denný pohyb hviezd, zistili by sme, že sa Polárka 
takmer nehýbe. Všetky ostatné hviezdy by pritom opisovali kružnice okolo nej. Nájsť Polárku na 
oblohe nie je vôbec ťažké. Dá sa nájsť pomocou spojníc cirkumpolárnych súhvezdí, teda súhvezdí, 
ktoré sú na oblohe viditeľné po celú noc. Najjednoduchší spôsob ako nájsť Polárku je nájsť na oblo-
he Malý voz, čo je skupina hviezd v súhvezdí Malého medveďa. Polárka sa nachádza na konci jeho 
oja. Jednoduchším spôsobom, najmä v oblastiach značne svetelne znečistených, je nájsť Polárku 
pomocou Veľkého voza. Veľký voz je výrazná skupina hviezd, ktorá patrí do súhvezdia Veľkej med-
vedice. Ak si predĺžime líniu dvoch zadných hviezd Veľkého voza asi tak 5 a pol krát dostaneme sa 
priamo k Polárke.

Polárka nám kdekoľvek na severnej pologuli ukáže 
smer na sever. Ak ju teda nájdeme, ľahko si už určíme 
ostatné svetové strany. Navyše pomocou Polárky určí-
me aj hodnotu zemepisnej šírky miesta, kde sa nachá-
dzame. Stačí zmerať iba jej výšku nad severným obzo-
rom a priamo dostaneme geografickú šírku miesta, kde 
sa práve nachádzame. Túto metódu používali už dávni 
moreplavci.

Svetové strany môžeme zistiť aj iným spôsobom, 
pomocou Slnka a ručičkových hodín. Hodinky dáme 
do vodorovnej polohy a malú ručičku nasmerujeme na 
Slnko. Smer na juh nám potom ukazuje os uhla medzi 
malou ručičkou a číslom 12 na ciferníku. V prípade, že 

je práve zavedený letný čas (LSEČ), ukazuje smer na juh os uhla medzi malou ručičkou a číslom 11. 
Podobný postup môžeme aplikovať aj na Mesiac v splne. Keď je Mesiac v splne, je vlastne v opozí-
cii so Slnkom. To znamená, že sa nachádza tam, kde bolo pred 12 hodinami Slnko.

Medzi hviezdnym časom a slnečným časom je rozdiel, ktorý spôsobuje to, že Zem obieha okolo 
Slnka. Oba časy sa zhodujú v okamihu jesennej rovnodennosti. Inak platí, že hviezdny čas predbieha 
slnečný čas o 4 minúty za deň, čo je približne 2 hodiny každý mesiac. Preto ak nebeské hodiny uka-
zujú 13. decembra 6 hodín hviezdneho času, znamená to, že je v skutočnosti 6 – 2 × 3 = 0 hodín 
 slnečného času.

To znamená, že je polnoc.

Hviezdna obloha:
Voľným okom by sme na celej oblohe mali vidieť 2000 až 3000 hviezd. Ich počet závisí od počasia, 
svetelného znečistenia a od citlivosti nášho zraku. Z jedného miesta pritom voľným okom môžeme 

Obr. 7. Polárka je na predĺženej spojnici 
„zadných kolies“ Veľkého voza
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vidieť asi 2000 hviezd. Pre lepšiu orientáciu je obloha rozdelená na 88 súhvezdí. Súhvezdie predsta-
vuje presne ohraničenú oblasť s určitou skupinou hviezd. Väčšinu súhvezdí spoznáme podľa obrazca 
jeho najjasnejších hviezd. Okrem hviezd, ktoré sú zoskupené do súhvezdí, vidíme na oblohe svetlý 
pás Mliečnej cesty. Tento pás na oblohe predstavuje rovinu našej Galaxie.

Pohyb oblohy a objekty na nej:
Slnko sa pohybuje po oblohe proti smeru zdanlivého pohybu hviezd, približne rýchlosťou 1° za deň. 
Tento pohyb nazývame ročný pohyb. Za rok tak obehne hviezdnu oblohu východným smerom. Roč-
ná dráha Slnka medzi hviezdami sa nazýva ekliptika. V blízkosti ekliptiky sa pohybuje aj náš vesmír-
ny sused – Mesiac. Podobne ako Slnko, sa pohybuje od východu na západ. Navyše ale vykonáva aj 
svoj vlastný pohyb, približne o jeden svoj priemer za hodinu. Hviezdnu oblohu obehne raz za 27 dní 
a 8 hodín. Pohyb Mesiaca medzi hviezdami je dôsledkom obiehania Mesiaca okolo Zeme. Svoje fázy 
(nov, prvá štvrť, spln, posledná štvrť) vystrieda až za 29 dní a 13 hodín.

Hviezdne mapy, atlasy a katalógy:
Pre orientáciu na oblohe ako aj na identifikáciu objektov na hviezdnej oblohe slúžia hviezdne mapy, 
atlasy oblohy a katalógy objektov. Hviezdne mapy a atlasy oblohy sa vzťahujú na určité obdobie, 
ktorému hovoríme ekvinokcium. Hviezdna mapa je zobrazenie oblohy alebo jej časti, v ktorej sú 
hviezdy a iné objekty znázornené podľa polohy a jasnosti. Majú zakreslenú sieť súradnicovej sústa-
vy, obyčajne ekvatoriálnu (rovníkovú). Hviezdne mapy rozdeľujeme na kreslené a na fotografické. 
Kreslené hviezdne mapy obsahujú hviezdy do určitej zdanlivej hviezdnej veľkosti a iné objekty 
(hviezdokopy, hmloviny...). Fotografické hviezdne mapy zachytávajú aj slabšie hviezdy. Na rýchlu 
orientáciu na oblohe sa používajú otáčavé hviezdne mapy. Okrem týchto máp sa zhotovujú aj mapy 
povrchu vesmírnych telies. Usporiadané súbory hviezdnych máp voláme hviezdnymi atlasmi. Z his-
torických diel je známa najmä Uranometria od J. Bayera (1603), v ktorej sú najjasnejšie hviezdy 
označené písmenami gréckej abecedy.

Cenné údaje o vesmírnych objektoch poskytujú katalógy. V súčasnosti ich je veľmi veľké množ-
stvo. Sú v nich katalogizované údaje o jednotlivých kozmických telesách, prípadne obsahujú údaje 
o jednotlivých fyzikálnych parametroch. V skratke by sme mohli povedať, že katalógy predstavujú 
systematicky usporiadané zoznamy hviezdnych a nehviezdnych objektov, ako aj fyzikálnych charak-
teristík týchto objektov. Väčšina katalógov je voľne prístupná cez internet.

Súradnicové sústavy

Ak chceme definovať polohu telesa na nebeskej sfére, potrebujeme ju vyjadriť nejakým systémom 
súradníc. V astronómii sa používa viacero súradnicových systémov, ktoré sa od seba navzájom odli-
šujú rôznymi základnými kružnicami a počiatkami súradníc.

Systémy súradníc:
Súradnice v astronómii môžeme na základe polohy základnej roviny rozdeliť na:
  azimutálne – horizontálne (obzorníkové)
  rovníkové – ekvatoreálne
  ekliptikálne

Podľa polohy počiatku súradnicovej sústavy ich môžeme rozdeliť na:
  topocentrické (počiatok v mieste pozorovateľa)
  geocentrické (počiatok v strede Zeme)
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  barycentrické (počiatok v ťažisku sústavy Zem–Mesiac alebo v ťažisku slnečnej sústavy)
  heliocentrické (počiatok v strede Slnka)

Horizontálne (azimutálne) súradnice:
Sú najjednoduchším typom súradnicového systému. Táto sústava je pevne spojená s miestom pozo-
rovateľa a je preto pre neho prirodzenou sústavou, pretože základnými smermi sú vodorovný a zvis-
lý. Základnou kružnicou tohto systému je obzor, pozdĺž ktorého sa meria azimut A. Ten sa počíta od 
južného bodu kladne smerom na západ, v smere hodinových ručičiek, od 0 do 360º. Druhou súradni-
cou je výška objektu nad obzorom h, ktorá sa meria od –90º do +90º, kladne nad horizont. V niekto-
rých prípadoch sa namiesto výšky používa zenitová vzdialenosť z. Je to vzdialenosť objektu od ze-
nitu, ktorý môžeme vyjadriť ako:

z = 90 – h

Kružnice, ktoré sú rovnobežné s obzorom sa volajú almu-
kantaráty. Všetky body, ktoré sa na nich nachádzajú, majú 
rovnakú výšku nad obzorom. Ďalšou významnou hlavnou 
kružnicou je vertikál. Je to každá hlavná kružnica, ktorá 
prechádza zenitom a nadirom. Vertikál prechádzajúci obo-
ma nebeskými pólmi a pretínajúci obzor v severnom a juž-
nom bode voláme ho meridián. Nevýhodou týchto súradníc 
je to, že sa každým okamihom menia. Sú síce nepohyblivé 
vzhľadom na pozorovateľa, ale menia sa vzhľadom na 
hviezdy. Príčinou je rotácia Zeme okolo osi, a tento pohyb 
vnímame ako zdanlivý pohyb hviezd západným smerom 
rýchlosťou 15° za hodinu. Aj z tohto dôvodu sa neuvádzajú 
v žiadnych tabuľkách.

Rovníkové súradnice I. druhu:
Základnou kružnicou tohto súradnicového systému je ne-
beský rovník, ktorý je priemetom svetového rovníka na nebeskú sféru. Druhou základnou rovinou je 
rovina kolmá na rovinu zemského rovníka, ktorá prechádza zemskou osou a pretína nebeský rovník 
v jarnom bode. Pre tento systém je charakteristické to, že sa jedna jeho súradnica s rotáciou oblohy 
mení, druhá nie. Jednou zo súradníc je výška objektu nad základnou rovinou, nazývaná deklinácia 
delta. Druhou súradnicou je hodinový uhol jarného bodu t. Deklinácia je nemennou súradnicou, kto-
rú nájdeme v tabuľkách. Súradnicou, ktorá sa mení s časom je teda hodinový uhol. Ten sa dá veľmi 
ľahko zistiť z rektascenzie objektu a z hviezdneho času ako:

θ = α + t ,

kde α je rektascenzia a θ je hviezdny čas.

Z uvedeného vzťahu vyplýva, že keby bol hodinový uhol hviezdy nulový, rovnal by sa hviezdny 
čas jej rektascenzii. Tento prípad nastáva pri prechode objektu meridiánom. Potom podľa známeho 
hviezdneho času vieme vypočítať rektascenziu objektu prechádzajúceho meridiánom.

V praxi sa táto sústavy využíva najmä pri ďalekohľadoch na paralaktickej montáži.

Obr. 8. Horizontálna súradnicová 
sústava: A – azimut, h – výška, 
z – zenitová vzdialenosť, Z – zenit, 
n – nadir, S – južný bod, N – severný bod, 
P – pól, M – meridián.
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Rovníkové súradnice II. druhu:
Základnou kružnicou súradnicovej sústavy je nebeský rovník. Pozdĺž nebeského rovníka sa ráta prvá 
súradnica rektascenzia α. Rektascenzia sa počíta od jarného bodu proti otáčania oblohy, kladne sme-
rom na východ. Často sa vyjadruje v hodinovej miere a to od 0 do 24 hodín. Druhou súradnicou je 
deklinácia δ. Nadobúda hodnoty v rozmedzí od –90 do +90 stupňov. Ráta sa od nebeského rovníka 
kladne smerom na sever.

Typické pre tento súradnicový systém je to, že súradnice 
sú pevne spojené s rotujúcou oblohou. To znamená, že ak sa 
objekt na hviezdnom pozadí nepohybuje, má vždy tie isté, 
nemenné súradnice. Nie sú závislé na dennom pohybe ani 
na polohe pozorovacieho stanoviska. Tento systém je preto 
vhodný pre jednoznačné označovanie polôh objektov v ka-
talógoch a hviezdnych mapách. Rovníkové súradnice hviezd 
sa počas dlhého časového obdobia predsa len menia. Môže 
za to precesný a nutačný pohyb Zeme, ako aj vlastný pohyb 
objektov v priestore. V amatérskych podmienka je ale vlast-
ný pohyb úplne zanedbateľný, pretože väčšina hviezd má 
vlastný pohyb len pár oblúkových sekúnd za 100 rokov.

Ekliptikálne súradnice:
Základnou rovinou ekliptikálnej súradnicovej sústavy je ro-
vina obehu Zeme okolo Slnka, ekliptika. Pozdĺž ekliptiky sa 
ráta ekliptikálna (astronomická) dĺžka λ. Ráta sa od jarného 
bodu kladne proti smeru zdanlivého otáčania oblohy, sme-
rom na východ rastie. Druhou súradnicou je ekliptikálna 
(astronomická) šírka beta. Nadobúda hodnoty od –90 do 
+90 stupňov a smerom na sever od ekliptiky je kladná.

Slnko má vždy ekliptikálnu dĺžku nulovú. Väčšina objek-
tov Slnečnej sústavy sa na oblohe od ekliptiky veľmi nevz-
ďaľuje. Z objektov slnečnej sústavy majú veľkú ekliptikál-
nu šírku len dlhoperiodické kométy.

Táto súradnicová sústava je výhodná pri určovaní polôh 
telies slnečnej sústavy a to najmä preto, lebo takmer všetky 
telesá v slnečnej sústave sa pohybujú v rovnakej rovine, ek-
liptike.

Galaktické súradnice:
Základnou kružnicou galaktických súradníc je rovina disku Galaxie – galaktický rovník, myslená 
kružnica, ktorá vznikne priemetom roviny galaktického disku na nebeskú sféru. Rovina Galaxie sa 
nám pri pohľade na oblohu javí ako Mliečna cesta, preto polohu galaktického rovníka môžeme orien-
tačne vytušiť z polohy Mliečnej cesty. Galaktický súradnicový systém slúži k pochopeniu, kde sa 
jednotlivé objekty nachádzajú v rámci Galaxie. Galaktickými súradnicami nie je definovaná vzdiale-
nosť objektu od Slnka, ale relatívna pozícia objektu voči Slnku, resp. voči stredu Galaxie. Prvý sys-
tém galaktických súradníc bol zavedený Medzinárodnou astronomickou úniou v roku 1932 na zákla-
de optických pozorovaní Mliečnej cesty (teda časti Galaxie). Nový systém definovaný v roku 1958 
vychádza z pozorovaní neutrálneho vodíka HI na vlnovej dĺžke 21 cm.

Obr. 9. Rovníková súradnicová sústava: 
P – severný svetový pól, P´– južný svetový 
pól, H – horizont, M – meridián, 
α – rektascenzia, δ – deklinácia, 
t – hodinový uhol.

Obr. 10. Ekliptikálna súradnicová 
sústava: P – severný pól ekliptiky, 
P´– južný pól ekliptiky, λ – ekliptikálna 
dĺžka, β – ekliptikálna šírka.
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Rektascenzia galaktického severného pólu je α = 12h 51m 26,282s, deklinácia δ = +27°07‘42“ pre 
ekvinokcium 2000.0. Bod na nebeskej sfére, ktorého galaktická šírka aj dĺžka sú rovné nule má rov-
níkové súradnice α = 17h 45m 37,224s a δ = −28° 56′ 10,23″ (J2000.0). Tento bod je takmer identic-
ký s rádiovým zdrojom Sagittarius A* (α = 17h 45m 40,04s a δ = −29° 00′ 28,01″ (J2000.0)), ktorý 
je považovaný za fyzický stred Galaxie. Galaktické súradnice zdroja Sagittarius A sú l = 359° 56′ 
39,5″; b = −0° 2′ 46,3″.

Pozdĺž galaktického rovníka počítame galaktic-
kú dĺžku l. Ráta sa v rovnakom smere ako rekta-
scenzia a nadobúda hodnoty od 0 do 360°. Kolmo 
ku galaktickému rovníku sa počíta galaktická šír-
ka b. Ráta sa od galaktického rovníka kladne sme-
rom na sever a záporne na juh, od –90 do + 90 
stupňov.

0° smer k rádiovému zdroju Sagittarius A v sú-
hvezdí Strelec (Sgr)
90° v súhvezdí Labuť (Cyg)
180° smer ku galaktickému anticentru v súhvezdí 
Povozník (Aur)
270° v súhvezdí Plachty (Vel)

1.2.  Nebeská sféra, pohyb telies po oblohe, synodický a siderický pohyb, súhvezdia. 
– otázky – úlohy

 1.   Čo je to súhvezdie?

 2.  Ktoré súhvezdie je ohraničené bielou plochou? Uveďte latinský názov.

Obr. 11. Galaktická súradnicová sústava: Galaktický 
rovník leží v rovine Galaxie, ktorá je naznačená 
červenou plochou.
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c) d)

e) f)

g) h)
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i) j)

k) l)

m) n)
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o) p)

q) r)

s) t)
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 3.  Koľko súhvezdí zaviedol Ptolemaios (Almagest)?

 4.  Na koľko súhvezdí je rozdelená obloha dnes?

 5.  Ktoré súhvezdie zaberá na oblohe najväčšiu plochu o veľkosti 1 303 štvorcových stupňov?

 6.  Ktoré súhvezdie zaberá na oblohe najmenšiu plochu o veľkosti 68 štvorcových stupňov?

 7.   V ktorom súhvezdí sa nachádza severný pól ekliptiky?

 8.  V ktorom súhvezdí sa nachádza severný galaktický pól?

 9.  Cez ktoré nezodiakálne súhvezdie a kedy prechádza Slnko?

10.  Hviezda vyšla dnes o 20:00. O koľkej vyjde o mesiac?

11.  Prečo sú slnečné dni približne o 4 minúty dlhšie ako hviezdne?

12.  Hviezda sa nachádza presne v zenite 1. septembra o 21:00. O koľkej bude v zenite 1. marca? 
Budeme ju môcť vtedy vidieť?

13.  Pozorovateľ vidí všetky hviezdy pohybovať sa paralelne s horizontom zľava doprava. Na kto-
rom mieste Zeme sa nachádza?

14.  Pozorovateľ vidí všetky hviezdy pohybovať sa kolmo na horizont. Na ktorom mieste Zeme sa 
nachádza?

1.2  Nebeská sféra, pohyb telies po oblohe, synodický a siderický pohyb, súhvezdia. 
riešenie – odpovede

 1.   Súhvezdie je presne ohraničená oblasť hviezdnej oblohy časťami kružníc rektascenzie a časťa-
mi polkružníc deklinácie.

 2.  a) Cepheus
  b) Andromeda
  c) Cassiopeia
  d) Ursa Minor
  e) Sagitta
  f) Delphinus
  g) Lyra
  h) Lacerta
  i) Aquila
  j) Ursa Major
  k) Hercules
  l) Perseus
  m) Draco
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  n) Cygnus
  o) Cetus
  p) Pegasus
  q) Corona Borealis
  r) Aries
  s) Bootes
  t) Vulpecula

 3.  Klaudios Ptolemaios zaviedol 48 súhvezdí.

 4.  Dnes je obloha rozdelená na 88 súhvezdí.

 5.  Súhvezdie Hydra je najrozľahlejším súhvezdím na oblohe.

 6.  Súhvezdím s najmenšou rozlohou je Crux alebo Južný kríž.

 7.   Severný pól ekliptiky sa nachádza v súhvezdí Draco.

 8.  Severný galaktický pól sa nachádza v súhvezdí Coma Berenices.

 9.  Jediné nezodiakálne súhvezdie, ktorým prechádza Slnko je Ophiuchus. Slnko ním prechádza 
od 30. 11 do 17. 12.

10.  Táto hviezda vyjde o mesiac o 18:00.

11.  Príčinou je ročný pohyb Slnka po ekliptike. Za jeden deň Slnko zmení polohu o približne 
4 minúty smerom na východ. Keďže Zem rotuje zo západu na východ, jedna celá siderická 
otáčka Zeme nestačí, Zem sa musí otočiť ešte o tie necelé 4 minúty aby dokončila jednu syno-
dickú periódu.

12.  Keďže ide o polročný posun, hviezda bude v zenite o12 h skôr t.j. o 9:00 ráno. Hviezdu o tom-
to čase nebudeme môcť vidieť.

13.  Ak pozorovateľ vidí všetky hviezdy pohybovať sa paralelne s horizontom zľava doprava tak sa 
nachádza na severnom póle.

14.  Ak pozorovateľ vidí všetky hviezdy pohybovať sa kolmo na horizont tak sa nachádza na rov-
níku.
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1.3.  Zákony pohybu planét, 
základy nebeskej mechaniky

Nebeská mechanika sa zaoberá zákonitosťami pohybu nebeských telies vplyvom gravitačných síl 
a odvodzuje metódy na určenie dráh vesmírnych telies z pozorovaného pohybu a na výpočet efeme-
ríd (polôh nebeského telesa na sfére vypočítané z jeho dráhových elementov na daný čas).

Prvé pokusy o teoretické zvládnutie popisu pohybu Slnka a planét nachádzame v antickom Grécku. 
Grécki filozofi, najmä Platón, vedení snahou o čo najväčšiu harmóniu vo Vesmíre, sa snažili popísať 
pohyb nebeských telies pomocou rovnomerného kruhového pohybu s tým, že stredom Vesmíru je 
Zem. Do maximálnej dokonalosti doviedol túto predstavu Ptolemaios. Ptolemaiova sústava sa stala 
takmer na dve tisícročia jedinou všeobecne prijímanou teóriou nebeskej mechaniky.

Už za Galileiho éry boli známe účinky zemskej príťažlivosti na pozemské telesá i na Mesiac. Zná-
me boli aj účinky príťažlivosti Slnka na Zem.

Otázku, akým zákonom sa riadi príťažlivosť telies, definitívne vyriešil geniálny astronóm a fyzik 
Isaac Newton. Objavil zákon všeobecnej gravitácie, platný pre všetky telesá vesmíru: Dva hmotné 
body sa navzájom priťahujú rovnako veľkými opačne orientovanými gravitačnými silami. Veľkosť 
gravitačnej sily je priamo úmerná súčinu ich hmotností a nepriamo úmerná druhej mocnine ich 
vzdialenosti.

Fg – gravitačná sila
κ – ( gravitačná konštanta „ kappa“ = 6,67 x 10–11 Nm2kg–2 )
m1 a m2 – hmotnosti telies
r – vzdialenosť hmotných bodov

Zákon zotrvačnosti: Každé teleso zotrváva v pokoji, alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, 
ak naň nepôsobí vonkajšia sila.

Zákon sily: Zrýchlenie telesa je priamo úmerné sile a nepriamo úmerné hmotnosti telesa.

F = m · a

Jednotkou sily je newton (N). Jeden newton je sila, ktorá udeľuje telesu s hmotnosťou 1 kg zrýchle-
nie 1 m/s² (1 N = 1 kg.m.s-2).

2
21.

r
mmFg κ=
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Newton spojením gravitačného zákona so zákonom sily odvodil presné zákony pohybu nebeských 
telies. Dokázal, že z týchto zákonov vyplývajú aj Keplerove zákony pohybu nebeských telies. Ukázal 
pritom, že telesá môžu obiehať okolo Slnka nielen po elipsách, ale všeobecne po ľubovoľných kuže-
ľosečkách.

Svojimi teoretickými prácami sa stal Newton zakladateľom nebeskej mechaniky. Jej základné zá-
kony uverejnil v roku 1687 vo svojom hlavnom diele Philosophiae naturalis principia mathematica. 
Dokázal, že kométy sa pohybujú po dráhach, ktoré sa len málo líšia od paraboly a Zem musí byť pri 
svojich póloch sploštená v dôsledku vlastnej gravitácie a rotácie.

Nebeská mechanika umožňovala nielen presne vypočítať dráhy nebeských telies na základe ich 
pozorovaného pohybu, ale aj podstatne zvýšiť presnosť teoreticky vypočítaných polôh Mesiaca, pla-
nét, komét a neskôr i ďalších telies slnečnej sústavy, a to na ľubovoľne dlhý časový úsek vopred.

Edmund Halley (1656 – 1742) ako prvý vypočítal roku v 1705 Newtonovou metódou dráhy 24 
komét na základe jestvujúcich, dostatočne presných pozorovaní. Medzi nimi bola i jasná kométa 
z roku 1682, ktorej návrat úspešne predpovedal na rok 1758 (Halleyho kométa).

V roku 1781 objavil Herschel planétu Urán, prvú z planét slnečnej sústavy okrem oddávna zná-
mych piatich planét.

V roku 1801 objavil Giuzeppe Piazzi (1746 – 1826) prvý asteroid Ceres na obežnej dráhe medzi 
Marsom a Jupiterom.

Encke odvodil hmotnosť Merkúra a Jupitera z ich gravitačných účinkov na dráhu kométy.

Najväčším úspechom nebeskej mechaniky bol objav planéty Neptún. Planétu teoreticky predpove-
dali na základe výpočtu porúch v dráhe Urána Urbain-Jean-Joseph Le Verrier (1811 – 1877) a John 
Couch Adams (1819 – 1892). Neptún objavil v roku 1846 Johann Gottfried Galle (1812 – 1910) 
takmer presne na mieste teoreticky vypočítanom Le Verrierom.

Najjednoduchšou úlohou, ktorú nebeská mechanika rieši, je tzv. problém dvoch telies, ktorý má 
analytické riešenie, vedúce k zisteniu, že pohyb telies okolo hmotného stredu (ťažiska) sústavy pre-
bieha po kužeľosečke.

Až do roku 1957 sa toto týkalo iba prirodzených kozmických telies (Mesiaca, planét, asteroidov, 
komét a zložiek dvojhviezd a násobných hviezd); od štartu Sputnika 1 sa nebeská mechanika začala 
zaoberať aj umelými kozmickými telesami a dnes je neoddeliteľnou súčasťou technického oboru 
astrionika. Tá na rozdiel od klasickej nebeskej mechaniky zohľadňuje aj iné sily, než gravitačné, 
najmä pôsobenie ťahu motorov, vplyv aerodynamického odporu a tlaku žiarenia.

Začiatkom 20. storočia sa dostala klasická nebeská mechanika do krízy, pretože nedokázala zmyslu-
plne vysvetliť stáčanie Merkúrovho perihélia. Tento problém bol vyriešený až všeobecnou teóriou 
relativity. Napriek tomu možno metódy klasickej nebeskej mechaniky aj dnes používať na riešenie 
bežných úloh v dynamike telies slnečnej sústavy.

Hlavnou úlohou nebeskej mechaniky je výpočet polôh nebeských telies v budúcnosti na základe 
stanovených elementov dráhy z minulého pozorovania.
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Elementy dráh

Polohu telesa v priestore a čase jednoznačne určujú elementy jeho dráhy. Elementy dráhy telesa po-
zostávajú zo šiestich veličín a času.

Tieto veličiny jednoznačne určujú tvar, veľkosť a polo-
hu dráhy telesa v priestore i polohu telesa na jeho dráhe 
v istom čase. Tieto veličiny sú:

1. veľká polos a dráhy telesa,
2. numerická excentricita e,
3. sklon roviny dráhy i,
4. dĺžka výstupného uzla Ω,
5. argument šírky perihélia ω,
6. čas prechodu perihéliom T.

Určenie elementov dráhy je hlavnou úlohou nebeskej me-
chaniky. Sú základnými veličinami používanými pri vý-
počte efemeríd (polôh v určitom čase) nebeských telies. 
Teraz sa na jednotlivé veličiny pozrieme bližšie:

Veľká polos dráhy:
Veľká polos a dráhy telesa, zodpovedá strednej vzdialenosti telesa od hmotného stredu (ťažiska) 
sústavy. Je vyjadrovaná v astronomických jednotkách AU. Veľkú polos je možné na základe tretieho 
Keplerovho zákona nahradiť obežnou dobou P. Častejšie sa však namiesto obežnej doby používa 
namiesto veličiny a stredný denný pohyb n. Ten môžeme vyjadriť ako:

Pri telesách s hyperbolickou dráhou namiesto veľkej polosi udávame vzdialenosť perihélia q.

Numerická excentricita:
Táto veličina určuje tvar dráhy telesa, teda výstrednosť dráhy okolo gravitačného centra sústavy. Je 
pomerom vzdialenosti ohniska elipsy od jej stredu k veľkej polosi. Čím je hodnota excentricity men-
šia, tým je dráha telesa kruhovejšia. Vzdialenosť ohniska od stredu elipsy nazývame lineárna excen-
tricita ε. Potom numerická excentricita:

Kde a je veľká, b malá polos elipsy.
Obyčajne môže dráha telesa nadobúdať pre jednotlivé e nasledovné tvary:

e = 0 kružnica
0 < e < 1 elipsa
e = 1 parabola
e > 1 hyperbola

Obr. 1. Elementy dráhy telesa
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Sklon roviny dráhy:
Sklon roviny dráhy telesa i na obežnej dráhe okolo hmotného stredu sústavy sa vyjadruje v uhlových 
stupňoch alebo v radiánoch. Je to teda uhol, ktorý zviera rovina dráhy telesa s rovinou ekliptiky. 
Meriame ho smerom od roviny ekliptiky k rovine dráhy a môže nadobúdať hodnoty od 0° do 180°. 
Ak i > 90°, potom sa teleso po dráhe pohybuje v opačnom zmysle ako väčšina telies slnečnej sústavy 
a hovoríme o retrográdnom pohybe. Retrográdny pohyb majú napríklad niektoré z komét.

Dĺžka výstupného uzla:
Dĺžka výstupného uzla Ω, udáva uhlovú vzdialenosť výstupného uzla od osi x sústavy súradníc. 
Býva vyjadrená v uhlových stupňoch alebo v radiánoch. Dĺžka výstupného uzla Ω popisuje orientá-
ciu roviny dráhy v priestore. Dráha telesa pretína rovinu ekliptiky v dvoch bodoch a to vo výstupnom 
uzle Ωv (bod v ktorom teleso vystupuje nad ekliptiku, teda smerom k severnému pólu) a v uzle zo-
stupnom Ωz (v tomto bode teleso zostupuje pod ekliptiku). Spojnicu výstupného a zostupného uzla 
nazývame uzlová priamka. Dĺžka výstupného uzla je uhlová vzdialenosť výstupného uzla od jarného 
bodu a meria sa v smere pohybu planét.

Argument šírky perihélia:
Argument šírky perihélia ω udáva uhlovú vzdialenosť perihélia od výstupného uzla. Je to teda uhol, 
ktorý zviera uzlová priamka s priamkou apsíd. Priamka apsíd je priamka prechádzajúca perihéliom 
a aféliom danej dráhy. Je vyjadrený v uhlových stupňoch alebo v radiánoch. Túto veličinu je možné 
vo výpočtoch nahradiť dĺžkou perihélia π, pre ktorú platí vzťah:

π = Ω + ω

Čas prechodu perihéliom:
Čas prechodu perihéliom T popisuje polohu telesa na dráhe. Udáva sa väčšinou presný dátum posled-
ného prechodu daného telesa perihéliom. Namiesto času prechodu telesa perihéliom sa niekedy pou-
žíva aj stredná anomália telesa M. Stredná anomália udáva okamžitú polohu telesa na dráhe vzhľa-
dom k perihéliu tejto dráhy v danom okamihu. Býva vyjadrená v uhlových stupňoch alebo v radiá-
noch.

S pojmom elementy dráhy telesa súvisia aj ďalšie pojmy. Jedným z týchto pojmov je perihélium. 
Je to bod, v ktorom je teleso v slnečnej sústave k Slnku najbližšie. Obdobne definujeme perigeum, 
či pericentrum. Naopak bod v ktorom sa teleso na svojej dráhe okolo Slnka nachádza od neho naj-
ďalej nazývame aféliom, prípadne ak ide o dráhu okolo Zeme apogeom. Obdobne definujeme aj 
pojem apocentrum.

1.3. Zákony pohybu planét, základy nebeskej mechaniky. – otázky – úlohy

 1.   Pomer tretích mocnín veľkých polosí planét je 16. V akom pomere sú obežné doby planét?

 2.  Pomer druhých mocnín obežných dôb planét je 64. V akom pomere sú veľké polosi planét?

 3.  Aká je veľká polos dráhy Uránu ak jeho siderická obežná doba je 84 rokov?
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 4.  Planéta sa nachádza v uhlovej vzdialenosti 100° od Slnka. Môže to byť vnútorná planéta?

 5.  Konjunkcie vnútornej planéty so Slnkom nastávajú každých 1,5 roka. Aká je vzdialenosť tejto 
planéty od Zeme pri konjunkcii? Považujte dráhy planét za kruhové.

 6.  Vonkajšia planéta sa pohybuje po kruhovej dráhe vo vzdialenosti 3 AU od Slnka. Za aký čas sa 
opakujú jej opozície? Považujte aj dráhu Zeme za kruhovú.

1.3 Zákony pohybu planét, základy nebeskej mechaniky. – riešenie – odpovede

 1.   Podľa 3. Keplerového zákona sú obežné doby planét v pomere .

 2.  Podľa 3. Keplerového zákona je pomer veľkých polosí planét 

 3.  Ak použijeme 3. Keplerov zákon a pre údaje o 2. planéte použijeme údaje o Zemi t.j. veľká polos 
= 1AU a obežná doba 1 rok, potom veľká polos Uránu má veľkosť                                          .

 4.  Ak má planéta uhlovú vzdialenosť 100°, tak to nemôže byť vnútorná planéta. Vnútorné planéty 
musia mať elongáciu menšiu ako 90°.

 5.  Konjunkcie vnútornej planéty nastávajú každých 1,5 roka, no poznáme hornú a dolnú konjunk-
ciu a tie sa striedajú, preto 1,5 roka je len polovica synodickej obežnej doby planéty. Pomocou 
nej sa dopracujeme k jej siderickej obežnej dobe vnútornej planéty pv pomocou vzťahu

zv ppS
111

−= , pričom S = 3 roky a pz = 1 rok.

  Po úpravách:

 roka

   Pomocou tejto siderickej obežnej doby planéty sa dopracujeme k vzdialenosti planéty od 
Slnka:

   Vzdialenosť vnútornej planéty od Zeme je 0,27 AU pri dolnej a 1,83 AU pri hornej konjun-
kcii.

 6.  Vonkajšia planéta sa pohybuje vo vzdialenosti 3 AU od Slnka preto jej siderická obežná doba 
musí byť: 2,533 ≅=p  roka
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  Pomocou siderickej obežnej doby planéty dopočítame synodickú obežnú dobu planéty S:

Opozície planéty sa budú opakovať každých 1,24 roka.
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1.4. Meranie času, kalendár

Čas je základnou fyzikálnou veličinou, ktorá je mierou následnosti udalostí. Na meranie času potrebu-
jeme nepremennú a reprodukovateľnú mieru. Čas v astronómii je jednou z najdôležitejších veličín.

„Keďže hmota je večná aj jej pohyb je večný a preto aj čas je večný a priestor nemá hraníc“.
Demokritos (460 – 370 pr. n. l.).

„Viem čo je čas, ale keď sa ma na to spýtate, neviem Vám dať odpoveď“.
Sv. Augustín (354 – 430)

Immanuel Kant (1724 – 1804) hlásal:
čas nemá hranice, je nekonečný
čas je rovnomerne plynúci
čas je jednorozmerný
čas je kontinuálny (plynúci bez prerušenia)
čas je ireverzibilný (jednosmerný)
čas je nepremenný
čas je merateľný

„Čas a priestor sú neoddeliteľné vlastnosti hmoty, sú ich nezničiteľnými atribútmi“.
F. Engels (1820 – 1895)

„Čas je to, čo ukazujú hodiny“. (A. Einstein)

Pre vymedzenie pojmu času je dôležité:
1. čas neexistuje bez pohybu
2. čas sa dá merať

Čas, hmotu a priestor nemôžme definovať. Sú to kategórie, ktoré môžeme opísať.

Čas a jeho meranie

Meranie času je darom astronómie ľudstvu.

Pre meranie času sú najvýhodnejšie periodické deje, ktoré sa v určitých intervaloch opakujú a tým 
nám umožňujú merať čas a počítať časové intervaly.
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K periodickým dejom používaných na meranie času patria:
 1. rotácia Zeme
 2. pohyb kyvadla a nepokoja
 3. kmitanie kremenného kryštálu
 4. kmitanie molekúl a atómov

Meranie času v dejinách ľudstva:
Kedysi ľudia sledovali plynutie času len podľa striedania sa dní a nocí a ročných období. Neskôr 
vynašli na meranie času rôzne zariadenia.

Gnómon – je najstaršie astronomické zariadenie používané už v staroveku. Tvorí ho zvisle postave-
ná tyč zakončená ihlanom. Smer tieňa, ktorú vrhá tyč na plochu pod ňou, udáva azimut. Dĺžka tieňa 
závisí od výšky telesa vrhajúceho tieň. Pomocou gnómonu sa dá určiť sklon ekliptiky k rovníku, čas 
slnovratu a rovnodennosti, dĺžka roka a môže byť použitý aj ako slnečné hodiny.

Slnečné hodiny – patria medzi najstaršie prístroje, ktorými sa človek snažil zachytiť plynutie času 
už v starom Egypte pred 5000 rokmi. Podľa tieňa, ktorý vrhala tyč na ciferník určovali čas. Prvé sl-
nečné hodiny s gnómonom kolmým na zemský povrch boli nepresné. Ich podstatné zlepšenie nasta-
lo, keď sa gnómon umiestnil tak, že koniec tyče smeroval do polohy svetového pólu a bol tak rovno-
bežný so zemskou osou. Pri takejto úprave sa nemerala dĺžka vrhnutého tieňa, ale smer.

Vodné hodiny (klepsydra) – ich konštrukciu a zavedenie do praxe si vyžiadalo meranie času aj 
počas zamračeného dňa a v noci. Najjednoduchšia verzia pozostávala s nádoby so stupnicou vyzna-
čenou na boku a s malou dierkou na dne. Voda naliata v nádobe postupne odkvapkávala dierkou na 
dne. Výška hladiny na stupnici udávala, koľko času už ubehlo od okamihu naplnenia nádoby. Neskôr 
bola zdokonalená tak, že voda z jednej nádoby stekala do druhej nádoby, ktorá mala plavák a ten 
ukazoval na stupnici uplynutý čas.

Presýpacie hodiny – boli alternatívou vodných hodín. Zrnká piesku prepadávali z jednej nádobky do 
druhej cez úzke sklenené hrdlo. Čas, za ktorý všetky zrnká prepadli, bol stále rovnaký. Časový inter-
val presýpacích hodín bol väčšinou polhodinový alebo hodinový.

Horiaca sviečka so zárezmi – bola ďalším typom hodín. Pri horení sa skracovala sviečka aj so zá-
rezmi a podľa toho sa dalo rozpoznať koľko hodín už uplynulo. Používanie týchto „sviečkových 
hodín“ bolo veľmi rozšírené i keď toto meranie času bolo veľmi nepresné.

Mechanické hodiny – Prvé známe mechanické hodiny na svete zostrojil budhistický mních Ji Ching 
v roku 725 n. l. Vertikálne vodné koleso s nádobkami pripevnenými k lopatkám sa pootočilo, keď sa 
jedna z nich naplnila vodou. Keď hmotnosť vody začala byť príliš veľká, kolík neudržal tyč a koleso 
sa pootočilo jednu západku. Kolík potom držal nasledujúcu tyč, až pokým sa ďalšia nádobka nena-
plnila, a tak to prebiehalo dookola. Tyče a ozubené kolesá, pripevnené k vodnému kolesu, pohybo-
vali ručičkami ktoré ukazovali, koľko je hodín.

Prvé mechanické hodiny v Európe boli vyrobené okolo roku 1275. Meno ich autora ako aj presný 
dátum výroby nepoznáme. Spočiatku pozostávali zo závažia na lanku, ktoré roztáčalo koleso. Tým 
sa celý mechanizmus uvádzal do pohybu. Každú hodinu udrel mechanizmus do zvonu. O niečo ne-
skôr pribudol k tomuto mechanizmu aj ciferník s ručičkami, aby bolo možné čas kedykoľvek odčí-
tať.
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Kyvadlové hodiny zdokonalil v 50. rokoch 17. storočia holandský vedec Christian Huygens a jeho 
práca dokázala, že kyvadlo môže byť veľmi presným a spoľahlivým regulátorom chodu hodín. Den-
ná chyba mechanických hodín mohla byť pomocou kyvadla znížená z niekoľkých minút iba na 10 
sekúnd.

Chronometer – Po veľkých objaviteľských plavbách Portugalcov a Španielov v 15. a 16. storočí sa 
ukázalo životne dôležitým pre plavbu po oceánoch určenie zemepisných súradníc, teda zemepisnej 
polohy lodí na voľnom oceáne a polohy novoobjavených zemí a ostrovov. Výška Polárky, Slnka či 
iných astronomických objektov poslúžila moreplavcom na ľahké určenie zemepisnej šírky. Na urče-
nie zemepisnej dĺžky však bolo potrebné určiť presný čas. Kyvadlové hodiny boli na lodiach nepou-
žiteľné.

Úlohu zostrojiť presný chronometer v krátkej dobe vyriešil John Harrison v roku 1726. Už jeho 
prvý chronometer mal po 156 dňovej plavbe odchýlku len 56 sekúnd. Harrison totiž vymyslel spô-
sob, ako dosiahnuť toho, aby teplotné zmeny automaticky kompenzovali zmenu dĺžky vlásku v dô-
sledku jeho tepelnej rozťažnosti tým, že zmení dĺžku vlásku, ktorá je účinná pri kmitaní zotrvační-
ka.

Digitálne hodiny – sú poháňané elektrickou energiou z batérie a ich presnosť zabezpečuje drobučký 
kryštál kremíka. Elektrická energia núti kryštál kmitať niekoľko tisíckrát za sekundu. Mikročip mení 
tento vysokofrekvenčný signál na signál, ktorý môže vnímať na číslice. Číslice na displeji sa menia 
každú sekundu. Kryštálom riadené hodiny môžu dosahovať dennú odchýlku okolo 1/30 sekundy.

Atómové hodiny alebo molekulové hodiny sú doteraz najpresnejšie hodiny, ktorých základom sú 
oscilácie molekúl alebo atómov vhodnej látky, napr. plynného amoniaku, na vlnovej dĺžke 1,2599 
cm. Elektromagnetické vlnenie vyžarované týmito osciláciami má malú amplitúdu, preto sa nimi 
riadi chod silnejšieho, ale menej stáleho zdroja oscilácií, ako je kremenný oscilátor. Atómové hodiny 
sú zdokonalené kremenné hodiny, kontrolované frekvenciou vhodnej molekulovej alebo atómovej 
spektrálnej čiary. Tak sa získa kmitanie zachovávajúce si vysokú stálosť kmitočtu. Kmity sa prená-
šajú na mechanizmus ukazujúci čas a sú veľmi stále. Atómové hodiny zmenia svoj chod o 1 sekundu 
asi za 1 000 rokov, udávajú atómový čas, možno nimi kontrolovať nerovnomernosť rotácie Zeme. 
Atómové hodiny využívajú kmity určitých druhov atómov, napríklad atómov cézia. Tieto hodiny sú 
používané buď k pokusom, ktoré vyžadujú presnosť merania času alebo k definovaniu času samot-
ného: súčasná definícia vymedzuje 1 sekundu ako čas, za ktorú vykoná atóm cézia, pri splnení urči-
tých predpísaných podmienok 9 192 631 770 kmitov.

Hviezdny čas – je totožný s hodinovým uhlom jarného bodu
Miestny čas – je viazaný k miestu pozorovania
Svetový čas – bol zavedený z dôvodu udania okamihu celosvetovej, prípadne mimozemskej udalos-
ti . Je to miestny čas na nultom poludníku (hvezdáreň Greenwich, Anglicko).

Meranie času v astronómii je založené na
 rotácií Zeme
 obehu Zeme okolo Slnka
 rotácii Mesiaca
 obehu Mesiaca okolo Zeme
 cykloch (opakujúcich sa dejov)
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– rotácia Zeme:

Siderický deň – doba, ktorá uplynie medzi dvoma za sebou nasledujúcimi hornými kulmináciami tej 
istej hviezdy.

Hviezdny deň – doba medzi dvoma za sebou nasledujúcimi hornými kulmináciami jarného bodu.
Rozdiel medzi siderickým a hviezdnym dňom je zapríčinený precesným a nutačným pohybom zem-
skej osi.

Slnečný deň – doba medzi dvoma za sebou nasledujúcimi dolnými kulmináciami Slnka (od polnoci 
do polnoci).

Pravý hviezdny deň – čas, ktorý uplynie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prechodmi jarného 
bodu poludníkom.

Stredný hviezdny deň – čas, ktorý uplynie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prechodmi stredné-
ho jarného bodu poludníkom.

Jarný bod, pomocou ktorého sa určuje pravý hviezdny deň kolíše vplyvom nutácie okolo stredné-
ho jarného bodu. Hviezdny deň trvá 23 hodín 56 minút a 4 sekundy.

Pravý slnečný deň – čas, ktorý uplynie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prechodmi pravého 
Slnka poludníkom.

Stredný slnečný deň – čas, ktorý uplynie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prechodmi stredného 
Slnka poludníkom.

Pretože je pohyb Slnka po ekliptike nerovnomerný, je dĺžka pravého slnečného dňa premenlivá. 
Stredný slnečný deň je základom občianskej časomiery. Začiatok dňa sa počíta od polnoci. Jeho 
dĺžka je 24 hodín.

– obeh Mesiaca:

Anomalistický mesiac – je čas, ktorý uplynie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prechodmi Me-
siaca perigeom. Jeho dĺžka je 27,55460 d (27 d 13 h 18 min 33,2 s).

Drakonický mesiac – je čas, za ktorý sa Mesiac vráti do toho istého uzla svojej dráhy. Jeho dĺžka je 
27,21222 d (27 d 5 h 5 min 35,8 s). Je dôležitý pre výpočet okamihov zatmení Slnka a Mesiaca.

Siderický mesiac – je čas, za ktorý sa Mesiac vráti na svojej dráhe k tej istej hviezde. Jeho dĺžka je 
27,32188 d (27 d 7 h 43 min 11,5 s).

Synodický mesiac – čas za ktorý sa Mesiac vráti vzhľadom na Zem a Slnko do tej istej polohy. Po-
číta sa od novu k novu a voláme ho aj lunácia. Jeho dĺžka je 29,53059 d (29 d 12 h 44 min 2,9 s).

Lunárny deň – čas, za ktorý sa otočí Mesiac okolo svojej osi vzhľadom na Slnko. Trvá 29 dní 12 
hodín 44 minút a 3 sekundy.
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Tropický mesiac – je čas, ktorý uplynie medzi dvoma návratmi Mesiaca k jarnému bodu. Vplyvom 
posunu jarného bodu je o necelých 7 sekúnd kratší ako siderický mesiac. Jeho dĺžka je 27,32158 d 
(27 d 7 h 43 min 4,7 s).

– obeh Zeme okolo Slnka

Rok – časová jednotka odvodená od pohybu Zeme okolo Slnka po ekliptike

Tropický rok – je perióda, počas ktorej sa vystriedajú všetky ročné obdobia. Meria sa ako čas, ktorý 
uplynie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prechodmi Slnka stredným jarným bodom. Má dĺžku 
365,2422 stredných slnečných dní (365 dní 5 h 48 min 45,7 s). Je základnou kalendárnou jednot-
kou.

Siderický rok – je čas, ktorý uplynie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi návratmi Slnka k tej istej 
hviezde. Má dĺžku 365,25636 stredných slnečných dní (365 d 6 h 9 min 9,5 s). Vplyvom precesie je 
o približne 20 minút dlhší ako tropický rok. Jeho dĺžka však nie je konštantná. Zmeny v dĺžke side-
rického roka sú však veľmi malé.

Besselov rok – je tropický rok so začiatkom v okamihu, keď stred slnečného disku prechádza eklip-
tikálnou dĺžkou 280°. Je to astronomický rok, ktorý sa na všetkých observatóriách začína rovnako. 
Na súradnicovú sústavu v jeho začiatku sa vzťahujú polohy planét a komét pozorované v danom 
roku.

Anomalistický rok – je doba medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prechodmi Zeme perihéliom. 
Nakoľko sa perihélium posúva v smere obehu Zeme, je anomalistický rok dlhší než siderický a trvá 
365,2598 dňa.

Drakonický rok – je čas, ktorý nastane medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prechodmi Slnka vý-
stupným uzlom mesačnej dráhy.

Platónsky rok – je obdobie, za ktoré svetový pól vykoná vplyvom precesie jeden celý obeh okolo 
pólu ekliptiky, alebo jarný bod celý obeh okolo ekliptiky. Ročný precesný pohyb jarného bodu je 
50,3“, jeden stupeň prejde približne za 72 rokov. Celý obeh vykoná za 26 000 rokov.

Efemeridový čas – je čas, ktorý sa od 1. januára 1960 používa na výpočet efemeríd. Plynie rovno-
merne a je určený na presné merania. Zavedenie atómového času poukázalo na nepravidelnosti v ro-
tácii Zeme, ktoré spôsobujú klimatické zmeny, gravitačné pôsobenie Slnka na Zem, gravitačné pôso-
benie Mesiaca.

Efemeridový čas sa na nasledujúci rok určuje (kalkuluje). Jeho hodnota sa na základe pozorova-
ní a prepočtov (zákrytov, zatmení) dodatočne koriguje.

– cykly:

Saros – je obdobím medzi periodickým opakovaním zatmení Slnka a Mesiaca. Trvá 6585,32 dňa 
t. j. 18 rokov 11 dní 7 hod a 43 minút. Saros je obdobie, v ktorom sa Mesiac dostane do rovnakej 



Prí ručka pre vedenie  as t ronomického krúžku

50

polohy svojej obežnej dráhy, t.j. rovnakej fázy a rovnakému uzlu na svojej dráhe okolo Zeme. Počas 
tejto doby sa na Zemi vystrieda 29 zatmení Mesiaca a 41 zatmení Slnka (15 úplných, 15 čiastočných 
a 11 prstencových. Túto periódu objavili Chaldejci v Babylónii vyše 700 r. pred Kristom. Menej 
známymi periódami pri periodicite zatmení sú TRITOS (11 rokov) a INEX (29 rokov – súčet trvania 
sarosu a tritosu).

Metonov cyklus – alebo mesačný kruh je obdobie 19 rokov s 235 mesiacmi, po ktorých sa opakujú 
všetky fázy Mesiaca v ten istý deň roka. Bol navrhnutý na kalendárne počítanie v starom Grécku. 
Metonov cyklus mal dôležitú úlohu vo vývoji kalendára.

Epochy:

v astronómii predstavujú určitý okamih, ku ktorému vzťahujeme hodnoty premenných veličín ako sú 
napríklad súradnice hviezd. Je zvykom vzťahovať všetky veličiny k počiatku Besselovho roka. V sú-
časnosti platí juliánska epocha J 2000,0. V minulosti sa používala Besselova epocha B 1900,0. Sú-
časná epocha korešponduje s juliánskym dátumom JD 2 451 545,0.

Besselovú epochu vypočítame ako:

B = 1900,0 + ((JD – 2415020,31352) / 365,242198781)

Juliánsku epochu vypočítame ako:

J = 2000,0 + ((JD – 2451545,0) / 365,25)

Juliánska perióda:

označujeme ju aj ako Scaligerova perióda. Je to obdobie trvajúce 7980 rokov s počiatkom 1. januára 
4713 pr. n. l. Navrhol ju roku 1582 J. Scaliger, ktorý ju nazval na počesť svojho otca Júlia. Vznikla 
ako súčin troch periód používaných v chronológii, slnečného kruhu (28 rokov, čas za ktorý sa vys-
triedajú nedeľné písmená), mesačného kruhu (19 rokov) a indikcie (15 rokov, neznáma perióda, 
pravdepodobne súvisela so služobnými rokmi rímskych legionárov). Od začiatku juliánskej periódy 
sa dni priebežne a nepretržite číslujú. Toto číslovanie nazývame juliánskym dátumom. Dni v julián-
skom dátume sa začínajú na stredné poludnie na Greenwichi. Pomocou juliánskeho dátumu sa dá 
zistiť počet dní, ktoré uplynuli od nejakej udalosti bez ohľadu na dĺžku mesiacov či priestupných 
rokov.

Kalendár

Tvorcovia kalendárov sa už v dávnej minulosti pokúšali o vytvorenie časovej mozaiky s určitými 
časovými jednotkami.

Jednotlivé národy majú rozličné metódy i na datovanie svojich dejín. Niektoré rátajú roky od za-
čiatku stvorenia sveta: Židia ho kladú do roku 3761 pr. n. l., tvorcovia alexandrijskej chronológie na 
25. mája 5492 pr. n. l. Rimania rátali letopočet od založenia Ríma (rok 753 pr. n. l.). Partovia, Bitýn-
ci a Seleukovia vychádzali z nástupu svojho prvého vládcu na trón, Egypťania začínali pri každej 
zmene dynastie nový letopočet.
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Slovo kalendár je odvodené od starolatinského slova Calendae, čo značí v starorímskom kalendári 
prvý deň v mesiaci.

Kalendáre delíme na:
 lunárne
 solárne
 lunisolárne

Mohamedánsky kalendár je čisto lunárny kalendár, zostavený podľa pokynov Mohameda. Rok má 
12 mesiacov, striedavo po 29 a 30 dňoch teda 354 dní. 12 synodických mesiacov je o 0,37 dňa dlhší 
ako rok stanovený na 354 dní. Tento rozdiel odstránil Mohamed zavedením 30 ročného cyklu ktorý 
sa skladá z 19 rokov po 354 dňoch (teda 6 mesiacov po 29 dňoch a 6 mesiacov po 30 dňoch) a 11 
prestupných rokov po 355 dňoch (5 mesiacov po 29 dňoch a 7 mesiacov po 30 dňoch).

Čínsky lunárny kalendár vznikol v roku 2637 pr. n. l. Zaviedol ho legendárny Žltý cisár Chuang-ťi 
v 61. roku svojej vlády. Za jeden lunárny mesiac sa podľa tohto kalendára považuje doba od novu 
Mesiaca, teda keď je Mesiac spojený so Slnkom, do ďalšieho novolunia, tzv. synodický mesiac. Toto 
obdobie zodpovedá približne dĺžke 29,53 dňa a tak sa v roku striedajú 29 a 30-dňové mesiace. Dva-
násť mesiacov tvorí jeden lunárny rok, ktorý má iba 353, 354 alebo 355 dní. Rozdiel je zhruba 
o 11,25 dňa menej ako je doba obehu Zeme okolo Slnka. Na vyrovnanie straty sa približne každé tri 
roky vkladá 13. priestupný mesiac.

Na rozdiel od väčšiny ostatných kalendárov, čínsky kalendár nepočíta roky do nekonečna. Namies-
to toho roky majú mená, ktoré sa opakujú v rovnakej kombinácii názvu každých 60 rokov. Spomí-
naný Žltý cisár Chuang-ťi uviedol prvý cyklus tohto zvieratníka a vybral 12 zvierat za jeho stráž-
cov. Podľa legiend však stál pri jeho zrode sám Budha, ktorý zvolal všetky zvieratá, aby sa s ním 
prišli rozlúčiť pred odchodom zo Zeme. Prišlo ich dvanásť. Za odmenu im venoval vládu v čase 
a pomenoval po každom z nich jeden rok, a to v poradí, v akom prišli. Prvý sa dostavil Potkan, 
potom Byvol, Tiger, Zajac, Drak, Had, Kôň, Ovca, Opica, Kohút, Pes a Kanec. A tak máme dnes 
dvanásť zvieracích znamení. Rok 2012 je v znamení Draka.

Solárny kalendár alebo slnečný kalendár je druh kalendára založený na vzájomnom pohybe Slnka 
a Zeme. Solárny kalendár je založený na výpočtoch a snaží sa ideálne priblížiť dobe obehu Slnka po 
ekliptike medzi dvoma jarnými bodmi. Pre bežného pozorovateľa je to takmer to isté, ako obeh Zeme 
okolo Slnka, respektíve návrat Slnka na rovnaké miesto na oblohe (t. j. tropický rok), ak ignorujeme 
odchýlky spôsobené precesiou. Tým, že sa solárny kalendár riadi dĺžkou tropického roka, najlepšie 
súhlasí s pravidelným cyklom ročných období. Jeho nevýhodou je, že nie je zlučiteľný s prirodzenou 
dĺžkou mesačného, takže dĺžky jeho 12 mesiacov sú dané dohodou.

Pretože tropický rok má celkom 365,2422 dní, je potrebné upraviť dĺžku roku tak, aby zodpoveda-
la celým dňom. Tento problém rieši juliánsky i gregoriánsky kalendár systémom tzv. priestupných 
rokov, pri ktorých sa k počtu 365 dní pridáva jeden deň navyše, čím sa vyrovnáva celkový počet 
dní.

Juliánsky kalendár je kalendár, ktorý zaviedol v roku 46 pr. n. l. Julius Cézar. Dĺžka dvanástich 
mesiacov bola stanovená tak, aby dala 365 dní v obyčajnom roku, v priestupných rokoch bol pri-
daný jeden deň vo februári a rok mal 366 dní. Po Cézarovej smrti boli omylom zavedené prestup-
né roky až po dvoch rokoch. Táto chyba bola napravená za prvého cisára Augusta vynechaním 
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troch prestupných rokov a ich nahradením obyčajnými rokmi. Senát vzápätí rozhodol, aby mesiac 
Sextilis bol premenovaný na Augustus. Pretože však Sextilis mal len 30 dní, pridali mu jeden deň, 
aby mal Augustus rovnaký počet dní ako Julius. Aby nemali tri mesiace idúce po sebe 31 dní, ur-
čili pre mesiace september a november po 30 dní a pre mesiac október a december 31 dní. Deň pre 
august sa odobral februáru, ktorý má odvtedy 28 dní a v prestupnom roku 29 dní. Astronomická 
skutočnosť je však mierne odlišná, preto sa s ňou Juliánsky kalendár rozchádza rýchlosťou približ-
ne 1 deň za 128 rokov (11 min 14s za 1rok). Používal sa až do konca 16. storočia, keď už odchýlka 
kalendára bola neúnosná. Preto pápež Gregor XIII. nariadil jeho úpravu a zaviedol Gregoriánsky 
kalendár. V niektorých krajinách, napríklad v Rusku, sa juliánsky kalendár používal až do prvých 
dekád dvadsiateho storočia. Preto sa napríklad októbrová revolúcia, podľa juliánskeho kalendára, 
odohrala v novembri.

Gregoriánsky kalendár je kalendár nazvaný podľa pápeža Gregora XIII., ktorý 24. februára 1582 
vydal bulu Inter gravissimas o reforme dovtedy používaného juliánskeho kalendára. Reforma mala 
odstrániť disproporciu medzi dĺžkou trvania roku podľa juliánskeho kalendára (365,25 dňa) a tropic-
kým rokom (365,2422 dňa), ktorá sa premietala do oneskorovania kalendára oproti okamihom rov-
nodennosti a iným udalostiam viazaným na obeh Zeme okolo Slnka. Počas pontifikátu Gregora XIII. 
bol tento rozdiel už takmer 10 dní a Veľkonočná nedeľa nebola prvou nedeľou po jarnom splne. 
Z uvedených dôvodov bol posun naplánovaný tak, aby čo najmenej ovplyvnil Liturgický rok a piatok 
15. október nasledoval po sviatku sv. Františka vo štvrtok 4. októbra. V Uhorsku (na Slovensku) 
došlo k zmene až v roku 1587 (po 21. októbri nasledoval 1. november).V súčasnosti je rozdiel medzi 
gregoriánskym a juliánskym kalendárom 13 dní. Tento stav potrvá až do 1. marca 2100, kedy vzras-
tie na 14 dní.

Ani Gregoriánsky kalendár sa nerovná presne tropickému roku, pretože má dĺžku 365,2425 dňa.

Lunisolárny kalendár je kalendár, ktorý kombinuje princíp kalendára solárneho a lunárneho, teda 
slnečného a mesačného, a snaží sa tak kompenzovať nevýhody oboch kalendárov. Znamená to, že 
dĺžka mesiacov zodpovedá dĺžke mesačného cyklu (t. j. približne 29,5 dní), zatiaľ čo dĺžka roka sa 
riadi rokom tropickým, t. j. dobou, kedy sa Slnko vráti na svoje pôvodné miesto na ekliptike.

Židovský kalendár alebo hebrejský kalendár je lunisolárny kalendár používaný v judaizme. Podľa 
židovského kalendára sa stanovujú dátumy židovských sviatkov, určujú sa čítania z Tóry počas šaba-
tových bohoslužieb, jarcajt (výročný deň smrti blízkeho príbuzného) a náležité žalmy pre každoden-
nú recitáciu. Pravidlá určovania židovského kalendára definitívne stanovil v roku 359 patriarcha 
Hilel II. Mesiace sa v židovskom kalendári počítajú podľa mesačného cyklu, počítanie rokov je pris-
pôsobené slnečnému cyklu. Líši sa teda od lunárneho islamského kalendára aj od solárneho grego-
riánskeho kalendára. Roky sa počítajú od tradičného dátumu stvorenia sveta.

slnečný kruh S
zlaté číslo Z (nazývané aj Metonov cyklus)
rímsky počet I
epakta E
nedeľné písmeno N
dátum Veľkej noci V

Slnečný cyklus S – určuje poradie v 28 ročnom cykle. Nultý rok nášho letopočtu bol deviatim rokom 
slnečného cyklu. Cyklus obsahuje 28 rokov, pretože po tomto počte rokov pripadajú dni v roku na 
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rovnaké dni v týždni. Obyčajný rok má 52 týždňov a jeden deň. Preto sa v nasledujúcom roku posu-
nú dni v týždni proti dňom v roku o jeden deň. Keby nebolo prestupných rokov, opakoval by sa 
proces po 7 rokoch. Každý štvrtý rok je prestupný a preto cyklus trvá 28 rokov. Slnečné číslo určíme 
tak, že k letopočtu pripočítame 9, výsledok delíme 28 a zbytok po delení nám dáva číslo S.

Zlaté číslo Z – určuje poradie v 19 ročnom cykle. Nultý rok bol prvým rokom mesačného cyklu. 
Cyklus bol objavený Metonom pred viac ako 1500 rokmi. Meton zistil, že 235 synodických obehov 
Mesiaca trvá takmer presne 19 rokov. Určíme ho tak, že k letopočtu pripočítame 1, výsledok delíme 
19 a zbytok po delení udáva poradie mesačného cyklu.

Indikcia I – slnečný a mesačný cyklus sú veľmi dôležité pre zostavenie kalendára, ďalšie číslo in-
dikcia I už také dôležité nie je. Jej pôvod pravdepodobne súvisí so služobnou dobou rímskych legio-
nárov a preto sa jej hovorí aj rímsky počet. Ide o 15 ročnú periódu. Rok 0 bol tretím rokom tejto 
periódy.

Epakta E – značí vek takzvaného cyklického Mesiaca 1. januára. Nasledujúci rok má epaktu o 11 
väčšiu hodnotu. Cyklus sa opakuje po 19 rokoch. Ak prechádza číslo 2 počiatkom, zmení sa epakta 
o 12. V kalendári sa uvádza rímskou číslicou v tabuľkách arabskou.

Nedeľné písmeno N – ak priradíme 1. januáru písmeno A a ďalšie písmená abecedy až po G (vráta-
ne) ďalším dňom a cyklicky znovu, potom písmeno čo pripadá na nedeľu je nedeľné písmeno. Prie-
stupný rok má od priestupného dňa ďalšie nedeľné písmeno.

Dátum Veľkej noci V – je veľmi dôležitý pre stanovenie týchto pohyblivých sviatkov. Veľkonočná 
nedeľa je prvou nedeľou po prvom jarnom splne. Veľkonočná nedeľa teda môže nastať medzi 22. 
marcom a 25. aprílom. Pravoslávna cirkev má ešte ďalšie pravidlá.

Veľkonočná nedeľa je prvá nedeľa, ktorá nastane po cyklickom splne medzi 22. marcom a 25. 
aprílom. Ak nastane spln napríklad 26. apríla, posúva sa Veľkonočná nedeľa na 19. apríla (napr. roku 
1981). Cyklický úplnok sa pravidelne opakuje s periódou synodického mesiaca. Pre stanovenie dá-
tumu je rozhodujúci poludník prechádzajúci Jeruzalemom.

Ročné obdobia

Sú dôsledkom sklonu zemskej osi k rovine obežnej 
dráhy Zeme. Poznáme nasledovné ročné obdobia: 
jar, leto, jeseň a zima. Ročné obdobia predstavujú 
časový interval, ktorý uplynie medzi rovnodennos-
ťou a slnovratom. Dĺžka jednotlivých ročných ob-
dobí sa mení vplyvom precesie a stáčania perihélia. 
Dôsledkom toho sa posúvajú body rovnodennosti 
a slnovratu vzhľadom na perihélium.

Astronomická jar – začína sa jarnou rovnodennos-
ťou (ekliptikálna dĺžka Slnka je 0º). Obyčajne na-
stáva okolo 21. marca a končí sa okolo 21. júna let-
ným slnovratom (ekliptikálna dĺžka Slnka je 90º).

Obr. 1. Ročné obdobia

21. marec – jar
jarná rovnodennosť

23. september – jeseň
jesenná rovnodennosť

21. december – zima
zimný slnovrat

21. jún – leto
letný slnovrat
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Astronomické leto – začína sa letným slnovratom okolo 21. júna a končí sa okolo 23. septembra 
jesennou rovnodennosťou (ekliptikálna dĺžka Slnka je 180º).

Astronomická jeseň – začína jesennou rovnodennosťou okolo 23. septembra a končí sa okolo 21. 
decembra zimným slnovratom (ekliptikálna dĺžka Slnka je 270º).

Astronomická zima – začína sa zimným slnovratom okolo 21. decembra a končí sa okolo 21. marca 
jarnou rovnodennosťou.

Ročné obdobia trvajú rôzne dlho. Je to spôsobené nerovnomerným pohybom Zeme okolo Slnka. 
V blízkosti perihélia je rýchlosť Zeme väčšia ako na iných častiach dráhy. Naopak v aféliu sa Zem 
pohybuje najpomalšie.

Klimatické zmeny počas ročných období sú spôsobené sklonom zemskej osi k rovine jej dráhy. 
Hodnota sklonu dosahuje 23,5º. V čase letného slnovratu je k Slnku priklonená severná pologuľa 
Zeme a v čase zimného slnovratu južná pologuľa. To znamená, že ročné obdobia sú na južnej polo-
guli opačné ako na severnej. Počas dlhých geologických období treba do úvahy brať aj vplyv preces-
ného pohybu zemskej osi. Vplyvom precesie, približne za 13000 rokov sa orientácia zemskej osi 
zmení. Potom severná pologuľa bude v čase letného slnovratu od Slnka odklonená a v čase zimného 
slnovratu priklonená. To znamená, že klimatické leto bude nastávať na severnej pologuli v decembri 
a zima v júni.

Časové sústavy

V astronómii existuje množstvo časových sústav, ktoré nám 
charakterizujú počítanie času. Jedná sa nie len o časové sú-
stavy charakterizujúce otáčanie telies okolo svojej osi, ale aj 
okolo silového centra sústavy.

Časové sústavy rozdeľujeme na:
 1.   rotačné časy (časy odvodené z rotácie Zeme)
 2.   nerotačné časy

Rotačné časy:
Zdanlivú polohu Slnka na oblohe voláme pravé Slnko. Po-
jem stredné Slnko zavádzame z toho dôvodu, že Zem sa pri 
svojom obehu okolo Slnka po eliptickej dráhe nepohybuje 

rovnomerne. Stredné Slnko zodpovedá teoretickej polohe Slnka na oblohe, v prípade, že by sa Zem 
pohybovala okolo Slnka rovnomerne po kruhovej dráhe.

Pohyb a poloha Slnka na oblohe je základom pravého slnečného času. Pravý slnečný čas je teda 
definovaný polohou stredu pravého Slnka na oblohe. Pre každé miesto pozorovania je iný a preto ho 
na danom mieste nazývame miestnym pravým slnečným časom. Ukazujú ho slnečné hodiny. Pre 
zjednodušenie občianskeho počítania času sa zaviedol takzvaný stredný slnečný čas. Ten je defino-
vaný polohou stredného Slnka na oblohe. Keďže pre každé miesto platí iný stredný slnečný čas, za-
vádzame miestny stredný slnečný čas. Rozdiel medzi pravým a stredným slnečným časom voláme 
časovou rovnicou (analema). Vypočítame ju ako:

Obr. 2. Analema
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E = Tp – Ts

kde Tp je pravý slnečný čas a Ts je stredný slnečný čas.

Z praktických dôvodov sa na Zemi za-
viedol pásmový čas. Povrch Zeme je tak 
rozdelený na jednotlivé časové pásma, 
v rámci ktorých platí rovnaký čas. Tieto 
pásma sú spravidla rozdelené poludníkmi 
s hodnotou zemepisnej dĺžky 15 stupňov. 
Poznáme tak napríklad západoerópsky čas 
(definovaný polohou 0. poludníka – Gree-
nwich), stredoeurópsky čas a podobne. Na 
našom území používame miestny stredný 
slnečný čas na 15. stupni východnej ze-
mepisnej dĺžky. Voláme ho stredoeuróp-
skym časom (SEČ). Západoeurópsky čas 
voláme aj svetovým časom (UT). Platí:

UT = SEČ + 1 h

V astronómii poznáme hviezdny čas. Je odvodený zo zdanlivého pohybu hviezd. V každom mies-
te pozorovania platí miestny hviezdny čas. Je definovaný ako hodinový uhol jarného bodu. Mô-
žeme ho vypočítať ako:

Th = So + 1,0027379 .(t – 1) + λ

kde So je zdanlivý hviezdny čas na 0. poludníku o 0 h UT, t je čas v SEČ a λ je zemepisná dĺžka po-
zorovateľa v hodinách.

Nerotačné časy:
Na obehu Zeme okolo Slnka je založený efemeridový čas (ET). Zavedený bol v roku 1958 pomocou 
tropického roku. Jeho počiatok bol zvolený na rok 1900 vzhľadom na UT. V praxi sa určuje zo zá-
krytov hviezd Mesiacom či z časov zatmení. Na meraní frekvencie prechodu energetických stavov 
atómov je založený atómový čas (TAI). Zavedený bol v roku 1967 tak aby sekunda TAI bola s čo 
najväčšou presnosťou rovná sekunde ET. Ďalej poznáme terestrický čas (TT), ktorý bol zavedený 
roku 1992 tak, aby nadväzoval na efemeridový čas. Je konzistentný s všeobecnou teóriou relativity 
(VTR). S VTR sú konzistentné ďalšie dva časy zavedené súčasne s TT. Je to barycentrický súrad-
nicový čas (TCB) a geocentrický súradnicový čas (TCG).

Zhrnutie:
 UT0 – svetový čas odvodený z astronomických pozorovaní, vzťahovaný na základný poludník
 UT1 – čas UT0 opravený o pohyb zemského pólu
 UT2 – čas UT1 opravený o sezónne variácie v rotácii Zeme. UT1 a UT2 nazývame aj rotačnými 

časmi
 ET – efemeridový čas

Obr. 3. Časové pásma
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 AT – atómový čas, blízky ET, líšiaci sa od neho len definíciou sekundy
 UTC –  svetový koordinovaný čas, zavedený 1. januára 1972 (označovaný aj GMT). Odvodzuje 

sa od medzinárodného atómového času IAT ako rovnomerne plynúci čas, ale podľa potre-
by opravovaný tak, aby sa od UT1 neodlišoval viac ako o 0,7 s

 TDT – terestrický dynamický čas, zavedený od 1. januára 1984.

1.4. Meranie času, kalendár – otázky – úlohy

 1 .  Ktoré astronomické zariadenie používané už v staroveku bolo predchodcom slnečných hodín?

 2.  Ktorý čas je totožný s hodinovým uhlom jarného bodu?

 3.  Aký je rozdiel medzi lunárnym dňom a synodickým obehom Mesiaca?

 4.  Prečo je siderický rok dlhší než tropický rok?

 5.  Prečo je anomalistický rok dlhší než siderický ?

 6.  Pohyb ktorého telesa po oblohe bol základom pre vznik prvých kalendárov?

 7.   Ktorá staroveká civilizácia používala pre astronomické výpočty a tvorbu kalendára dvadsiatko-
vú sústavu?

 8.  Ktoré z nasledujúcich rokov sú priestupné? 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100.

 9.  Prečo je pohyb Slnka po ekliptike nerovnomerný.

1.4 Meranie času, kalendár – riešenie – odpovede

 1.   Týmto astronomickým zariadením bol gnómon.
 2.  Hodinovým uhlom jarného bodu je určený miestny hviezdny čas.
 3.  Keďže rotácia Mesiaca okolo svojej osi je gravitačne viazaná, t. j. zo Zeme vidíme stále privrá-

tenú tú istú stranu, potom je dĺžka lunárneho dňa zhodná s dĺžkou siderického mesiaca.
 4.  Sideridcký rok je dlhší ako tropický vďaka precesii a nutácii ktorá spôsobuje, že jarný bod sa 

posúva proti zdanlivému pohybu Slnka po oblohe a preto „nadbieha“ Slnku t. j. tropický rok sa 
týmto javom skracuje približne o 20 min oproti siderickému roku.

 5.  Anomalistický rok je dlhší ako siderický rok pretože sa perihélium stáča v smere obehu 
Zeme.

 6.  Prvé kalendáre boli založené na pohybe Mesiaca a jeho fázach.
 7.   Mayovia
 8.  1600, 2000
 9.  V dôsledku výstrednosti (elipticity) dráhy Zeme okolo Slnka
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2.1.  Zloženie slnečnej sústavy. 
Planéty zemského 
a Jupiterovho typu

Okrem Slnka a ôsmich planét spolu s mesiacmi patria do slnečnej sústavy aj trpasličie planéty, trans-
neptunické telesá, asteroidy obiehajúce najmä medzi Marsom a Jupiterom, kométy a iné menšie ob-
jekty. Planéty sa rozdeľujú do dvoch skupín – planéty zemského typu (Merkúr, Venuša, Zem, Mars) 
a planéty Jupiterovho typu (Jupiter, Saturn, Urán, Neptún).

Hlavný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že planéty zemského typu (terestriálne) majú pevný 
povrch, menšie rozmery, pomaly rotujú okolo osi a  nemajú mesiace resp. ich majú malý počet. Zem 
má jeden prirodzený satelit a dva Marsove mesiace sú zrejme asteroidy zachytené v minulosti plané-
tou. Veľké planéty (joviálne) pozostávajú z plynov, majú väčšie rozmery, rýchlo rotujú a sú obklope-
né prstencami a početným rodinami mesiacov.

Sústavu Zem – Mesiac často považujeme za dvojplanétu, podobne ako v minulosti dvojicu Pluto 
– Cháron. V takomto prípade má relatívne hmotný satelit značný vplyv na samotnú planétu. Hmot-
nosť Mesiaca je iba 81-krát menšia než Zeme (u Chárona je to dokonca len 0,1 hmotnosti Pluta). 
Mesiac v dôsledku slapového pôsobenia Zeme natoľko spomalil svoju rotáciu, že jeho rotačná pe-
rióda sa vyrovnala s dobou obehu (viazaná rotácia).

Každá planéta má aspoň stopy atmosféry. U Venuše je veľmi hustá v porovnaní so Zemou, na Mar-
se je riedka a v prípade Merkúra je prakticky zanedbateľná.

Svetlo a teplo pochádzajúce zo Slnka najskôr dopadá na povrch Merkúra, ktorý je asi 2,5-krát 
bližšie k Slnku ako naša planéta. Pre pozemského pozorovateľa je vnútornou planétou a spolu s Ve-
nušou vytvára fázy podobné mesačným. Jeho povrch sa na mesačný značne podobá.

V roku 1974 sa sonda Mariner 10 trikrát priblížila k Merkúru a odhalila asi miliónkrát redšiu atmo-
sféru ako má Zem. Za jej existenciu však zrejme vďačí Slnku, ktoré ju udržiava vďaka slnečnému 
vetru. Tiažová sila je na Merkúre menšia, 100 kilogramovému kozmonautovi by pozemské pružino-
vé váhy ukázali hmotnosť 38 kg.

Sklony rotačnej osi planét slnečnej sústavy
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Na Merkúre nachádzame veľa meteorických kráterov i vyhasnuté sopky, pohoria neprevyšujú  
2 – 4 km. Povrch planéty pokrytý úlomkami skál a vrstvou prachu je značne tmavý, odráža iba 10 % 
dopadajúceho svetla. Potenciálny kozmonaut by na čiernej oblohe videl veľký kotúč Slnka, ktorý sa 
iba pomaly presúva z východu na západ, v istom období sa dokonca jeho pohyb nakrátko mení na 
opačný. Oblasti zohrievané dlhý čas slnečným žiarením až na teplotu 440 °C sa po západe Slnka 
môžu ochladiť až na – 180 °C.

Za Merkúrom obieha tajomná Venuša – najjasnejšia planéta na pozemskej oblohe. V dávnej minu-
losti považovali ľudia Večernicu a Zorničku za dve rôzne „blúdiace hviezdy“. Hoci už Pytagoras 
tvrdil, že ide o to isté vesmírne teleso, až Kopernik presvedčivo dokázal, prečo vystupuje v dvojakej 
úlohe. Veľmi dlho sa vedcom nedarilo určiť periódu a smer rotácie Venuše, zistili to až v roku 1962. 
Jej rotácia je veľmi pomalá a opačná ako pri väčšine planét. Jedna otáčka okolo osi trvá 243 dní 
a obeh okolo Slnka 225 dní. Deň na Venuši predstavuje 117 dní pozemských. K striedaniu ročných 
období na nej nedochádza.

Výskum Venuše prostredníctvom sond odhalil jej hustú atmosféru, ktorú z 97 % tvorí oxid uhličitý. 
Dažde sú vďaka oxidom síry značne kyslé a obsahujú tiež pevné čiastočky síry. Prístroje zaregistro-
vali neutíchajúce búrkové výboje, počet bleskov 100-násobne prevyšuje ich množstvo na Zemi. Po-
vrchové útvary sa vyznačujú žltými a oranžovými odtieňmi, aj farba oblohy je oranžová. Štruktúra 

povrchu pripomína popraskaný 
asfaltový koberec.

Mars je vonkajšou planétou. 
Obieha vo vzdialenosti zhruba 
1,5-násobnej voči Zemi. Priemer 
Marsu je voči našej planéte po-
lovičný a hmotnosť 9-krát men-
šia. Rotácia trvá 24 h 37 min. 
Striedajú sa tu ročné obdobia, 
ktoré trvajú dvojnásobok po-
zemských, nakoľko marsovský 
rok trvá 687 pozemských dní. 
V priebehu tamojšej jari a leta 
dochádza k topeniu južnej polár-
nej čiapočky, pričom môže aj 

Panoráma Venuše nasnímaná kamerou sondy Venera 13

Planéta Mars očami HST
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vymiznúť. Naproti tomu menšia severná čiapočka sa nikdy úplne nestráca. Ich hlavnou zložkou je 
pevný oxid uhličitý s prímesou obyčajného ľadu. Častým úkazom na „červenej planéte“ bývajú pra-
chové búrky, ktoré občas dosahujú i celoplanetárne rozmery; takýmto spôsobom bola zrejme v roku 
1971 vyradená z činnosti sonda Mars 3.

Na Marse boli odhalené 4 masívne vulkány, najvyšším z nich (a zároveň najvyšší v celej slnečnej 
sústave) je Olympus Mons. Dosahuje výšku takmer 27 km a pred niekoľkými miliónmi rokov sa ešte 
prejavoval ako aktívna sopka. Fascinujúci je i pohľad na mohutné kaňony, ktoré musela v relatívne 
nedávnej minulosti formovať tečúca voda. Stále ostáva otvorená otázka života na Marse na mikro-
skopickej úrovni.

Jupiter je najväčšou planétou slnečnej sústavy, svojou štruktúrou podobná Slnku. Hmotnosťou pre-
vyšuje našu Zem 318-krát (Saturn iba 95-krát, Urán-15 a Neptún-17). Hustá atmosféra planéty pozo-
stáva najmä z vodíka a hélia. Ďalšími zložkami sú metán, amoniak i vodná para. Vo vnútri Jupitera je 
natoľko obrovský tlak, že elektróny sa oddelia od jadier a vodík nadobudne kovové vlastnosti.

Na disku planéty pozorujeme už vyše 300 rokov Veľkú červenú škvrnu (GRS). Ide o obrovský vír 
v atmosfére s rozmermi približne 40 000 km x 14 000 km rotujúci proti smeru hodinových ručičiek. 
V polárnych oblastiach Jupitera sú viditeľné polárne žiary, pozorovateľné sú takisto búrkové výboje. 
Podobne ako iné veľké planéty, aj Jupiter má prstence, sú však nevýrazné a tvorené drobnými meteo-

rickými čiastočkami. Pla-
néta má mohutnú magne-
tosféru siahajúcu do vzdia-
lenosti miliónov km.

Rodina Jupiterových sa-
telitov má 66 členov, naj-
väčšími sú štyri galileov-
ské mesiace: Io, Europa, 
Ganymedes a Callisto. Ga-
nymedes je zároveň naj-
väčším mesiacom v slneč-
nej sústave, rozmermi pre-
vyšuje i planétu Merkúr. 
Všetky obiehajú po prak-
ticky kruhových dráhach 
s nulovým sklonom voči 
rovníku materskej planéty.

Io je najbližším galileo v-
ským mesiacom Jupitera. 
Ten svojim slapovým pô-

sobením na Io vyvoláva na ňom sopečnú činnosť. Snímky sondy Galileo poukázali na súvislosť 
medzi vulkanickou aktivitou a horotvornými procesmi. Pri tektonických procesoch prevláda – na 
rozdiel od Zeme – vertikálna dynamika. Prúdy lávy sa roztekajú po povrchu, vytvárajú nové vrstvy 
prekrývajúce staršie. Dochádza ku vzniku zlomov, ktorými sa na povrch dostávajú ďalšie prúdy, 
takže sopečná činnosť a tektonické pochody sú navzájom previazané.

Europa je zrejme najzaujímavejším galileovským mesiacom. Na základe pozorovaní z kozmických 
sond predpokladáme existenciu kvapalnej vody pod ľadovou kôrou pokrývajúcou povrch Europy. To 

Schéma magnetosféry planéty Jupiter
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je nevyhnutný predpoklad pre vznik života. Na záberoch zo sondy Galileo okrem vrás a puklín vidno 
kupolovité útvary a tmavšie červenkasté škvrny – lenticuly. Ich priemer dosahuje okolo 10 km, prav-
depodobne ide o kryhy teplejšieho ľadu, ktoré sa postupne dvíhajú nahor cez chladnejšie povrchové 
vrstvy.

Callisto má na povrchu zaujímavý prstencový kráter Valhalla, zložitosťou štruktúry pripomína nie-
ktoré útvary na povrchu Mesiaca a Merkúra. Ide o najväčší objekt svojho druhu v celej slnečnej sú-
stave.

Ganymedes je najhmotnejším mesiacom, 
svojim povrchom najviac pripomína Mesiac 
a Merkúr. Prevládajú na ňom nepravidelné 
krátery a brázdy. Analýza záberov Ganyme-
da ich umožňuje interpretovať ako výsledok 
sopečnej činnosti.

Amalthea je mesiac ležiaci vnútri dráhy Io, 
ale je oveľa menšia ako galileovské mesia-
ce. Vďaka slapovým silám Jupitera má, po-
dobne ako náš Mesiac, viazanú rotáciu. 
Sonda Galileo sa k nej pri svojom 34. oblete 
planéty 5. 11. 2002 priblížila iba na 160 km. 
Jej výskum môže potvrdiť, či existuje po-
dobnosť medzi formovaním mesiacov Jupi-
tera a planét slnečnej sústavy. Planéty zem-
ského typu sú kamennými svetmi s hustotou 
prevyšujúcou plynných obrov Jupiterovho 
typu. Podobný jav sledujeme aj pri galileov-

ských mesiacoch – najbližší Io je kamenistý s vysokým obsahom železa, vzdialenejšie Ganymedes 
a Callisto sú zmesou kameňa a ľadu. Jupiter teda pravdepodobne vyžaroval dostatok energie, aby vo 
svojej tesnej blízkosti zabránil kondenzácii ľahkých látok akou je napríklad vodný ľad.

Saturn je zaujímavý najmä svojimi výraznými prstencami a početnou rodinou mesiacov (62). Hus-
tota planéty je nižšia ako hustota vody. Atmosféra sa skladá predovšetkým z vodíka (97%) s neveľ-
kou prímesou hélia a metánu.

Galileovské mesiace Jupitera (zľava doprava):Io, Europa, Ganymedes, Callisto

Valhalla – viacvalový impaktný útvar na mesiaci Callisto
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Saturnove prstence sú rozdelené; najznámejšie Cassiniho delenie je najzreteľnejšie a je pozoro-
vateľné i v amatérskych podmienkach, Enckeho delenie je však už mimo dosahu menších telesko-
pov.

Najzaujímavejším satelitom planéty je Titán. Má väčšie rozmery ako Merkúr, vyznačuje sa hustou 
atmosférou, v ktorej dominuje dusík. Na rozdiel od Zeme však absentuje kyslík a nízka teplota 
(–183 °C) by asi bola závažnou prekážkou pre vznik života. Oblaky v atmosfére sú najmä z metánu, 
ktorý vytvára i rieky a zrejme aj celé oceány na jeho povrchu.

Urán je planétou, ktorá sa pohybuje po svojej dráhe takpovediac naležato. Podobne ako pre iné jo-
viálne planéty, je aj preň typická nízka hustota a keďže má aj relatívne nízku hmotnosť, tiažové 
zrýchlenie je na ňom dokonca menšie ako na Zemi. Atmosféra pozostáva z vodíka (83 %), hélia 
(15 %) a uhľovodíkov, najviac z metánu. Sústava tenkých prstencov má 11 členov, mesiacov je dnes 
známych 27.

Neptún – najvzdialenejší planetárny obor má takmer kruhovú obežnú dráhu (najmenšiu hodnotu 
excentricity spomedzi planét). 2/3 polomeru planéty predstavuje jadro pozostávajúce zo silikátov, 
kovov (Ni, Fe), ľadu, tekutého amoniaku a metánu. Zvyšná tretina (plášť) obsahuje horúce plyny – 
vodík, hélium, vodu a metán. V hĺbke okolo 7 000 km sa predpokladajú podmienky, pri ktorých by 
sa mohli z metánu dokonca tvoriť diamanty. Na rozdiel od Uránu je Neptún veľmi dynamický, na 
jeho povrchu sledujeme niekoľko tmavých škvŕn pripomínajúcich Jupiterovu Veľkú červenú škvrnu. 
Štvorica nevýrazných tenkých prstencov sa rozprestiera tesne pri planéte. Poznáme 13 mesiacov 
Neptúna, najväčším je Tritón.

Trpasličie planéty z väčšej časti predstavujú transneptunické objekty a nájdeme ich v tzv. Kuipero-
vom páse vo vzdialenostiach 40 – 50 AU od Slnka.

Na samom okraji slnečnej sústavy, ďaleko za dráhou Pluta sa rozprestiera kometárny Oortov oblak. 
Čas od času v dôsledku gravitačných porúch sa z neho uvoľní kométa a začne sa pohybovať smerom 
ku Slnku.

Kométy sa však môžu tvoriť aj podstatne bližšie. Spomínaný Kuiperov pás obsahuje veľké telesá, 

Prstence Saturna očami sondy Cassini
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svojím zložením podobné planetezimálam, z ktorých sa formovala slnečná sústava. Príťažlivosť veľ-
kých planét môže spôsobiť, že niektoré z týchto telies môže byť urýchlené smerom ku Slnku a pozo-
rujeme vznik kométy. Môže však dôjsť aj ku zrážke telesa s planétou, čoho sme boli svedkami v júli 
1994, kedy sa 21 fragmentov kométy Shoemaker-Levy 9 zrazilo s Jupiterom.

Pôvod slnečnej sústavy

Aby sme mohli odpovedať na otázku, či sme vo vesmíre sami, potrebujeme predovšetkým vedieť 
ako sa vytvorila naša planéta, odkiaľ pochádza slnečná sústava, resp. či sú na niektorých extrasolár-
nych planétach podmienky podobné ako za Zemi.

Autorom jednej z prvých moder-
ných hypotéz o vzniku slnečnej sú-
stavy bol I. Kant, o pár rokov neskôr 
ho nasledoval P. S. Laplace. Ich ne-
dostatkom bolo, že nedokázali vy-
svetliť rozdiely medzi momentom 
hybnosti Slnka a planetárnej sústa-
vy. Podľa súčasných poznatkov 
vznikala slnečná sústava pred 4,8 – 
4,6 mld. rokov v galaktickom disku 
v ramene Orióna. Chladná globula 
sa pomaly otáčala a zmršťovala 
vlastnou gravitáciou. V jej strede sa 
formovalo Praslnko, vonkajšia časť 
sa splošťovala a vytvorila protopla-

netárny disk. Slnečný vietor vymietol ľahké plyny (vodík, hélium) do vzdialeností nad 700 mil. km, 
kde sa formovali planéty Jupiterovho typu. Prachové zrnká v menších vzdialenostiach kondenzovali 
na pevné terestrické planéty.

Fragmenty kométy Shoemaker-Levy 9

Pohľad výtvarníka na protoplanetárny disk
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Test k téme 2.1.:

 1.   Prečo osem planét, mimo samotného Slnka, predstavuje hlavné telesá slnečnej sústavy:
  a) pretože sú po Slnku telesá s najväčšími hmotnosťami
  b) pretože niektoré z nich sú viditeľné voľným okom
  c) pretože niektoré z nich majú svoje sústavy mesiacov

 2.  Aké sú dráhy planét okolo Slnka:
  a) kružnice
  b) elipsy málo odlišné od kružníc
  c) paraboly

 3.  Čím nie sú typické roviny obežných dráh planét v slnečnej sústave:
  a) prechádzajú Slnkom
  b) majú malý sklon voči rovine zemskej dráhy
  c) ich sklony k rovine zemskej dráhy majú rôzne hodnoty (od 0° až po 180°)

 4.  V akom smere sa pohybujú planéty slnečnej sústavy po svojich dráhach:
  a) všetky planéty sa pohybujú v takom istom smere ako Zem (priamy smer)
  b) okrem Venuše a Uránu sa všetky pohybujú v priamom smere
  c) niektoré sa pohybujú v smere ako Zem, iné v opačnom smere

 5.  Ako sa menia periódy obehu planét s rastúcou vzdialenosťou od Slnka:
  a) zväčšujú sa
  b) nezávisia od nej
  c) zmenšujú sa

 6.  Ktoré telesá (okrem Slnka a planét) nepovažujeme za súčasť slnečnej sústavy:
  a) hviezdy
  b) kométy
  c) meteoroidy
  d) mesiace planét
  e) asteroidy
  f) umelé družice Zeme, Mesiaca, Marsu, Venuše

 7.   Ako sa pohybujú asteroidy:
  a) po eliptických a parabolických dráhach
  b) väčšinou medzi dráhami Marsu a Jupitera (pás asteroidov)
  c) väčšinou v rovinách s malým sklonom voči dráhe Zeme
  d) väčšinou po elipsách málo odlišných od kružníc

 8.  Ako sa pohybujú kométy:
  a) iba po eliptických dráhach okolo Slnka
  b) po elipsách s malým sklonom k rovine zemskej dráhy
  c) v smere obehu Zeme okolo Slnka i v opačnom
  d) v rovinách prechádzajúcich Slnkom so sklonmi rôznych hodnôt (0° až 180°)
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 9. Prečo je Slnko centrálnym telesom slnečnej sústavy:
  a) pretože je jedinou hviezdou slnečnej sústavy
  b) pretože je telesom s najväčšou hmotnosťou v slnečnej sústave
  c) pretože je zdrojom života na Zemi

Správne odpovede:

1. a, 2. b, 3. c, 4. a, 5. a, 6. a, 7. bcd, 8. cd, 9. b

Úlohy k téme 2.1.:

 1.   Zostavte vo forme referátu základné myšlienky Kanta, Laplaceho a Schmidta o pôvode slneč-
nej sústavy.

 2.  Ako sú rozložené roviny obežných dráh planét v slnečnej sústave?

 3.  Koľkokrát je gravitačné zrýchlenie na Jupiteri väčšie ako na Zemi?

 4.  S akou periódou sa budú striedať deň a noc pre pozorovateľa nachádzajúceho sa na planéte 
Urán na šírke 45°?

 5.  Čím sa vysvetľujú veľké rozdiely teplôt na povrchu Merkúra?

 6.  Prečo sú synodické periódy vonkajších planét počínajúc Jupiterom blízke k jednému zemské-
mu roku?

 7.   Do akých planetografických šírok existujú polárny deň a polárna noc na planéte Urán?

Riešenie:

 2.  Dráhy planét slnečnej sústavy ležia takmer v jednej rovine; voči rovine ekliptiky má najväčší 
sklon dráha Merkúra (7°).

 3.  54,2
2,11
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 4.  Počas siderickej periódy Uránu (84 rokov) nastávajú dve obdobia polárneho dňa resp. noci 
s trvaním ¼ tejto periódy (čiže 21 rokov). Medzi nimi nastávajú dve obdobia s rovnakým trva-
ním, kedy sa striedajú deň a noc počas každej rotácie planéty okolo osi.
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 5.  Veľmi pomalá rotácia, absencia atmosféry

 6    Vo vzťahu na výpočet synodickej periódy vonkajšej planéty (Tsyn)

  
sidzsyn TTT
111

−=

  (Tz – siderická perióda Zeme, t.j. 1 rok; Tsid – siderická perióda vonkajšej planéty) možno pre 
väčšie hodnoty Tsid zanedbať jej prevrátenú hodnotu a potom platí

  Tsyn = Tz

 7.   Polárny deň a noc na Uráne existujú v rozmedzí planetografických šírok 8° až k pólom.

  Pozn.: Situácie opísané v úlohách 4 a 7 možno nasimulovať vo virtuálnom planetáriu Stellarium 
(www.stellarium.org), kde si ako domovskú planétu namiesto Zeme zvolíme Urán.
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2.2.  Dvojplanéta Zem – Mesiac

Teraz sa zameriame na pohyb Mesia-
ca okolo Zeme. Mesačná dráha je 
voči ekliptike naklonená približne 
o 5°. Ak by tento sklon neexistoval, 
dochádzalo by každý mesiac ku za-
tmeniam Slnka i Mesiaca. Z dôvodu 
sklonu nastávajú tieto úkazy iba 
v blízkosti uzlov mesačnej dráhy – 
bodov, kde sa táto rovina pretína 
s ekliptikou. Ak sa teda Mesiac na-
chádza neďaleko uzla a zároveň je so 
Zemou a Slnkom na jednej priamke, 
pozorujeme zatmenie. Situáciu ná-
zorne ilustrujú nasledujúce obrázky.

Mesiac musí byť v blízkosti uzla 
svojej dráhy a súčasne byť v nove. 
Počet slnečných zatmení počas roka 
býva 2 – 5 (na rôznych miestach na 
Zemi). Rozlišujeme úplné, čiastočné 
a prstencové zatmenia Slnka.

Mesiac musí byť v blízkosti uzla 
svojej dráhy a súčasne byť v splne. 
Počas roka nemusí nastať ani jedno 
mesačné zatmenie, ale niekedy ich 
môže byť 6, príp. 7. Rozlišujeme 
úplné, čiastočné a polotieňové za-
tmenia Mesiaca.

Sklon roviny mesačnej dráhy voči ekliptike

Podmienky vzniku zatmenia Slnka

Podmienky vzniku zatmenia Mesiaca

Podmienky vzniku zatmenia Mesiaca
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Úlohy k téme 2.1.:

 1..  Prečo vznikajú prílivové vlny súčasne na dvoch protiľahlých stranách planéty? Čo je dôsled-
kom vzájomného slapového pôsobenia? Odpoveď zdôvodnite. Využite nasledujúcu schému.

 2.  Možno na Mesiaci pozorovať meteory?

 3.  Predpokladajme, že ste veliteľom expedície, ktorá má preskúmať povrch Mesiaca. Čo z nasle-
dujúceho zoznamu by bolo pre vás užitočné. Vysvetlite prečo.

   а) nádoby s kyslíkom   b) signálna pištoľ
   c) elektrická lampa   d) magnetický kompas
   e) zápalky     f) mapa hviezdnej oblohy
   g) dáždnik      h) hodinky.

 4. Nazvite fázy Mesiaca a dokreslite ako sa v daných bodoch javí pri pohľade zo Zeme.

Podmienky vzniku zatmenia Mesiaca
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Riešenie:

 1.   Gravitačné pôsobenie Mesiaca na zemské teleso má rôznu veľkosť; najväčšiu hodnotu dosahu-
je v sublunárnom bode (t. j. mieste na povrchu Zeme, kde je Mesiac v zenite) a najmenšiu 
v protiľahlom bode (Mesiac v nadire). Rozdiely tejto sily na danom mieste a v strede Zeme 
predstavujú slapové sily, ktoré majú tendenciu zmeniť sférický povrch telesa do podoby elip-
soidu, ktorého hlavná os leží na spojnici stredov Mesiaca a Zeme. Prejavom existencie slapo-
vých síl na hladine oceánov je vznik prílivu a odlivu. Dôsledkom slapov je aj viazaná rotácia 
Mesiaca (obežná a rotačná doba Mesiaca sú zhodné), rezonancia obežných dôb galileovských 
mesiacov Jupitera, fragmentácia jadra kométy Shoemaker-Levy 9, prstence veľkých planét sl-
nečnej sústavy a mnohé iné.

 2. Vzhľadom na absenciu atmosféry nie je možné na Mesiaci sledovať meteory.

 3. a) kvôli prežitiu vzhľadom na chýbajúcu atmosféru
  c) kvôli svetelnej komunikácii s ostatnými členmi výpravy
  f) kvôli orientácii voči hviezdnej oblohe (Slnko i hviezdy sú viditeľné súčasne)
  h) z dôvodu časovej orientácie (čas na Mesiaci plynie prakticky rovnako ako na Zemi)

 4.  1 – nov; 3 – prvá štvrť; 5 – spln; 7 – posledná štvrť. Zvyšné fázy nemajú v slovenčine osobitné 
pomenovanie (Tvary fáz sú uvedené na nasledujúcom obrázku).
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Praktický príklad k téme 2.2.: Určovanie fáz Mesiaca

Cieľ práce: Skúmanie zmien fáz a podmienok viditeľnosti Mesiaca

Mesiac obieha okolo Zeme po eliptickej dráhe v smere zo západu na východ. Rovina jeho dráhy 
zviera s rovinou dráhy Zeme (rovina ekliptiky) uhol 5о09′ a pretína nebeskú sféru v najväčšej kruž-
nici.

Mesačnú fázu definujeme ako pomer šírky kosáčika Mesiaca k priemeru jeho kotúčika. Jej číselná 
hodnota závisí od polohy Mesiaca vzhľadom na Slnko a Zem. Pri určitej veľkosti uhla medzi smermi 
k Zemi a Slnku (uhlová vzdialenosť Mesiaca od Slnka), meranej v smere pohybu Mesiaca, má osvetlená 
časť mesačného disku vzhľad kosáčika. Konce jeho rohov sú vždy orientované smerom od Slnka.

Približnú hodnotu mesačnej fázy môžeme vypočítať podľa vzorca (pozri obrázok):

Φ = b/d = r(1 – cos γ)/2r = (1 – cos γ)/2 = sin2(γ/2),

pričom γ = 360°·t/S, kde S – synodický mesiac, rovnajúci sa 29,530588 dňom, t – počet dní uplynutých 
od novu, d = 2r – priemer mesačného kotúčika.

Okamih novu zistíme z astronomickej ročenky.

Úloha
Uskutočnite pozorovanie fáz Mesiaca počas jednej lunácie. Načrtnite a odhadnite fázu, odhady 

zapíšte do tabuľky podľa nasledujúceho vzoru.
Príklad zápisu pozorovania:

Pozorovania Mesiaca
Začiatok: ...................... (nov)
Termín ukončenia práce: .......................... (............. – spln)

Číslo pozorovania Dátum Čas (SEČ) Odhad fázy Pozorovacie 
podmienky

1. 4. 5. 2011 20h 30m 0,05 jasno
2. 5. 5. 2011 20h 50m 0,10 oblačno
3. 6. 5. 2011 – – zamračené
4. 7. 5. 2011 21h 45m 0,25 oblačno

K definícii fázy Mesiaca
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Poznámka: Pred začiatkom treba študentom zdôrazniť, že náčrtok Mesiaca musí zachytávať primár-
ne rozloženie viditeľných tmavých škvŕn (morí) a nie fázu. Odporúčame spraviť porovnanie odhad-
nutej fázy a fázy zistenej z astronomickej ročenky. Ak je rozdiel týchto hodnôt do 0,04, odhad môže-
me považovať za správny, ak prekročí 0,05 ide o hrubú chybu.

Kontrolné otázky

 1.   Čo je fáza Mesiaca? Prečo dochádza k zmenám mesačných fáz?

 2.  Aká je siderická perióda obehu Mesiaca okolo Zeme? Ako sa líši od synodického mesiaca?

 3.  Pri ktorých fázach môžeme pozorovať zatmenia Slnka, resp. Mesiaca?

 4.  Prečo nemôžeme slnečné a mesačné zatmenia pozorovať každý mesiac?

 5.  *Ktoré telesá slnečnej sústavy majú pozorovateľné fázy (pri pozorovaní zo Zeme)?

Riešenie:

 1.   Fáza Mesiaca predstavuje tvar osvetlenej časti mesačného disku pri pohľade zo Zeme. K jej 
zmene dochádza z dôvodu obehu Mesiaca okolo Zeme.

 2.  Siderická obežná doba Mesiaca je perióda jeho pohybu vzhľadom na hviezdne pozadie 
(Tsid = 27,32 d); synodická obežná doba je vzťahovaná voči Slnku (Tsyn = 29,53 d).

 3.  Zatmenie Slnka môže nastať iba počas mesačného novu, zatmenie Mesiaca v čase splnu.

 4.  Príčinou je sklon mesačnej dráhy voči ekliptike (5,15°). Podmienkou vzniku zatmenia je teda 
aj poloha Mesiaca v blízkosti k uzlu svojej dráhy.

 5.  Okrem Mesiaca sú to vnútorné planéty (Merkúr, Venuša) a v menšej miere i Mars. Tento efekt 
(aj keď fáza nemusí byť priamo pozorovateľná) sa prejavuje tiež pri kométach, blízkozemných 
asteroidoch a umelých družiciach Zeme.
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Praktický príklad k téme 2.2.: Štúdium mesačného reliéfu

Cieľ práce: štúdium mesačného reliéfu, urče-
nie jasnosti a rozmerov detailov na povrchu 
Mesiaca

Mesiac je veľmi zaujímavým objektom na 
pozorovanie ďalekohľadom. Už triédrom sú 
viditeľné niektoré významnejšie detaily. Pre-
dovšetkým našu pozornosť upútajú tmavé 
pláne obkolesené pohoriami. Nazývame ich 
moria hoci neobsahujú vodu. Všetky majú 
svoje názvy, v mnohých prípadoch veľmi 
zvláštne. Na obrázku č. 1. sú zachytené hlav-
né detaily mesačného povrchu viditeľné triéd-
rom. Jednotlivé detaily sú očíslované, ich zo-
znam je uvedený v tabuľke.

1. More hojnosti  9. Záliv horúčavy 17. Pyreneje 
2. More kríz 10. More pár 18. Altaj 
3. More pokoja 11. Centrálny záliv 19. Taurus 
4. More nektáru 12. More oblakov 20. Kaukaz 
5. More jasu 13. More vlahy 21. Apeniny 
6. Jazero snov 14. Oceán búrok 22. Alpy 
7. More chladu 15. Záliv dúhy 23. Karpaty 
8. More dažďov 16. Záliv rosy 

Astronómovia, ktorí zaviedli tieto názvy mesačných morí, nemali ani najmenšie predstavy o fyzi-
kálnych pomeroch, ktoré panujú na Mesiaci. Názvy morí (jasu, dažďov, pár, oblakov...) a zálivov 
(dúhy, rosy) svedčia o tom, že predpokladali existenciu atmosféry a vody. Dnes vieme, že okrem 
oblasti v okolí južného pólu na Mesiaci neexistuje voda a teda ani dažde, oblaky...

Autori pri pomenovaní týchto útvarov mali aspoň v dvoch prípadoch pravdu. V Zálive horúčavy 
počas dňa môže povrchová teplota dosahovať až 130 °C, cez noc v Mori chladu teplota klesá až na 
– 160 °C. Podľa týchto výkyvov vidíme, aké sú nehostinné podmienky na Mesiaci.

Väčšina morí sa rozprestiera na pologuli privrátenej k Zemi. Odvrátená strana Mesiaca je nezvy-
čajne hornatá, nachádzajú sa na nej iba dve neveľké moria – Východné a Moskovské. Vyskytujú sa 
tu však detaily, aké nenájdeme na viditeľnej strane. Sú to moriam podobné plochy, ktoré sú však 
namiesto tmavého materiálu zaliate oveľa svetlejšou látkou.

Na privrátenej strane nájdeme pohoria s „pozemskými“ názvami – Pyreneje, Alpy, Apeniny atď. 
Niektoré horské chrbty pretínajú široké údolia, sú tu tiež úzke a hlboké kaňony.

Charakteristickými útvarmi mesačného reliéfu sú kruhové pohoria a krátery. Katalogizovaných je 
ich vyše 17 tisíc. Viaceré z nich predstavujú plošiny obkolesené valmi, v strede s centrálnym pahor-
kom. Rozmery kráterov sú variabilné, od metrov až po 250 km.

Obr. 1. Moria a pohoria na Mesiaci, viditeľné triédrom (priamy obraz)
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Veľké a stredne veľké krátery nesú mená 
významných učencov, menšie nemajú pome-
novania. Zoznam najvýraznejších nájdeme 
v tabuľke 1, vyobrazené sú na mapke povrchu 
Mesiaca (obr. 2.). Mapka predstavuje pohľad 
na Mesiac cez prevracajúci ďalekohľad (stra-
novo i výškovo).

Odvrátená strana Mesiaca bola prvýkrát od-
fotografovaná 7. októbra 1959 sovietskou au-
tomatickou medziplanetárnou sondou Luna 3. 
V nasledujúcich rokoch bola vďaka ďalším 
záberom z automatických sond vytvorená 
podrobná mapa Mesiaca a zoznam názvov 
mesačných útvarov sa výrazne rozšíril.

Tabuľka: Najvýraznejšie mesačné krátery (pozri obr. 2):

1. Clavius 23. Aliacensis 45. Letronne 67. Hercules

2. Scheiner 24. Werner 46. Flamsteed 68. Atlas
3. Baco 25. Purbach 47. Grimaldi 69. Endymion
4. Licetus 26. Sacrobosco 48. Kepler 70. Messala
5. Maginus 27. Rheita 49. Lansberg 71. Geminus
6. Longomontanus 28. Furnerius 50. Copernicus 72. Cleomedes
7. Wilhelm 29. Petavius 51. Herodotus 73. Posidonius
8. Tycho 30. Langrenus 52. Aristarchus 74. Littrow
9. Maurolycus 31. Guttenberg 53. Euler 75. Menelaus
10. Barocius 32. Theophilus 54. Lambert 76. Plinius
11. Schiller 33. Cyrillus 55. Timocharis 77. Boscovich
12. Phocylides 34. Catharina 56. Archimedes 78. Agrippa
13. Wargentin 35. Abulfeda 57. Autolycus 79. Godin
14. Inghirami 36. Taylor 58. Aristillus 80. Maskelyne
15. Schickard 37. Albategnius 59. Plato 81. Taruntius
16. Vitello 38. Parrot 60. Fontenelle 82. Picard
17. Doppelmayer 39. Hipparchus 61. Bianchini 83. Messier
18. Fourier 40. Arzachel 62. Sharp 84. Linné
19. Vieta 41. Alphonsus 63. Mairan
20. Wurzelbauer 42. Ptolemaeus 64. Eudoxus
21. Gauricus 43. Mersenius 65. Aristoteles
22. Walter 44. Gassendi 66. Gartner

Obr. 2. Schematická mapka mesačného povrchu
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Mimo spomínaných detailov existuje na Mesiaci ešte niekoľko zaujímavých útvarov pripomínajú-
cich lúče. Z okrajov niektorých kráterov (Tycho, Kopernik, Kepler) vystupujú dlhé, tenké a svetlé 
línie pripomínajúce lúče. Na záberoch sond sa javia ako drobné kráteríky prejavujúce sa vyšším ja-
som, pre pozemského pozorovateľa sa však zlievajú do podoby priamych línií.

Bezprostredný výskum zloženia mesačného povrchu v čase pristátia amerických kozmonautov 
ukázal, že je značne drsný, pokrytý väčšími i menšími kameňmi, sklu podobnými guľôčkami a pra-
chom. Povrch Mesiaca je mäkký, ale nohy kozmonautov sa doň zabárali iba zopár milimetrov a pod-
pery kozmickej lode iba 5 – 7 cm.

Pevnosť mesačného povrchu, nehľadiac na krehkosť jeho najvrchnejšej vrstvy, je značne veľká. 
Pokus prevŕtať ho do hĺbky niekoľkých metrov sa ukázal ako veľmi náročný, vŕtacie zariadenie 
 narazilo na mimoriadne tvrdé horniny. Rozdrobenosť povrchovej vrstvy je dôsledkom nárazov 
 meteorických častíc, ktorých rýchlosť je vďaka absencii atmosféry veľká (môže dosahovať vyše 
60 km.s–1). V mieste kontaktu sa mesačná hornina doslova roztaví a dochádza ku vzniku spomína-
ných sklených guľôčok.

Výskumy ukázali, že okrem kyslíka, ktorý má, podobne ako na Zemi, najvyššie zastúpenie, sa v li-
tosfére Mesiaca nachádza kremík (16 – 20 %), železo (12 – 16 %), vápnik (6 – 8 %), titán (4 – 8 %), 
hliník (4 – 7 %) a horčík (3 – 6 %). Sú základnými prvkami obsiahnutými v zlúčeninách s kyslíkom. 
Menej zastúpené sú chróm, mangán, zirkónium, ytrium, nikel, stroncium a bárium. Neboli zistené 
napr. zlato, platina, ortuť, olovo.

Dlhý čas sa predpokladalo, že na Mesiaci neprebiehajú žiadne zmeny, takpovediac je mŕtvym tele-
som. Viacerí pozorovatelia však zaznamenali, že v istých oblastiach dochádza k zmenám sfarbenia 
povrchu. To možno vysvetliť luminiscenčnými javmi, ktoré sú dôsledkom nárazov nabitých častíc 
slnečného vetra na mesačné horniny. Systematické sledovanie Mesiaca s použitím veľkého zväčšenia 
má teda stále svoj význam pri štúdiu možných zmien nášho vesmírneho suseda.

Všeobecný návod na pozorovanie Mesiaca

1. Základné oboznámenie s mesačným povrchom
Pozorovateľ Mesiaca sa musí predovšetkým naučiť ľahko sa orientovať na mape viditeľnej mesačnej 
pologule. Najvhodnejšie je postupovať od najvýraznejších detailov a postupne sa prepracovať k me-
nej zreteľným útvarom. Odporúčame najskôr sa oboznámiť s rozložením najväčších morí počas spl-
nu a to bez použitia ďalekohľadu. Obrysy morí načrtneme do vopred narysovaného kruhu a skon-
frontujeme s jednoduchou mapou Mesiaca, v ktorej sú uvedené ich názvy. Až po osvojení si ich 
vzhľadu sa začneme venovať menším detailom, pričom použijeme triéder so zväčšením max. 8-krát. 
Na tejto úrovni rozlíšime menšie moria, jazerá, zálivy a útvary s vyšším albedom ako okolité moria 
nazvané močiare. Takisto sú pozorovateľné niektoré krátery, či už ako tmavé fliačiky na svetlom 
pozadí (Grimaldi, Plato, Riccioli, Schickard) alebo v podobe svetlých škvrniek na tmavom pozadí 
(Copernicus, Kepler, Aristarchus, Tycho). Triédrom tiež uvidíme už spomínané svetlé lúče. Aj tieto 
detaily zachytíme do načrtnutej mapky.
Ďalší stupeň predstavuje štúdium reliéfu pri cca 50-násobnom zväčšení, ktoré nám odhalí krátery, 

horské chrbty i osamotené vrcholky. Treba sa sústrediť predovšetkým na oblasť v okolí terminátora, 
kde sa vďaka dlhým tieňom prejavia i menej členité časti povrchu.

Základná prehliadka privrátenej strany Mesiaca tak vzhľadom na rôzne hodnoty výšky Slnka nad 
jeho terénom zaberie dva týždne (od novu po spln). Vzhľadom na premenlivosť počasia však treba 
rátať, že sa táto doba predĺži na niekoľko mesiacov. Súčasne s vlastnými pozorovaniami odporúčame 
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oboznámiť sa s opismi skúmaných oblastí v špecializovanej literatúre. Štúdium okrajových častí Me-
siaca však vyžaduje ešte dlhšie obdobie kvôli kombinácii vhodnej polohy terminátora a librácie.

2. Fotografovanie Mesiaca
Aby sme získali snímku Mesiaca s priemerom okolo 1 cm, musíme použiť objektív s ohniskovou 
vzdialenosťou približne 1 m. Takéto hodnoty ohniskovej vzdialenosti majú bežné astronomické 
refraktory s priemerom 50 – 100 mm. Namiesto okulárovej koncovky upneme pomocou vhodnej 
redukcie na koniec ďalekohľadu telo fotografického prístroja bez objektívu. Najvhodnejšia sa v tom-
to smere javí digitálna zrkadlovka (DSLR), ktorej výhodou je presné zaostrenie obrazu na matnici. 
Vzhľadom na farebnú chybu jednoduchého achromatického objektívu by bolo vhodné použiť žltý 
filter a snímku v obrazovom editore skonvertovať do čiernobielej podoby (odtiene sivej, 256 úrovní). 
Použitie zrkadlového objektívu (reflektora) vylučuje vznik tejto chyby a tak môžeme pracovať s pl-
nohodnotným farebným obrazom.
Časy expozície určíme skusmo, spravidla vychádzajú v zlomkoch sekundy. Ak by sme obraz za-

chytávali okulárovou projekciou, expozičné doby sa predĺžia až na sekundy a bez použitia paralak-
tickej montáže sa už nezaobídeme.

3. Určenie výšky mesačných pohorí
Výška mesačných pohorí sa určuje vzhľadom na úroveň priľahlých rovín. Na určenie prevýšenia 
nerovností nachádzajúcich sa v blízkosti stredu kotúčika Mesiaca existujú dve jednoduché metódy 
založené na pozorovaní danej oblasti v období, keď tadiaľ prechádza línia terminátora.

1. Metóda dĺžky tieňa: Vyvýšeniny nachádzajúce sa blízko terminátora vrhajú tieň, ktorý je tým dlh-
ší, čím je terminátor k vyvýšenine bližšie. Dĺžka tieňa d, výška pohoria H a uhlová výška Slnka h nad 
mesačným horizontom v danej oblasti sú vo vzťahu

d = H . cotg h

Aby sme mohli určiť výšku daného útvaru s využitím predchádzajúceho vzťahu, potrebujeme čo 
najpresnejšie zaznamenať pozíciu jeho tieňa vzhľadom na okolité detaily. Náčrtok príslušnej časti 
terminátora nakreslíme tak, aby sme čo najvernejšie dodržali príslušné proporcie. Porovnaním s ma-
pou určíme mierku (t. j. počet kilometrov, ktoré zodpovedajú 1 mm na obrázku). Zmeriame dĺžku 
tieňa v milimetroch a podľa mierky ju prerátame na kilometre. Uhlovú výšku Slnka nad mesačným 
obzorom zistíme pomocou siete selenografických súradníc na mape ako rozdiel selenografických 
dĺžok terminátora a meraného objektu. Výšku vrchu potom vyrátame podľa upraveného vzťahu

H = d . tg h

Metóda je použiteľná iba v centrálnych oblastiach mesačného disku, vo vzdialenejších častiach je 
tieň skrátený javom perspektívy a presný výsledok je možné získať pomocou upravených vzorcov.

2. Metóda objavenia a skrytia vyvýšeniny za líniou terminátora: Izolované vrcholky a hrebene poho-
rí sú osvetlené Slnkom už vtedy, keď je okolitá rovina ešte ponorená do tieňa. Vďaka tomu sa obja-
vujú v podobe svetlých bodov a čiarok za líniou terminátora, na pozadí neosvetlenej časti mesačného 
disku. Úlohou pozorovania je určiť uhlovú vzdialenosť  tohto útvaru od terminátora, v okamihu 
objavenia sa resp. skrytia vyvýšeniny v tieni. Samozrejme, že presnejšie môžeme určiť okamih skry-
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tia (podobne ako pri sledovaní zákrytov hviezd Mesiacom). Podobne ako pri prvej metóde načrtneme 
pozíciu terminátora a útvaru a vynesením do mapy čo najpresnejšie zistíme hodnotu . Výšku H vy-
rátame podľa vzťahu

pričom R – polomer Mesiaca, 1 738 km

4. Vizuálny odhad jasnosti detailov
Jednou z dostupných úloh pre astronóma amatéra je určovanie relatívnej jasnosti rôznych povrcho-
vých útvarov podľa dohodnutej desaťstupňovej škály. Odhady však možno uskutočniť iba počas 
splnu a pri zväčšeniach, ktoré umožnia v zornom poli ďalekohľadu sledovať celý mesačný disk alebo 
jeho podstatnú časť.

Zoznam mesačných objektov, ktoré definujú jednotlivé stupne škály, je uvedený v tabuľke č. 1. 
Prvý stupeň zodpovedá najtmavším častiam disku Mesiaca v splne, ktoré nájdeme napr. na dne krá-
tera Grimaldi alebo v podobe tmavých škvŕn v Oceáne búrok. Stupeň 10 predstavuje najsvetlejší 
mesačný útvar – centrálny vrchol krátera Aristarchus.

Skôr než začneme s odhadmi, je treba preskúmať všetky objekty uvedené v tabuľke, vyhľadať ich 
na mapke, potom na kvalitných snímkach Mesiaca v splne a nakoniec na mesačnom disku. Bolo by 
vhodné zapamätať si nielen ich polohy a názvy, ale aj zodpovedajúci stupeň jasnosti.

Pri vlastnom pozorovaní vyhľadáme vopred určené objekty najskôr na mapke a potom na Mesiaci. 
Problémom môže byť fakt, že vzhľad týchto detailov mesačného reliéfu sa značne líši od ich podoby 
pri šikmom osvetlení a tak ich identifikácia počas splnu je oveľa náročnejšia. Každý útvar sa porov-
náva so stupnicou a hľadajú sa také objekty, ktorých jasnosť sa najviac približuje ku skúmanému. Ak 
pritom vyjde zhoda s viacerými objektmi s odlišnými stupňami, uvedie sa aritmetický priemer ich 
hodnôt.

V prípade, že si za cieľ vyberieme veľmi drobné detaily, je vhodné zvoliť si namiesto štandardných 
porovnávacích útvarov pomocné objekty, nakoľko pri vyšších hodnotách zväčšenia dochádza ku 
zmenšeniu zorného poľa.

Tabuľka: Stupnica hodnôt relatívnej jasnosti

Stupeň 
jasnosti

Objekty
hlavné vedľajšie

1,0 Dno kráterov Grimaldi, Riccioli
1,5 Dno krátera Boscovich Dno kráterov Billy, Le Monnier, 

Zupus
2,0 Dno kráterov Julius Caesar, Cruger, Endymion Dno krátera Fourier
2,5 Dno kráterov Pitatus, Marius Dno kráterov Hippalus, Vitruvius
3,0 Dno kráterov Taruntius, Plinius, Parrot, Flamsteed, Theophilus, 

Mercator
3,5 Dno kráterov Hansen, Archimedes, Mersenius
4,0 Dno kráterov Ptolemaeus, Manilius, Guericke
4,5 Okolie krátera Aristillus
5,0 Val kráterov Arago, Lansberg, Bullialdus; okolie krátera Kepler Okolie krátera Archimedes
5,5 Val kráterov Picard, Timocharis; lúče krátera Copernicus

γ2tg
2
1 RH =
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Stupeň 
jasnosti

Objekty
hlavné vedľajšie

6,0 Val kráterov Macrobius, Kant, Bessel, Mosting a Flamsteed
7,0 Val kráterov Ariadaeus, Wichmann a Bode В Val krátera Kepler
7,5 Val kráterov Euclides, Ukert a 

Hortensius
8,0 Val kráterov Godin, Copernicus a Bode
8,5 Val kráterov Proklus, Bode А, Hipparchus С Val krátera Mersenius С
9,0 Val kráterov Mersenius В, 

Censorinus, Dionysius 
a Mösting А

9,5 Vnútro krátera Aristarchus
10,0 Centrálny vrchol krátera Aristarchus

Práca môže byť veľmi cenná, ak budú pozorovania uskutočňované cieľavedome. Možno napríklad 
skatalogizovať jasnosti valov všetkých kráterov, vrátane malých, centrálnych vrcholkov kráterov 
alebo ich dna.

Moria sa na prvý pohľad javia ako jednoliate oblasti. Pozorné sledovanie odhalí ich štruktúru ob-
sahujúcu škvrny s rôznou jasnosťou. Vytvorenie máp týchto škvŕn a určenie stupňov jasu tiež pred-
stavuje zaujímavú úlohu.

Zadanie a formulácia úloh

 1.   Načrtnúť alebo odfotografovať celkový pohľad na Mesiac v blízkosti splnu. Identifikovať út-
vary zachytené na obr. 1. a 2.

 2.  Zvoliť niekoľko (5 – 10) objektov a odhadovať ich jasnosť v priebehu viacerých pozorovaní.

 3.  S využitím príslušných vzťahov určiť výšku niekoľkých objektov, pokiaľ možno oboma vyššie 
uvedenými metódami.

        
 4.  Výsledky pozorovaní uviesť v podobe tabuľky, ktorú sami navrhnete.

 5.  Spraviť závery o zmenách resp. nemennosti jasnosti pozorovaných útvarov.

 6.  Odovzdať prácu.

Doplňujúce (tvorivé) úlohy

 7.   Odhadovať jasnosť vybraných povrchových útvarov v čo najdlhšom časovom intervale.

 8.  Spraviť závery o zmenách resp. nemennosti jasnosti pozorovaných útvarov.

 9.  Odpozorovať niekoľko zákrytov hviezd Mesiacom. (Predpovede okamihov možno zistiť na 
webovej stránke asociácie IOTA: http://www.lunar-occultations.com/iota/iotandx.htm)
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Kontrolné otázky

 1.   Čo predstavuje povrch Mesiaca? Aké detaily môžeme na ňom sledovať voľným okom?

 2.  Čo sú mesačné moria?

 3.  Prečo je na Mesiaci veľké množstvo kráterov?

 4.  Čo je terminátor?

 5.  Čo by sme mohli pozorovať z Mesiaca v čase, keď zo Zeme vidíme zatmenie Slnka resp. Me-
siaca?

Riešenie:

 1.   Povrch Mesiaca pri pozorovaní zo Zeme predstavuje rozsiahle svetlé (pevniny) a tmavé (mo-
ria) oblasti, ktoré sa líšia množstvom odrazeného svetla. Okrem týchto detailov môžeme voľ-
ným okom sledovať i najväčšie krátery (s rozmermi nad 120 km).

 2.  Mesačné moria sú tmavšie oblasti na jeho povrchu, z geologického hľadiska ide o hladké pla-
niny vyplnené stuhnutou lávou v oblastiach, kde došlo k impaktom asteroidov s rozmermi rá-
dovo desiatky km.

 3.  Absencia atmosféry na Mesiaci umožnila prienik telies na jeho povrch a tým aj vznik impakt-
ných kráterov.

 4.  Terminátor je rozhranie medzi osvetlenou a tmavou časťou povrchu Mesiaca resp. planéty, 
ktorá vykazuje fázy.

 5.  V čase zatmenia Slnka by sme z Mesiaca mohli pozorovať prechod mesačného tieňa resp. po-
lotieňa po povrchu Zeme. Pri zatmení Mesiaca je zasa z jeho povrchu viditeľné zatmenie Sln-
ka.
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2.3.  Asteroidy, kométy, 
meteorické roje

Asteroidy

V roku 1772 berlínsky astronóm E. Bode (1747 – 1826) publikoval empirickú závislosť vyjadrujúcu 
vzdialenosť planét od Slnka, ktorú v roku 1766 odhalil matematik J. Titius (1729 – 1796). V tom čase 
bolo známych iba 6 planét – od Merkúra až po Saturn. Ich vzdialenosti od Slnka ako aj medzi sebou 
sa najčastejšie uvádzajú v astronomických jednotkách (AU), pričom 1 AU predstavuje strednú vzdia-
lenosť Zem – Slnko. V súlade s Titiusovým – Bodeho pravidlom môžeme hodnoty stredných vzdia-
leností planét od Slnka vyjadriť vzťahom:

a = 0,4 + 0,3.2n (n = −∞, 0, 1, 2, …)

Planéta n
Vzdialenosť od Slnka v AU

Vypočítaná Skutočná
Merkúr 0 0,4 0,387
Venuša 1 0,7 0,723
Zem 2 1,0 1,000
Mars 4 1,6 1,524
? 8 2,8 ?
Jupiter 16 5,2 5,203
Saturn 32 10 9,539
(Urán) (64) (19,6) (19,191)

Tabuľka 1.: Titiusovo – Bodeho pravidlo

13. marca 1781 anglický astronóm, v tom čase ešte amatér, W. Herschell (1738 – 1822) objavil 
siedmu planétu – Urán. Jej stredná vzdialenosť od Slnka vyhovovala pravidlu a tak sa v roku 1789 
začalo s hľadaním planéty, ktorá by mala obiehať medzi dráhami Marsu a Jupitera, v strednej vzdia-
lenosti 2,8 AU od Slnka.

Keďže pátranie po siedmej planéte bolo neúspešné, skupina nemeckých astronómov vedená F. X. 
Zachom prišla s myšlienkou organizovaného sledovania oblohy. Pozorovací program, pri ktorom si 
hvezdári celý ekliptikálny pás rozdelili na 24 častí, odštartoval 21. septembra 1800. No ešte sa ani 
nestihlo poriadne začať systematické pátranie, keď 1. 1. 1801 taliansky astronóm G. Piazzi (1746 – 
1826) objavil ďalekohľadom hviezdičku 7 magnitúdy, ktorá sa pomaly presúvala súhvezdím Býka. 
Výpočty C. F. Gaussa (1777 – 1855) ukázali planetárnu dráhu objektu zodpovedajúcu pravidlu Titiu-
sa – Bodeho: veľká poloos a = 2,77 AU a excentricita e = 0,080. „Planéta“ bola pomenovaná Ceres. 
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28. marca 1802 nemecký lekár a astronóm Olbers našiel v jej blízkosti ďalšie teleso – Pallas (a = 2,77 AU; 
e = 0,235). 2. 9. 1804 pribudol tretí asteroid – Juno (a = 2,67 AU) a 29. 3. 1807 štvrtý – Vesta 
(a = 2,36 AU). Všetky mali hviezdny vzhľad, nepripomínali tak kotúčiky planét, čo svedčilo o ich 
malých geometrických rozmeroch. Preto sa začali nazývať planétky, alebo podľa návrhu W. Hers-
chella asteroidy (gr. aster = hviezdny, eidos – vzhľad).

K 1. januáru 2012 bolo objavených vyše 570 tisíc asteroidov. Väčšina z nich sa pohybuje medzi 
dráhami Marsu a Jupitera. Ich dráhy sú málo odlišné od kružníc a preto sa spravidla nedostávajú do 
vnútorných oblastí slnečnej sústavy. Existujú samozrejme i výnimky. Napríklad dráha asteroidu Ica-
rus je silne excentrická a jeho vzdialenosť od Slnka v aféliu je vyše 10-násobkom perihéliovej. Aste-
roidy s podobnými dráhami sa však môžu priblížiť tesne k Zemi a dokonca sa s ňou zraziť, hoci ta-
kýchto udalostí v histórii Zeme zrejme nebolo veľa.

Najväčší asteroid – Ceres – má priemer okolo 1000 km. Rezolúciou 28. kongresu IAU v roku 2006 
bol zaradený do novovytvorenej skupiny trpasličích planét (patrí sem i Pluto a asteroid Eris). Dru-
hým v poradí veľkosti je Pallas (cca 500 km), väčšina z nich je však podstatne menšia (rádovo 
100 m až kilometre). Periodické zmeny jasnosti pozorované u niektorých z nich svedčia o nepravi-
delných tvaroch, nerovnostiach povrchov a rotácii okolo osi. Reliéf je spravidla pokrytý impaktnými 
krátermi po dopade menších telies. Atmosféry asteroidy nemajú.

Kométy.

Podstata komét bola dlhé obdobia neznáma. V 17. stor. Newtonov súčasník E. Halley dokázal peri-
odicitu návratov jednej z nich. Kométa nesúca jeho meno sa pohybuje okolo Slnka po veľmi výstred-
nej dráhe s obežnou dobou približne 75 rokov. Na prelome rokov 1985/1986 sa kométa Halley nate-
raz posledný krát priblížila k Slnku (i k Zemi). Kométy viditeľné voľným okom sa však na oblohe 
objavujú pomerne zriedkavo. Pomocou výkonných ďalekohľadov (najčastejšie automatických) obja-
vujú astronómovia každoročne desiatky nových komét. Vyzerajú ako slabučké hmlisté škvrnky, po-
maly sa pohybujúce na pozadí vzdialených hviezd.

Podstatná časť kometárnej látky sa sústreďuje v jadre pozostávajúcom z obyčajného ľadu, zmrz-
nutých plynov a pevných 
čiastočiek. Ako sa komé-
ta približuje ku Slnku, 
látka sa vyparuje (resp. 
sublimuje) a dochádza 
k narúšaniu jadra. Okolo 
neho sa vytvorí plynný 
obal – koma. Prúd iónov 
neprestajne letiacich zo 
Slnka (slnečný vietor) in-
teraguje prostredníctvom 
magnetického poľa s ioni-
zovaným plynom kométy 
a vytláča ho na opačnú 
stranu. Na drobné pra-
chové čiastočky unikajú-
ce spolu s plynom pôsobí Kométa C/2006 P1( McNaught) bola ozdobou južnej oblohy v januári 2007
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tlak slnečného žiarenia. Týmito mechanizmami sa vytvára chvost pozostávajúci z ionizovaného ply-
nu a prachových častíc, jeho dĺžka môže dosahovať až desiatky miliónov km. S rastúcou vzdialenos-
ťou od Slnka sa postupne stráca. Väčšina komét sa nedostáva do blízkosti Slnka a preto u nich chvos-
ty nepozorujeme.

Meteorické roje – pozostatky rozpadajúcich sa komét

Na miesta komét rozpadajúcich sa pôsobením Slnka prichádzajú neustále nové. Väčšina z nich po-
chádza z oblastí ležiacich ďaleko za dráhou Neptúna. Pôsobením veľkých planét, predovšetkým Ju-
pitera, sa však ich dráhy môžu výrazne zmeniť. Kométy zrejme predstavujú prvotný materiál slneč-
nej sústavy, ktorý sa takmer bezo zmien zachoval miliardy rokov. Z neho v dávnej minulosti pozos-
tával protoplanetárny disk a formovali sa planéty. To dokazuje aký dôležitý je ich výskum z hľadiska 
spoznávania ranej histórie slnečnej sústavy.

Pozorovania komét sa realizujú pozemskými i kozmickými metódami. V rokoch 1984 – 1985 boli 
prvýkrát v dejinách vypustené sondy určené na stretnutie s kométou Halley a jej snímkovanie pri 
tesnom priblížení. Kométa 103P/Hartley sa zasa stala cieľom výskumu sondy Deep Impact v novem-
bri 2010.

V rôznych vzdialenostiach od Slnka sa nachádzajú malé asteroidy a ich úlomky – meteoroidy 
s hmotnosťami rádovo od mikrogramov po niekoľko miliónov ton. Drobné telieska vletujúce do at-
mosféry Zeme spôsobujú úkazy nazývané meteory. Ak dosahujú rádovo desiatky gramov, vznikajú 
veľmi jasné meteory – bolidy. Pri hmotnostiach niekoľko kilogramov sa už spravidla meteorické 
teleso nestihne úplne vypariť a jeho určitá časť môže dopadnúť na Zem ako meteorit. Väčšinou ich 
na pohľad rozlíšime od pozemských nerastov, odlišujú sa od nich aj chemickým zložením. Sú veľmi 
cenným vedeckým materiálom, najmä vtedy, keď sa nám podarilo zaznamenať celý prelet atmosfé-
rou resp. rekonštruovať dráhu v slnečnej sústave.

Dopady obrovských meteoritov zanechali stopy na pevných povrchoch planét a ich mesiacov. Rad 
kráterov sa zachoval aj na Zemi. Asi najznámejší je kráter s priemerom 1,4 km v americkej Arizone, 
ktorý vznikol pred tisíckami rokov a vytvoril ho meteorit s odhadovanou hmotnosťou okolo milióna 
ton.

Hlavné časti kométy
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V roku 1908 v neobývanej sibírskej tajge dopadol povestný tunguzský meteorit. Vybuchol v atmo-
sfére ešte pred dopadom na Zem, vylámal stromy na obrovskej ploche lesa a spôsobil rozsiahly po-
žiar. Na mieste dopadu sa však nenašli žiadne krátery alebo pozostatky meteoritu. Predpokladá sa, že 
pri výbuchu sa rozpadol na drobné čiastočky, ktoré sa rozprášili na veľkom teritóriu. Tunguzský 
meteorit tak mohol byť celkom pravdepodobne ľadovým jadrom kométy. V roku 1947 v pohorí Si-

chote-Alin na Ďalekom východe 
dopadol železný meteorit, ktorý 
sa rozštiepil na množstvo men-
ších fragmentov. Z plochy väčšej 
ako 3 km2 sa podarilo zozbierať 
kozmický materiál s celkovou 
hmotnosťou 27 ton, pričom odha-
dovaná hmotnosť telesa predsta-
vuje až 70 ton. Drobné meteority 
dopadajú na zem neustále, ich 
úhrnná hmotnosť dosahuje asi 
400 ton za jediný deň.

Okrem pevného materiálu náj-
deme v medziplanetárnom priesto-
re aj veľmi riedky ionizovaný plyn 
pohybujúci sa v smere od Slnka – 
slnečný vietor. Hoci jeho rýchlosť 
je rádovo až niekoľko stoviek km 
za sekundu, hustota je natoľko níz-
ka, že na pohyb pevných častíc 
nemá merateľný vplyv.

Jadro kométy Hartley sa vyznačuje vysokou aktivitou

Leonidy 1998 – 168 meteorov nasnímaných počas 7 h 14 min 
na observatóriu v Modre
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Test k téme 2.3.:

 1.   K danému pojmu priraďte jeho charakteristiku:
  I. meteoroid –
  II. meteor –
  III. bolid –
  IV. meteorit –
  a) zvyšok telesa, ktorý nezhorí v atmosfére a dopadne na zem
  b) svetelný úkaz spôsobený prudkým brzdením telieska v zemskej atmosfére
  c) asteroid obiehajúca okolo Slnka
  d) veľmi jasný meteor podobajúci sa na letiacu ohnivú guľu
  e) drobné teliesko (väčšinou prachová čiastočka) obiehajúca okolo Slnka

 2.  Ktoré z nižšie uvedených tvrdení je nesprávne:
  a) všetky asteroidy sa pohybujú okolo Slnka
  b) všetky asteroidy sa pohybujú okolo Slnka v rovnakom smere ako planéty
  c) všetky asteroidy sa pohybujú medzi Marsom a Jupiterom
  d) dráhy niektorých asteroidov sú veľmi výstredné

 3.  Celá hmotnosť kométy je prakticky sústredená:
  a) v jadre
  b) v kóme
  c) v chvoste

 4.  Hmotnosť kométy je:
  a) porovnateľná s hmotnosťou Zeme
  b) výrazne menšia ako hmotnosť Zeme
  c) porovnateľná s hmotnosťou Slnka

 5.  Kometárne telesá s vyvinutou kómou a chvostom:
  a) sú najväčšími členmi slnečnej sústavy
  b) sú podstatne menšia ako Zem
  c) dosahujú rozmer Jupitera

 6. Krátkoperiodické kométy zaniknú tým skôr, čím
  a) dlhšia je ich perióda obehu okolo Slnka
  b) častejšie sa vracajú k Slnku

 7.   Koniec existencie kométy znamená, že
  a) pevné fragmenty jadra ostávajú v pohybe okolo Slnka
  b) po istom čase dochádza k „znovuzrodeniu“ kométy
  c) jadro takejto kométy dopadne na zem

Správne odpovede:

1 – Ie, IIb, IIId, IVa; 2 bc, 3 a, 4 b, 5 a, 6 b, 7 ac
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Úlohy k téme 2.3.:

1.  Napíšte referát na jednu z nasledujúcich tém:
  a) Mesiac – sprievodca Zeme.
  b) Červená planéta (Mars).
  c) Je život na Venuši?
  d) Kométy a meteory.
  e) Nebeské kamene (meteority).
  f) Nebezpečenstvo, ktoré hrozí od komét a asteroidov.

 2. Čím sa asteroidy líšia od komét?

 3. Ako možno zistiť chemické zloženie meteorických častíc?

 4. Prečo na asteroidoch niet atmosféry?

 5.  Ako sa môžeme pomocou spektra presvedčiť o prítomnosti plynu v kometárnom chvoste? 
A o prachu?

 6.  Prečo všetky meteory vchádzajú do atmosféry s rýchlosťou minimálne 11 km/s?

 7.   Ako zistíme z rýchlosti orbitálneho pohybu asteroidu jeho vzdialenosť od Slnka? (Dráhu pova-
žujme za blízku kruhovej.)

 8.  Aká energia sa uvoľní pri dopade meteoritu hmotnosti 100 kg na Zem, keď pri povrchu Zeme 
má rýchlosť 2 km.s–1. Prečo je rýchlosť dopadu menšia ako druhá kozmická rýchlosť?

 9.  Odpovedzte na nasledujúce otázky:
  a)  Aké detaily sú na Mesiaci viditeľné voľným okom? Aké druhy povrchových útvarov pozná-

me?
  b)  Pri akých fázach Mesiaca môžeme očakávať najsilnejší príliv (uvážte vplyv Slnka)?
  c)  Na ktorých telesách a v akej forme pozorujeme následky:
    vulkanickej činnosti
    meteorického bombardovania
  d)  Čo je Titiusovo – Bodeho pravidlo?
  e)  Ako bol objavený prvý asteroid? Aký je jeho názov?
  f)  Aké sú všeobecné črty planét zemského typu?
  g)  Aké sú všeobecné črty joviálnych planét?
  h)  Aké sú hlavné rozdiely medzi terestrickými a joviálnymi planétami?
  i)  Aké objavy uskutočnila sonda Galileo? Kedy bola vypustená a kde sa nachádza v súčasnos-

ti?
  j)  Aké objavy uskutočnila sonda Cassini? Kedy bola vypustená a kde sa nachádza v súčasnos-

ti?
  k)  Uveďte osobitné vlastnosti každej planéty zemského typu.
  l)  Uveďte osobitné vlastnosti každej planéty Jupiterovho typu.
  m)  Uveďte základné charakteristiky sústavy Zem – Mesiac.
  n)  Môže pristáť sonda na povrchu Jupitera? Z čoho pozostáva táto planéta?
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  o)  Z čoho sú zložené polárne čiapočky Marsu? Čo predstavuje reliéf planéty?
  p)  Čo sú mesačné fázy, ktoré planéty ich ešte vykazujú a prečo?
  q)  Aká je vnútorná stavba terestrických planét?
  r)  Aká je vnútorná stavba joviálnych planét?
  s)  Ktoré pohoria sú vyššie – mesačné alebo pozemské? Na ktorej planéte sa nachádza najvyšší 

vrch slnečnej sústavy?
  t)  Čo viete o galileovských mesiacoch Jupitera? Ktorý mesiac je najväčší v slnečnej sústave?
  u)  Ktoré planéty majú magnetosféru? Čo sa nachádza v ich vnútri?
  v)  Existuje voda na Mesiaci? Aké sú základné parametre Mesiaca (v porovnaní so Zemou)?
  w)  Ktoré telesá slnečnej sústavy majú atmosféru? Z čoho pozostáva?
  x)  Z čoho sú zložené Jupiterove oblaky? Aký prvok prevláda v atmosfére Jupitera a v jeho 

vnútri?
  y)  Aké sú planéty Vulkán, Phaeton, Transpluto? Akú úlohu zohrali v histórii astronómie?
  z)  Ktoré telesá zaraďujeme k medziplanetárnej hmote?
  aa)  Čo je hlavný pás asteroidov? Môže sa asteroid z tohto pásu zraziť so Zemou?
  ab)  Ako sa pohybujú planéty slnečnej sústavy (rotácia, obeh okolo Slnka). Čím sú v tomto sme-

re zvláštne Venuša, Urán a trpaslíčia planéta Pluto?
  ac)  Ako boli objavené atmosféry Venuše a Merkúra? Ako bol objavený Charon?
  ad)  Na ktorých telesách slnečnej sústavy bola zistená sopečná činnosť? Aké sú jej následky?
  ae)  Čo je Kuiperov pás, kde sa rozkladá?
  af)  Akým spôsobom sa pohybujú okolo Slnka kométy?

Riešenie:

 2.  Rozložením dráh v slnečnej sústave; obsahom prchavých látok, ...

 3.  Pozorovaním spektier meteorov, chemickou analýzou mikrometeoroidov zachytených družica-
mi alebo balónmi.

 4.  Príčinou je ich slabé gravitačné pôsobenie na častice plynu, väčšina molekúl plynov má rých-
losti oveľa väčšie ako je úniková rýchlosť z gravitačného poľa asteroidu.

 5.  Plyny sa v spektre prejavia v podobe emisných resp. absorpčných čiar; prachové častice odrá-
žajú slnečné svetlo a tak ich spektrum je prakticky spojité.

 6.  V prípade, že Zem zachytí meteoroid na podobnej dráhe, akú má ona sama, jeho relatívna rých-
losť voči nej a teda aj kinetická energia je prakticky nulová. Ak je vzdialenosť takého meteoro-
idu podstatne väčšia ako rozmer Zeme, možno jeho potenciálnu energiu takisto považovať za 
nulovú. Pri približovaní sa telesa k Zemi sa jeho potenciálna energiu znižuje (nadobúda zápor-
né hodnoty) a kinetická energia naopak narastá (platí zákon zachovania mechanickej energie). 
Pred vstupom do atmosféry má preto meteoroid rýchlosť zhodnú s únikovou rýchlosťou zo 
Zeme (2. kozmická rýchlosť).

  Zo zákona zachovania mech. energie
 

2. 1
2mech p k

M mE E E mv
R

κ= + = − +
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  odvodíme

   (κ – gravitačná konštanta; M – hmotnosť Zeme, R – polomer Zeme), čo je vzťah pre 2. kozmic-
kú rýchlosť a teda v = 11,2 km.s–1.

 7.   Zo vzťahu pre kruhovú rýchlosť 1
. sMv
r

κ
=  môžeme odvodiť, že pre polomer takejto

dráhy platí 2
1

. sMr
v

κ
=  (κ – gravitačná konštanta; MS – hmotnosť Slnka).

 8.  Po dosadení do vzťahu pre kinetickú energiu 21
2kE mv=  dostávame energiu uvoľnenú pri

dopade meteoritu na povrch Zeme (200 MJ). Jeho rýchlosť je menšia ako rýchlosť vstupu do 
atmosféry kvôli premene značnej časti pôvodnej kinetickej energie na iné formy.

 9. a)  Voľným okom sú na Mesiaci viditeľné moria a najväčšie krátery (s priemerom približne nad 
120 km). Medzi ďalšie povrchové útvary patria pohoria, zlomy, údolia, brázdy ...

  b) Pri nove a splne Mesiaca.
  c)  Vulkanická činnosť – Merkúr, Venuša, Mars, – sopečné krátery, lávové výtoky; na Jupitero-

vom mesiaci Io sú aktívne sopky;
    Meteorické bombardovanie – Merkúr, Venuša, Mars a mnohé mesiace planét – impaktné 

krátery, asteroidy
  d)  Empirické pravidlo definujúce vzdialenosti planét od Slnka
  e)  Ide o trpaslíčiu planétu Ceres, bola objavená v rámci hľadania väčšieho telesa obiehajúceho 

medzi Marsom a Jupiterom.
  f)  Vyznačujú sa pevným povrchom, vyššími hustotami, menšími priemermi, vyššími povrcho-

vými teplotami, pomalou rotáciou. Z hľadiska dráhových charakteristík obiehajú bližšie ku 
Slnku a preto majú väčšie obežné rýchlosti a kratšie obežné doby.

  g)  Sú to plynné planéty veľkých rozmerov, s nižšími hustotami a povrchovými teplotami, rých-
lou rotáciou. Ich dráhy sú od Slnka vzdialenejšie, majú teda menšie obežné rýchlosti a dlhšie 
periódy obehu.

  h)  Rozdiely sú v dráhových parametroch (vzdialenosť od Slnka, obežná doba, rýchlosť obehu), 
vo fyzikálnych charakteristikách telesa (priemer, hustota, rotačná perióda, povrchová teplo-
ta, ...), v existencii prstencov i v počte mesiacov (pozri odpovede na dve predošlé otázky).

  i)  Sonda Galilei skúmala planétu Jupiter a sústavu jeho mesiacov. Zistila zastúpenie prvkov 
v atmosfére Jupitera, snímkovala prejavy vulkanickej činnosti na mesiaci Io, odhalila štruk-
túru prstenca planéty. Bola vypustená v októbri 1989, v septembri 2003 vstúpila do atmosfé-
ry Jupitera a v nej zhorela.

  j)  Sonda Cassini skúmala Saturn a jeho mesiace. Pri samotnej planéte skúmala prúdenie ply-
nov v atmosfére (najmä v polárnych oblastiach), polárne žiary a búrkové javy, štruktúru prs-
tencov. Modul Huygens, ktorý sa od materskej sondy oddelil v decembri 2004, pristál na 
povrchu Titánu a počas pristávacieho mánevru monitoroval jeho atmosféru a fotografoval 
povrch. Sonda odštartovala v októbri 1997 a je stále aktívna.

  k)  Merkúr –  najmenšia planéta, absencia atmosféry, veľké teplotné rozdiely medzi privrátenou 
a odvrátenou stranou ku Slnku, výstredná dráha s veľkým sklonom k ekliptike;

    Venuša –  veľmi hustá atmosféra, extrémne pomalá retrográdna rotácia, aktívna sopečná čin-
nosť;

2. .Mv
R
κ

=
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    Mars –  riedka atmosféra, veľké výškové rozpätie terénu, červené sfarbenie povrchu, dva 
mesiace (zrejme zachytené asteroidy)

  l)  Jupiter –  najväčšia planéta, veľmi rýchla diferenciálna rotácia, mohutná magnetosféra, veľ-
ký počet mesiacov;

    Saturn –  nízka hustota, veľké sploštenie planéty, rozsiahla sústava prstencov a mesiacov;
    Urán –  veľký sklon rotačnej osi, excentrické magnetické pole, značne rozdielna orientácia 

rotačnej osi a magnetickej osi, prvá planéta oficiálne objavená ďalekohľadom;
    Neptún –  planéta objavená na základe výpočtov teleskopicky, rýchle pohyby v jeho atmosfé-

re, značný sklon magnetickej osi voči rotačnej osi, ...
  m)  Sústava Zem – Mesiac sa vyznačuje pomerne malými rozdielmi vo veľkosti a hmotnosti jej 

členov (pomer priemerov 3,7 : 1; pomer hmotností 81,3 : 1), synchrónnou rotáciou Mesiaca 
s jeho obežnou dobou okolo Zeme; rovina dráhy Mesiaca má malý sklon voči ekliptike (čiže 
má dosť veľký sklon voči rovníku)

  n)  Vzhľadom na plynný charakter povrchu Jupitera nie je možné na ňom pristáť; za povrch 
fakticky pokladáme hornú hranicu oblačnosti. Dominantnými zložkami sú vodík a hélium, 
sú zastúpené aj viaceré zlúčeniny (amoniak, vodná para, metán, etán).

  o)  V polárnych čiapočkách Marsu sa vyskytuje predovšetkým tuhý oxid uhličitý (suchý ľad) 
s prímesou vody. Reliéf planéty je značne členitý, výškové rozpätie dosahuje vyše 20 kilo-
metrov.

  p)  Fázy Mesiaca predstavujú tvary jeho osvetlenej časti pri pozorovaní zo Zeme. Okrem Me-
siaca ich vykazujú i obe vnútorné planéty (Merkúr, Venuša); v menšej miere sa prejavujú 
i pri sledovaní kotúčika Marsu (min. 85 %).

  q)  Terestrické planéty sa vyznačujú pomerne tenkou pevnou kôrou (hrúbka rádovo km až de-
siatky km), mohutnejším silikátovým plášťom a kvapalným jadrom (obsahujúcim najmä 
železo a nikel) siahajúcim asi do polovice priemeru planéty.

  r)  Planéty Jupiterovho typu nemajú vytvorenú pevnú kôru, predpokladáme, že atmosféra ply-
nule prechádza do plášťa, ktorý je takisto tekutý. Jadro je pevné, zložené najmä z kremičita-
nových hornín.

  s)  Výška mesačných pohorí dosahuje v niektorých oblastiach až 10 km nad referenčnou rovi-
nou, najhlbšie oblasti dosahujú viac ako 9 km pod touto rovinou. Výškové rozpätie je teda 
porovnateľné so Zemou (takmer 20 km). V relatívnom porovnaní (vzhľadom na oveľa men-
ší rozmer Mesiaca) je však povrch Mesiaca viac členitý.

    Najvyšší vrch v slnečnej sústave – Olympus Mons – sa nachádza na Marse (výška takmer 27 
kilometrov).

  t)  Galileovské mesiace sú najväčšími satelitmi Jupitera (s priemermi 3000 až 5300 km), vidi-
teľné zo Zeme triédrom prípadne i voľným okom. Obiehajú relatívne blízko k materskej 
planéte (400 tisíc – 2 milióny km) po takmer kruhových dráhach s minimálnym sklonom 
k rovine Jupiterovho rovníka. Mesiac Ganymedes je najväčším mesiacom Jupitera a zároveň 
i celej slnečnej sústavy (priemer 5262 km).

  u)  Magnetické polia majú prakticky všetky planéty, terestrické ich však majú oveľa slabšie 
v porovnaní s ioviálnymi (najmä Venuša a Mars). Predpokladá sa, že ich existencia je spoje-
ná s rotáciou elektricky vodivého jadra príp. plášťa (tzv. dynamový efekt).

  v)  Voda na Mesiaci existuje v pevnom skupenstve v blízkosti južného pólu, v oblasti najväčšie-
ho impaktného krátera Aitken. Mesiac má asi 50-krát menší objem a 80-krát menšiu hustotu 
ako Zem. Hustota je tak menšia ako má Zem, gravitačné zrýchlenie je asi 6-krát menšie. 
Vďaka pomalej rotácii (synchrónna s obehom Mesiaca okolo Zeme) a absencii atmosféry sú 
teplotné rozdiely medzi osvetlenou a tmavou časťou väčšie ako 300 stupňov.
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  w)  Merkúr prakticky nemá atmosféru, určité množstvo plynných molekúl v jeho bezprostred-
nom okolí sem dodáva slnečný vietor. Ostatné planéty majú atmosféru so stálym zložením. 
V atmosférach terestrických planét dominuje oxid uhličitý, dusík a vzácne plyny; Zem je 
v tomto smere výnimkou, koncentrácia oxidu uhličitého je oveľa nižšia, zato v oveľa väč-
šom množstve sa tu vyskytuje kyslík.

    Atmosféry joviálnych planét obsahujú najmä molekulárny vodík, hélium, amoniak a niekto-
ré uhľovodíky (metán, etán, acetylén, ...).

  x)  V atmosfére Jupitera výrazne prevláda vodík (takmer 90 %), sfarbenie oblakov spôsobuje 
pravdepodobne hydrogensulfid amónny s rozmanitými prímesami. V jadre planéty sa vy-
skytujú kremičitanové horniny a pravdepodobne aj železo.

  y)  Ide o hypotetické planéty, ktorými sa vysvetľovali dráhové poruchy Neptúna (Transpluto), 
stáčanie priamky apsid Merkúra (Vulkán), resp. planétu obiehajúcu medzi Marsom a Jupite-
rom (Phaeton).

  z)  K medziplanetárnej hmote zaraďujeme asteroidy, kométy, meteoroidy, medziplanetárny 
prach a plyn.

 aa)  Hlavný pás asteroidov sa rozprestiera medzi dráhami Marsu a Jupitera, v súčasnosti ich tu 
poznáme vyše 500 tisíc. Asteroidy tohto pásu nie sú pre Zem potenciálne nebezpečnými.

 ab)  Všetky planéty slnečnej sústavy obiehajú v tom istom smere (pri pohľade sponad severného 
pólu Slnka je to proti pohybu hodinových ručičiek). Venuša, Jupiter i trpaslíčia planéta Pluto 
rotujú okolo vlastnej osi retrográdne (v smere hodinových ručičiek).

 ac)  Atmosféra Venuše bola detegovaná pri pozemských pozorovaniach; veľmi riedku atmosféru 
Merkúra odhalila až sonda Mariner 10. Charon bol objavený pri snímkovaní Pluta v roku 
1978 ako slabá „hviezda“, ktorá periodicky menila svoju polohu vzhľadom na Pluto.

 ad)  Aktívna sopečná činnosť je okrem Zeme známa na mesiaci Jupitera Io a pravdepodobne i na 
Venuši. V minulosti sa sopky podieľali aj na formovaní reliéfu Merkúra a Marsu a možno 
i Mesiaca. Ich pozostatkom sú rôzne formy sopečných kráterov (maary, dómy, kaldery) a lá-
vové výtoky.

 ae)  Kuiperov pás je viac-menej plochý pás ležiaci za dráhou Neptúna vo vzdialenosti 30 až 50 
AU od Slnka. Do istej miery je podobným s hlavným pásom asteroidov, je však podstatne 
širší a má väčšiu celkovú hmotnosť. Jeho telesá sú tvorené zmrznutými prchavými látkami 
(metán, amoniak, voda).

 af)  Kométy sa okolo Slnka pohybujú po výstredných dráhach – elipsách (trvalí členovia slneč-
nej sústavy) alebo parabolách resp. hyperbolách (dočasní členovia). Ich dráhy majú rôzne 
sklony voči ekliptike, môžu sa pohybovať priamo i retrográdne. V súlade s 2. Keplerovým 
zákonom sa v blízkosti perihélia pohybujú mnohonásobne vyššou rýchlosťou ako v aféliu.

Praktický príklad k téme 2.3.: Pozorovanie meteorov

Cieľ práce:  Určenie radiantu meteorického roja, získanie štatistických dát o meteoroch
V medziplanetárnom priestore sa pohybuje množstvo drobných telies s veľkými rýchlosťami. Ak 

sa rovina dráhy častice pretína s rovinou ekliptiky a častica sa v určitom momente nachádza v prie-
sečníku dráh, meteorické teliesko vlieta do zemskej atmosféry. V dôsledku brzdenia sa zahrieva a za-
čína žiariť, čo pozorujeme ako „padajúcu hviezdu“ – meteor.

Meteorické telesá sú rôznorodé z hľadiska rozmerov a hmotností. Veľmi malé častice vytvoria 
slabé meteory, viditeľné iba ďalekohľadmi (teleskopické meteory), niekoľkogramové telesá produ-
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kujú veľmi jasné meteory (bolidy). Ak hmotnosť meteoroidu prevýši istú hodnotu, jeho časť môže 
prežiť prelet atmosférou a vtedy sledujeme dopad meteoritu. Prežitie meteoroidu závisí nie len od 
jeho hmotnosti, ale aj od jeho zloženia a hlavne od jeho stretávacej rýchlosti a uhlu dopadu do atmo-
sféry.

Väčšina meteoroidov pochádza 
z meteorických rojov. Tieto časti-
ce vznikli fragmentáciou kome-
tárnych jadier a obiehajú okolo 
Slnka po dráhach podobných ma-
terským kométam. Keďže sa po-
hybujú takmer rovnobežne, vply-
vom perspektívy zdanlivo vyletu-
jú z jedného miesta na oblohe – 
radiantu. Ak určíme jeho polohu 
na sfére (rektascenziu a dekliná-
ciu), zistíme aká bola dráha mete-
oroidu pred vstupom do zemskej 
atmosféry.

Takto identifikujeme materskú 
kométu roja. Napríklad kométa 
Tempel – Tuttle, ktorá bola prvý 
raz pozorovaná v roku 1866 a jej 
obežná doba je 32,91 roka, vy-
tvorila známe Leonidy s radian-
tom v súhvezdí Leva. Stretnutie 
Zeme s hlavným prúdom Leoníd 
spôsobilo v noci 13./14. novem-
bra 1833 výdatný meteorický 
dážď, v priebehu 7 hodín bolo za-
znamenaných viac ako 240 tisíc 
meteorov. Repríza úkazu nastala 
v noci 14./15. novembra 1866, 
minútová frekvencia dosiahla 
100 meteorov. V noci 16./17. no-

vembra 1966 trval meteorický dážď 20 minút, každú minútu zažiarilo viac než 1 000 meteorov.

V každom prípade je však nesprávne predstavovať si jadro roja ako masívne zhustenie častíc. 
Priečny rez roja má rozmer približne 7 miliónov km, centrálna oblasť 190 000 km a na objem 3,6 mil. 
km3 pripadá priemerne iba 1 častica.

9. októbra 1933 sa Zem stretla s meteorickým rojom vytvoreným kométou Giacobini – Zinner; 
z radiantu nachádzajúceho sa v súhvezdí Draka vyletelo za hodinu 25 tisíc meteorov. Roj dostal ná-
zov Drakonidy, podobne podľa súhvezdia, v ktorom leží radiant, je pomenovaná väčšina rojov. Me-
teory nesúvisiace so žiadnym rojom označujeme ako sporadické.

Pozorovanie meteorov môžeme realizovať vizuálne, fotograficky a metódami rádioastronómie.

Radiant meteorického roja Drakonidy
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Základné informácie o najvýznamnejších rojoch sú zhrnuté v tabuľke.

Tabuľka 2.: Charakteristiky hlavných meteorických rojov

Meteorický roj Obdobie aktivity Maximun
Radiant Rýchlosť 

(km.s–1) ZHR* Kód
 

Kvadrantidy 01. I. – 05. I. 3. I. 230 +49 41 120 QUA
 Cancridy 01. I. – 24. I. 17. I. 130 +20 28 4 DCA
 Centauridy 28. I. – 21. II. 8. II. 210 –59 56 6 ACE
 Leonidy 15. II. – 10. III. 24. II. 168 +16 23 2 DLE
 Normidy 25. II. – 22. III. 13. III. 249 –51 56 8 GNO
Virginidy 25. I. – 15. IV. (24. III.) 195 –04 30 5 VIR
Lyridy 16. IV. – 25. IV. 22. IV. 271 +34 49 15 LYR
 Puppidy 15. IV. – 28.IV. 23. IV. 110 –45 18 var. PPU
 Akvaridy 19. IV. – 28. V. 6. V. 338 –01 66 60 ETA
Sagittaridy 15. IV. – 15. VII. (20. V.) 247 –22 30 5 SAG
Júnové Bootidy 26. VI. – 02. VII. 27. VI. 224 +48 18 var. JBO
Pegasidy 07. VII. – 13. VII. 9. VII. 340 +15 70 3 JPE
Júlové Fenicidy 10. VII. – 16. VII. 13. VII. 032 –48 47 var. PHE
Južné Piscidy 15. VII. – 10. VIII. 27. VII. 341 –30 35 5 PAU
Južné  Akvaridy 12. VII. – 19. VIII. 28. VII. 339 –16 41 20 SDA
 Capricornidy 03. VII. – 15.VIII. 29. VII. 307 –10 25 4 CAP
Južné ι Akvaridy 25. VII. – 15. VIII. 4. VIII. 334 –15 34 2 SIA
Severné  Akvaridy 15. VII. – 25. VIII. 8. VIII. 335 –05 42 4 NDA
Perseidy 17. VII. – 24.VIII. 12. VIII. 046 +58 59 110 PER
 Cygnidy 03. VIII. – 25. VIII. 17. VIII. 286 +59 25 3 KCG
Severné  Akvaridy 11. VIII. – 31. VIII. 20. VIII. 327 –06 31 3 NIA
 Aurigidy 25. VIII. – 05. IX. 31. VIII. 084 +42 66 10 AUR
 Aurigidy 05. IX. – 10. X. 8. IX. 060 +47 64 6 DAU
Piscidy 01. IX. – 30. IX. 20. IX. 005 –01 26 3 SPI
Draconidy 06. X. – 10. X. 8. X. 262 +54 20 var. GIA
 Geminidy 14. X. – 27. X. 18. X. 102 +27 70 2 EGE
Orionidy 02. X. – 07. XI. 21. X. 095 +16 66 20 ORI
Južné Tauridy 01. X. – 25.XI. 5. XI. 052 +13 27 5 STA
Severné Tauridy 01. X. – 25. XI. 12. XI. 058 +22 29 5 NTA
Leonidy 14. XI. – 21. XI. 17. XI. 153 +22 71 var. LEO
 Monocerotidy 15. XI. – 25. XI. 21. XI. 117 +01 65 var. AMO
 Orionidy 26. XI. – 15. XII. 1. XII. 082 +23 28 3 XOR
Fenicidy 28. XI. – 09. XII. 6 XII. 018 –53 18 var. PHO
Puppidy – Velidy 01. XII.–15. XII. (6. XII.) 123 –45 40 10 PPU
Monocerotidy 27. XI. – 17. XII. 8. XII. 100 +08 42 3 MON
 Hydridy 03. XII. – 15. XII. 12. XII. 127 +02 58 2 HYD
Geminidy 07. XII. – 17. XII. 13. XII. 112 +33 35 120 GEM
Coma Berenicidy 12. XII. – 23. I. 20. XII. 175 +25 65 5 COM
Ursidy 17. XII. – 26. XII. 22. XII. 217 +76 33 10 URS

*ZHR –  zenitová hodinová frekvencia; veličina, ktorá charakterizuje aktivitu roja. Predstavuje počet meteorov 
viditeľných za jednu hodinu pri štandardných podmienkach. 
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Inštrukcie na pozorovanie meteorov

1. Všeobecné princípy organizácie pozorovaní

Vizuálne pozorovania sú veľmi dobrou školou pre začínajúceho astronóma amatéra a predstavujú 
široký priestor pre vedeckú činnosť. Existuje viacero pozorovacích programov, všetky sú však nároč-
né na predbežnú prípravu. Treba získať veľa dôležitých návykov: poznať oblohu a rýchlo sa oriento-
vať vo hviezdnych mapách, vedieť odhadovať jasnosti, uhlové vzdialenosti, dĺžky krátkych časových 
intervalov, farbu hviezd.

Príprava pozorovacieho stanovišťa vyžaduje značnú pozornosť. V zornom poli sa nesmú vyskyto-
vať žiadne prekážky ani zdroje svetla. Obrovský vplyv na pozorovanie má Mesiac, významne znižu-
je počet registrovaných meteorov (v prípade, že je v splne až 10-krát!).

Pozorovací sektor by mal byť podľa možnosti bez oblakov, ak sa vyskytujú, treba odhadnúť, koľko 
percent daného sektora (teda nie celej oblohy) pokrývajú. Ak táto hodnota presiahne 30%, odporúča 
sa prerušiť pozorovací interval.

Pozorovať je z hľadiska pohodlia najvhodnejšie zo sklápacieho kresla, stanovište je tiež dobré 
vybaviť stolíkom na odkladanie máp, pozorovacieho denníka, hodín.

Vopred by mal byť jasný účel využitia napozorovaných dát. Napríklad zakresľovanie dráh mete-
orov do mapy umožní určenie polôh radiantov, sčítaním určíme hodinové frekvencie, fotografickou 
cestou získame presné hodnoty rýchlosti i súradnice radiantov. Vychádzajúc z úloh a možností presne 
naformulujeme pozorovací program. Presnosť výsledkov sa zlepší, ak sa pozorovanie realizuje 
v skupine. Viaceré typy pozorovaní ani nie je možné uskutočňovať individuálne.

Z dôvodu svetelného znečistenia je vhodné vytvárať pozorovacie stanovištia v dostatočnej vzdia-
lenosti od veľkých miest. Často sa okrem hlavného stanovišťa zriaďujú sekundárne vo vzdialenos-
tiach 20 – 25 km (viacstaničné pozorovania). Ich súradnice treba určiť čo najpresnejšie (najlepšie 
GPS zariadením).

Voľbu časov sledovania prispôsobujeme jeho cieľom. Odporúča sa začať s aktívnejšími rojmi (Per-
seidy, Geminidy, ...) a po zvládnutí metodiky postupne prejsť k zložitejším pozorovaniam.

Zápisy pozorovaní robíme zvyčajne ceruzkou a potom ich prepisujeme do čistopisu. Namiesto 
zapisovania konceptu však môžeme použiť diktafón.

V protokole zaznamenávame nasledovné skutočnosti:
  1. dátum pozorovania (nezabudnúť na jeho zmenu po polnoci)
  2. časové pásmo (uviesť, či sa zapisuje čas v SEČ resp. UT)
  3. miesto a súradnice stanovišťa, jeho názov
  4. druh pozorovania
  5. mená pozorovateľov
  6. parametre použitých prístrojov (zväčšenie, zorné pole, ...)
  7. stred pozorovacieho sektora (rektascenzia, deklinácia)
  8. medzná hviezdna veľkosť (magnitúda najslabšej viditeľnej hviezdy)
  9. prítomnosť rušivých vplyvov (mesačný svit, oblačnosť)

Bez týchto údajov stráca pozorovanie vedeckú hodnotu.
Úplné spracovanie a interpretácia napozorovaných dát vyžaduje prácu odborníka, predbežné zhod-

notenie a systematizáciu materiálu však vykonáva samotný pozorovateľ. Musí pritom ovládať zá-
kladné princípy spracovania, aby sa vyhol hrubým chybám.
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2. Zakresľovanie meteorov a určovanie radiantov

Hlavné úlohy tohto druhu pozorovaní sú nasledovné:
  1. potvrdenie teoretických kometárnych radiantov
  2. určenie polôh a posunu radiantov menej známych rojov
  3. výskum rozloženia radiantov na hviezdnej oblohe

Meteory vletujú do atmosféry prakticky po priamkach a preto sa na sféru premietajú ako oblúky 
hlavných kružníc. Z tohto dôvodu sa na zakresľovanie používajú mapy v gnómonickej projekcii, pri 
ktorej sa tieto oblúky zobrazia ako úsečky. Takéto mapy sú súčasťou gnómonických atlasov (napr. 
Brno 2000.0) alebo si ich môžeme vytlačiť z prostredia virtuálnych počítačových planetárií (napr. 
Guide). Treba však dať pozor na skutočnosť, že na okrajoch máp dochádza k silnému skresleniu 
polôh hviezd a preto nie sú vhodné na prvotnú orientáciu na hviezdnej oblohe. Pre vizuálne pozoro-
vanie by mapka mala pokrývať oblasť s rozmerom približne 80 až 100°.

Pozorovateľ sa snaží, čo najpresnejšie zakresliť dráhu meteoru, z toho dôvodu nie je nutné zazna-
menať všetky meteory. Aby si zapamätal jej polohu na hviezdnom pozadí, odporúča sa zafixovať si 
ju použitím priehľadného pravítka, ktoré drží v napriamenej ruke. Pravítko zorientuje paralelne 
s dráhou meteoru a po uvedomení si pozícií jej začiatku i konca ju vnesie do mapy. Zároveň uvádza 
nasledovné údaje o meteore:
  1. poradové číslo (zhodné so zákresom na mapke)
  2. čas preletu (s presnosťou na 1 min. alebo lepšou)
  3. hviezdnu veľkosť m (v magnitúdach)
  4. uhlová dĺžka  (v stupňoch)
  5. uhlová rýchlosť  (v °.s–1 resp. pomocou vopred definovanej stupnice)
  6. farba (dohodnutou skratkou)
  7. poznámka o viditeľnej stope, výbuchoch atď.

Predloha na zápis údajov môže vyzerať nasledovne:

Tabuľka 3: Denník pre zakresľovanie meteorov do mapy

Č. Čas preletu m   farba Pozn.

18 2 h 31 min. 3,5 12° 4 z Stopa 2 s

Fyzikálne údaje (т, , , farba) pomôžu pri určení rojovej príslušnosti. Čistý čas pozorovania počas 
jednej noci by nemal byť kratší než 2 hodiny, nakoľko menej aktívne roje sa nemusia dostatočne 
prejaviť.

Osobitný význam majú pozorovania vykonané v priebehu viacerých nocí, ktoré odhalia zmeny 
aktivity, posun radiantu roja a iné charakteristiky.

Pri určovaní polohy radiantu na gnómonickej mape spätne predlžujeme dráhy meteorov. Niektoré 
z priesečníkov však môžu byť iba fiktívnymi radiantmi, nakoľko značné percento meteorov nepris-
lúcha žiadnemu roju (tzv. sporadické meteory). V. Fedinskij a V. Malcev definovali kritériá pre urče-
nie reálnosti radiantov. Musia byť splnené nasledovné podmienky:
  1.  Ak sa pretínajú dráhy aspoň 3 meteorov pozorovaných počas jednej noci resp. aspoň 5 me-

teorov v priebehu dvoch po sebe idúcich nocí a pomer uhlovej dĺžky  k elongácii  (uhlová 
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vzdialenosť od radiantu) je pre všetky meteory rovnaký, majú ich dráhy príbuzné paramet-
re

  2.  Zo všetkých meteorov zaznamenaných počas jednej noci sa v radiante pretínajú 4 dráhy z 10 
(alebo 6 zo 40; 7 zo 60; 8 z 80; 10 zo 100).

  3.  Presvedčivým dôkazom existencie radiantu je pozorovanie stacionárneho meteoru (letiace-
ho priamo smerom k pozorovateľovi). Niekedy možno radiant vysledovať, ak v priebehu 
krátkeho intervalu (1 – 2 min.) vyletí z jedného miesta niekoľko meteorov.

Pri zakresľovaní meteoru sa 
pozorovateľ dopúšťa jednej ale-
bo viacerých nepresností (pre-
dĺženie alebo skrátenie dráhy, 
jej posun dopredu alebo dozadu, 
bočný posun, pootočenie). Za 
normálne považujeme, ak sa 
dráhy pretínajú v plôške s roz-
merom 1,5 až 2°; za radiant po-
važujeme ťažisko tejto plôšky.

Radianty získané z pozorova-
ní môžeme katalogizovať, pri-
čom treba uviesť množstvo me-
teorov, ich hodinovú frekvenciu 
(ZHR), epochu (vyjadrenú ek-
liptikálnou dĺžkou Slnka) a dĺž-
ku trvania. Ak sme daný roj sle-
dovali viac nocí, dokážeme ur-
čiť aj jeho denný posun.

3. Viacnásobné sčítanie meteorov a určenie hustoty roja

Sčítanie meteorov slúži na určenie dôležitých charakteristík meteorických rojov – hustoty rojov a po-
pulačného indexu (rozdelenie meteorov podľa jasnosti). Pri systematických pozorovaniach možno 
tiež zistiť štruktúru roja (t. j. ako sa tieto charakteristiky menia s časom).

Pri tomto druhu pozorovania sa pomocou vhodného rámika vymedzuje oblasť, v ktorej sa sčítava-
jú meteory. Rámik má tvar obruče a nastavuje sa tak, aby na oblohe ohraničil kruhové pole s prieme-

Zákresy dráh meteorov vo hviezdnej mape

Rámiky pre viacnásobné sčítavanie meteorov v zenite (pre 5 pozorovateľov)
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rom 50 – 60°. Môžeme použiť jednu väčšiu obruč pre viacerých pozorovateľov alebo viacero men-
ších (pre každého pozorovateľa zvlášť). Stred zorného poľa sa väčšinou umiestňuje do zenitu, ale 
nemusí to byť pravidlom. Je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú pevnosť konštrukcie.

Jeden pozorovateľ nezaregistruje všetky meteory. Z toho dôvodu sa zavádza veličina koeficient 
pravdepodobnosti spozorovania meteoru, ktorého hodnota závisí od hviezdnej veľkosti meteoru. 
Jeho hodnoty uvádza nasledujúca tabuľka:

Tabuľka 4: Pravdepodobnosť spozorovania meteoru

Hviezdna veľkosť 0 mag 1 mag 2 mag З mag 4 mag 5 mag 6 mag

Koefi cient 1,00 0,95 0,80 0,51 0,25 0,05 0,001

Ide, samozrejme, o stredné hodnoty; líšia sa pre rôznych pozorovateľov, menia sa s dĺžkou interva-
lu, únavou očí a pod. Viacnásobným sčítaním docielime zachytenie takmer všetkých meteorov. Šta-
tistickými metódami dokážeme zistiť individuálne koeficienty pozorovateľov a presný počet prele-
tujúcich meteorov.

Do pozorovacieho záznamu sa ku každému meteoru uvádza:
  1. poradové číslo meteoru (pre celú skupinu – určuje ho zapisovateľ)
  2. čas preletu T s presnosťou aspoň 1 min. (určuje zapisovateľ)
  3. hviezdna veľkosť m (maximálna)
  4. uhlová rýchlosť 
  5.  smer letu (ako na ciferníku hodín, 12 smeruje na sever)
  6.  poloha začiatku a konca dráhy voči rámiku (++ ak začiatok i koniec leží vo vnútri, –+ ak je 

začiatok mimo rámika a koniec vnútri, +– ak je začiatok vnútri a koniec mimo a – – ak je 
začiatok i koniec mimo rámika).

  7.  či meteor videli viacerí pozorovatelia (zistí sa z poradového čísla)
  8.  zenitová vzdialenosť stredu dráhy z  (v prípade, že sa sleduje oblasť mimo zenitu)
  9.  v poznámke sa uvedie výskyt stopy, výbuchov atď.

Pri sčítaní je dôležité poznať čistý čas 
pozorovania, preto sa presne zaznamenáva 
začiatok a koniec intervalu, dĺžka prestáv-
ky a pod. Čistý čas počas jednej noci by 
nemal byť kratší ako 2 – 3 hodiny, v opač-
nom prípade sa štatistické metódy stávajú 
nespoľahlivými. V priebehu noci sa z tých 
istých dôvodov nesmie meniť ani zloženie 
skupiny.

Hviezdnu veľkosť meteoru zistíme porov-
naním s hviezdami v danej oblasti, ktorých 
poznáme. Uhlovú rýchlosť určujeme rovna-
ko ako pri vyššie uvedenej metóde.

Určenie pozície (+ –) a smeru letu meteorov podľa 
„pravidla ciferníka“
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Tabuľka 5:Denník pre viacnásobné sčítanie meteorov

1. Miesto pozorovania: ........................................

2. Dátum: ................................. (UT)

3. Pozorovací čas: začiatok .............., koniec ............

4. Prerušenia: ........ — ........, ........ — ........

5. Medzná hviezdna veľkosť: .......... m.

6. Pozorovatelia: (skratky alebo čísla)

Č. Čas
Smer 
letu

+ –  z Roj
Pozorovatelia

Pozn.
1 2 3 4 5 6

1 0h33m 11 ++ 2 0° PER 3 2,5 3 3,5

2 0h35m 3 –+ 4 20 Spor. 4 5 4 výbuch

Ak v priebehu pozorovania nastala zmena pozorovacích podmienok (oblačnosť, medzná hviezdna 
veľkosť apod.), zaznamenáva sa táto skutočnosť do pozorovacieho denníka.

4. Teleskopické pozorovanie meteorov

Meteory sú ideálnymi objektmi na pozorovanie voľným okom. Nemenej zaujímavé je však ich sle-
dovanie triédrom alebo teleskopom. Pri výbere roja treba zohľadniť skúsenosti pozorovateľa, pre 
začiatočníkov je vhodnejší intenzívnejší roj s väčším množstvom jasných meteorov (Perseidy, Gemi-
nidy, Leonidy). Existujú však aj menej známe roje s nízkou aktivitou pri vizuálnom pozorovaní (ZHR 
< 10), ktoré nie sú dostatočne prebádané.

Vo všeobecnosti neexistuje ostrá hranica medzi hlavnými a menej výraznými rojmi. Opísaná me-
todika sa využíva aj pri sledovaní rojov s nízkymi frekvenciami. Ich sledovanie vyžaduje veľa zna-
lostí a skúseností. Než sa pozorovateľ ocitne na popredných miestach v rebríčkoch, musí napozoro-
vať rádovo desiatky hodín čistého času. V každom prípade je lepšie začínať s vizuálnymi pozorova-
niami, čo prispeje k získaniu patričných návykov a skúseností a až potom prejsť k teleskopickému 
sledovaniu.

Použitie ďalekohľadov oproti neozbrojenému oku prináša tieto výhody:
  1.  väčšia plocha objektívu v porovnaní so zrenicou oka znamená možnosť uvidieť aj oveľa 

slabšie meteory.
  2.  uhlové zväčšenie umožní rozlišovať detaily
  3.  zlepší sa presnosť zákresu meteoru do mapky

Zorné pole teleskopu má byť podľa možnosti čo najrozsiahlejšie, ale s vykompenzovanými optic-
kými chybami. Najlepším riešením je binokulárny ďalekohľad, nakoľko pri sledovaní obomi očami 
je zraková únava výrazne menšia. S triédrom (priemer objektívu 50 mm) vystačíme do 8 magnitúdy, 
na slabšie meteory treba väčšie priemery (80 mm – delostrelecký binar, 100 mm – Somet binar).

Metodika teleskopického pozorovania je prakticky zhodná s vizuálnym sledovaním, čiže aj for-
málna úprava denníka môže byť taká istá.
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5. Fotografické a televízne pozorovanie

Fotografické sledovanie meteorov nepredstavuje zvláštny problém, vyžaduje však značnú trpezli-
vosť, pretože snímka (klasická alebo digitálna) zaznamená iba jasné meteory. Z toho dôvodu použí-
vame vysokocitlivé filmy (ISO 400 a vyššie), resp. takéto hodnoty nastavíme na tele digitálnej zrkad-
lovky. Digitálne kompakty kvôli značnému šumu pri vysokých hodnotách ISO nie sú vo väčšine 
prípadov použiteľné. Objektív volíme radšej širokouhlejší (aby uhlopriečka snímky bola porovnateľ-
ná so zorným poľom oka) alebo snímame súčasne viacerými prístrojmi.

Fotoaparát môžeme umiestniť na pevný statív alebo na paralaktickú montáž s motorickým poho-
nom. Vhodnú dĺžku expozícií treba odskúšať, závisí od jasu pozadia oblohy a miery šumu senzora, 
orientačne je to okolo 5 minút (pri snímaní na film 10 – 20 minút). Objektív namierime približne 45° 
od radiantu (podľa možnosti čo najvyššie nad horizont). Výhodou je kombinovať fotografické pozo-
rovanie s vizuálnym. Ak sa fotografické sledovanie organizuje viacstanične, dokážeme zo snímok 
rekonštruovať dráhu meteoru v priestore.

Cenová dostupnosť malých televíznych kamier (CCTV) umožnila ich využitie aj v oblasti mete-
orickej astronómie. Vysokocitlivá CCTV kamera so zodpovedajúcim objektívom doplnená vklada-
čom času (DCF alebo GPS) predstavuje vybavenie, ktorým aj v amatérskych podmienkach získame 
vedecky cenné výsledky.

6. Pozorovanie bolidov a ich stôp

Sledovanie veľmi jasných me-
teorov (jasnejších než Venuša) 
je osobitne zaujímavé, pretože 
bolidy sú často sprevádzané 
rôznymi efektmi (výbuchy, 
fragmentácia, zvukové javy, 
vytváranie prachových a plyn-
ných stôp). Metódy pozorova-
nia sa pritom nelíšia od metód 
sledovania normálnych mete-
orov. Osobitnú pozornosť tre-
ba venovať presnému zakres-
leniu ich dráhy do hviezdnej 
mapy.

Prachové stopy bolidov sú 
zriedkavými úkazmi, nakoľko 
pre ich vznik je nevyhnutný 
relatívne pomalý prelet veľké-
ho telesa v nižších vrstvách 
zemskej atmosféry a súmračná 
alebo denná obloha.

Ak sa nám podarí spozorovať takýto fenomén, je dôležité načrtnúť pozíciu stopy na hviezdnom 
pozadí resp. voči terénnym orientačným bodom a zachytiť jej časový vývoj. Ideálne je fotografické 
dokumentovanie úkazu. V každom prípade pri akejkoľvek anomálii zaznamenávame všetky udalosti 
s čo najpresnejším určením času.

Fotografia jasného meteoru s výbuchmi (Astronomické observatórium 
Odessa) 
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Zadanie a formulácia úloh

 1.   Zvoliť si metódu pozorovania, popísať jeho cieľ, predpokladaný objem práce a zostaviť skupi-
nu pozorovateľov.

 2.  Vybrať vhodný meteorický roj, pripraviť gnómonické mapy pozorovacích sektorov na zakres-
ľovanie meteorov. Mapy vytlačiť v mierke zodpovedajúcej približne 2 – 4 mm na uhlový stu-
peň.

 3. Pripraviť pozorovací denník.

 4.  Uskutočniť vlastné pozorovanie so zakreslením meteorov do mapy a zaznamenaním do pozo-
rovacieho denníka.

 5.  Graficky určiť polohu radiantu roja. Získame ju spätným predĺžením dráh jednotlivých mete-
orov. Ak sa dráhy nepretínajú v jednom bode, za radiant budeme považovať ťažisko skupiny 
priesečníkov. Nevyhnutné je však odlíšiť rojové meteory od sporadických.

 6.  Urobiť závery o rojovej príslušnosti meteorov a presnosti polohy radiantu.

Doplňujúce (tvorivé) úlohy

 1.   Vyskúšať teleskopické a fotografické resp. televízne sledovanie meteorov.

 2.  Zostrojiť histogramy rozdelenia meteorov daného roja podľa hviezdnej veľkosti, uhlovej dĺžky, 
uhlovej rýchlosti, farby (pri celkovom počte rádovo desiatok meteorov)

 3.  Zistiť pozície radiantu počas niekoľkých nocí a urobiť závery o jeho dennom posune.

 4.  Porovnať získané grafy týkajúce sa viacerých rojov a urobiť závery o ich charakteristických 
vlastnostiach.

Kontrolné otázky

 1.  Čo je meteor?
 2. Čím sa líši meteor od meteoritu?
 3. Čim sa líši bolid od obyčajného meteoru?
 4. Čo je meteorický roj?
 5. Čo je radiant mateorického roja?
 6. Aké meteorické roje poznáte? Podľa čoho sa pomenúvajú?
 7.  Aké metódy sa používajú pri pozorovaní meteorov?
 8. Aké hlavné charakteristiky musíme zaznamenávať pri vizuálnom pozorovaní meteorov?
 9. Aké sprievodné javy sa môžu vyskytnúť pri prelete bolid?
10. *  Aké rýchlosti môžu mať meteorické častice pri vstupe do zemskej atmosféry?
11. *  Prečo v ranných hodinách (pred východom Slnka) pozorujeme viac meteorov ako večer (po 

západe Slnka)?
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Riešenie:

 1.   Meteor je svetelný úkaz spôsobený prudkým brzdením meteoroidu pri jeho prechode atmosfé-
rou Zeme.

 2. Meteorit je fragment meteoroidu, ktorý nezhorel v atmosfére Zeme a dopadol na jej povrch.

 3.  Bolid je veľmi jasný meteor, jeho zdanlivá hviezdna veľkosť je minimálne zhodná s planétou 
Venuša (– 4m).

 4.  Väčšina pozorovateľných meteorov patrí k niektorému z meteorických rojov; tieto predstavujú 
prúd meteoroidov uvoľnený z jadra kométy v dôsledku jej zvýšenej aktivity pri prechode pe-
rihéliom.

 5.  Radiant meteorického roja je bod (resp. plôška) na oblohe, z ktorého zdanlivo vyletujú meteory.

 6.   Roje sú vo väčšine prípadov pomenované podľa súhvezdia, do ktorého sa zdanlivo premieta ich 
radiant.

 7.  Vizuálne, teleskopické, fotografické, televíznymi kamerami, radarové, rádiové

 8.  Čas preletu, rojová príslušnosť, hviezdna veľkosť, uhlová rýchlosť, farba, viditeľnosť stopy po 
prelete a jej trvanie, iné okolnosti.

 9.  Prelet bolidu býva často sprevádzaný viacnásobnými výbuchmi i zvukovými efektmi (podobné 
vzdialenému hrmeniu), prípadne i elektrofonickými zvukmi.

10.  Meteorické častice môžu do zemskej atmosféry vstupovať rýchlosťami v rozsahu 11 až 72 km.s–1.

11.  Ide o tzv. dennú variáciu počtu meteorov, ktorá je dôsledkom rotácie Zeme; zjednodušene po-
vedané – v  ranných hodinách sa Zem pohybuje v ústrety meteorickým časticiam, naproti tomu 
večer ju častice musia „dobiehať“.

Praktický príklad k téme 2.3.: Kométa Hartley v roku 2010

Kométa 103P/Hartley patrí do Jupiterovej rodiny komét, okolo Slnka obieha po eliptickej dráhe 
s hlavnou polosou 3,5 AU s periódou približne 6,5 roka. Napriek tomu bola objavená až v roku 1986, 
pretože v minulosti jej perihélium ležalo až 2 AU od Slnka (v súčasnosti je to 1 AU). Odvtedy ju bolo 
možné pozorovať pri všetkých ďalších návratoch a jej dráha bude stabilná v priebehu celého 21. 
storočia.

Jeseň roku 2010 bola z hľadiska sledovania kométy mimoriadne priaznivá, nastalo totiž jej najtes-
nejšie priblíženie k Zemi za ostatných resp. i najbližších 100 rokov. Z toho dôvodu bola kométa 
Hartley centrom záujmu profesionálnych i amatérskych astronómov, pozemské pozorovania doplnil 
i kozmický výskum – v novembri ju z bezprostrednej blízkosti preskúmala sonda Deep Impact.

V priebehu prvých dvoch dekád októbra sa kométa presúvala súhvezdiami Kasiopeje, Perzea a se-
vernej časti Povozníka, pre naše zemepisné šírky bola teda cirkumpolárna. Jej ďalší pohyb smeroval 
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do Blížencov, Malého psa, Jednorožca, Kormy a Veľkého psa. Najvýhodnejšie podmienky na jej 
sledovanie boli preto v nočných hodinách. Mapky vyjadrujúce pohyb kométy voči hviezdnemu po-
zadiu uvádzame na nasledujúcich troch obrázkoch.

Pohyb kométy voči hviezdnemu 
pozadiu v októbri až decembri 2010

Detailnejší pohľad na dráhu 
v októbri 2010

... a v novembri až decembri 2010
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Ďalšie obrázky predstavujú grafy časovej závislosti jej vzdialenosti od Zeme resp. Slnka, elongácie 
od Slnka, predpokladanej zdanlivej magnitúdy a uhlovej rýchlosti na oblohe.

Uvedené mapky a grafy využijeme pri formulá-
cii nasledovných úloh:
 1.  Určte dátum, kedy sa kométa nachádzala 

v perihéliu a kedy je v najmenšej vzdiale-
nosti od Zeme.

 2.  Na základe analýzy grafov závislostí 
vzdialenosti kométy od Slnka resp. Zeme 
objasnite, prečo bol tento návrat kométy 
Hartley z hľadiska jej jasnosti pre pozem-
ského pozorovateľa taký priaznivý.

 3.  Porovnajte priebeh spomínaných grafov, 
vysvetlite prečo má graf závislosti vzdiale-
nosti kométy od Slnka symetrický prie-
beh.

  4.  Určte rýchlosť kométy vzhľadom k Zemi v čase jej najtesnejšieho priblíženia.
  5.  Ktoré údaje z grafu resp. mapiek využijeme k posúdeniu pozorovacích podmienok z hľadis-

ka vhodnej geometrie (voči polohe Slnka a horizontu)?
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  6.  V akom časovom období mohla byť kométa teoreticky viditeľná voľným okom, ak by sme 
ju považovali za bodový objekt? Z akého dôvodu bolo toto obdobie v skutočnosti kratšie? 
Vysvetlite svoje myšlienkové postupy. (Predpokladajme, že jasnosť kométy sa vyvíjala pod-
ľa predpovedanej krivky.)

  7.  S ktorými jasnými otvorenými hviezdokopami sa počas októbra 2010 dostala kométa do 
konjunkcie (uhl. vzdialenosť < 5°), kedy tieto priblíženia nastali?

  8.  Ktorý deň bolo pozorovanie kométy výrazne rušené svitom Mesiaca v malej uhlovej vzdia-
lenosti od kométy?

Riešenie:

 1.   V perihéliu sa nachádzala 28. októbra 2010, najmenšiu vzdialenosť od Zeme dosiahla 20. ok-
tóbra.

 2.  Minimálna vzdialenosť kométy od Zeme nastala krátko (iba 8dní) pred jej prechodom perihé-
liom.

 3.  Vzdialenosť kométy od Zeme pred najtesnejším priblížením klesala rýchlejšie oproti nárastu 
po tejto udalosti. Je to dôsledok skladania rýchlosti kométy a Zeme. Graf závislosti vzdialenos-
ti kométy od Slnka je symetrický, pretože veľkosť heliocentrickej rýchlosti sa mení s časom 
rovnako pred i po prechode perihéliom.

 4.  V čase najtesnejšieho priblíženia kométy k Zemi je vektor jej geocentrickej rýchlosti kolmý na 
spojnicu Zem – kométa (radiálna rýchlosť je nulová). Rýchlosť určíme ako súčin uhlovej rých-
losti (480 obl. sekúnd za hod.) a vzdialenosti (0,12 AU); veľkosť rýchlosti vyjde 11,6 km.s–1.

 5.  Využijeme graf závislosti elongácie kométy od Slnka a mapku pohybu po oblohe; vzhľadom na 
veľké hodnoty elongácie a severnejšiu deklináciu voči Slnku je celé uvedené obdobie z geomet-
rického hľadiska vhodné na pozorovanie kométy. Do 21. októbra bola kométa dokonca cirkum-
polárna.

 6.  Ak predpokladáme hraničnú hviezdnu veľkosť pri sledovaní voľným okom 6,0m, vychádza 
obdobie jej viditeľnosti od 29. septembra do 18. novembra 2010. Vzhľadom na skutočnosť, že 
kométa nie je bodový objekt a jej jasnosť je rozložená na určitú plôšku, bolo toto obdobie 
v skutočnosti kratšie.

 7.   M 103 (5. 10.), χ a h Per (8. 10.), M 38 a M 36 (21. 10.), M 35 (26. 10.)

 8.   27. októbra 2010
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3.1. Ďalekohľady

Ľudské oko ako astronomický nástroj. 
Prvé ďalekohľady (Galileo, Newton). Refraktory a reflektory. 
Hviezdna veľkosť, magnitúda.

Neozbrojeným okom môžeme na oblohe (hviezdnej hemisfére) napočítať 2 000 – 2 500 hviezd. 
Niektoré sú jasnejšie, niektoré slabšie, to si všimneme veľmi ľahko. No ako tento vnem vyjadriť 
číslom? Astronómovia na to používajú termín zdanlivej hviezdnej veľkosti. Túto celkom svojvoľnú 
charakteristiku hviezd zaviedol pred dvetisíc rokmi starogrécky astronóm Hipparchos, ktorý sa 
nominoval role „sudcu“ voči hviezdam. Najjasnejšie nazval hviezdami prvej veľkosti („prisúdil“ 
im prvé miesto), o niečo slabšie – hviezdami druhej veľkosti a tak ďalej až po najslabšie ledva 
spozorovateľné – šiestej veľkosti. Neskôr sa dohodlo, že tok svetelnej energie od hviezd prvej veľ-
kosti je 2,512 krát väčší ako od hviezd druhej veľkosti a 2,512 . 2,512 = (2,512)2 krát väčší ako od 
hviezd tretej veľkosti, atď. Hviezdne veľkosti označujeme latinským písmenom m, ktoré umiestňu-
jeme ako mocniteľ vpravo hore od čísla, vyjadrujúceho číselnú hodnotu (napríklad 2m). Namiesto 
slov „tok energie z hviezdy“ je zvykom používať „jasnosť hviezdy je rovná toľkým a toľkým 
hviezdnym veľkostiam“. V 16. storočí hviezdy v súhvezdiach označili gréckymi písmenami v po-
radí zmenšovania jasnosti: najjasnejšia hviezda v súhvezdí – α (alfa), nasledujúca hviezda podľa 
jasnosti – β (beta), potom – γ (gama) atď. Túto tradíciu v roku 1603 zaviedol astronóm Johann 
Bayer.

Astronomické pozorovanie je základným zdrojom informácií o objektoch a javoch na oblohe, kto-
ré sa dejú vo vesmíre. Na vykonávanie pozorovaní boli v mnohých krajinách vybudované špeciálne 
vedecko–výskumné zariadenia – astronomické observatóriá. Na Slovensku sú najvýznamnejšie tie-
to:
 Astronomické observatórium Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej 

Lomnici. (Lomnický štít, Skalnaté pleso a Stará Lesná)
 Astronomické observatórium Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenské-

ho v Bratislave (Modra-Piesky)
 Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo
Moderné observatóriá sú vybavené veľkými ďalekohľadmi, ktoré sú zložitými a automatizovaný-

mi zariadeniami.
Ďalekohľad zväčšuje zorný uhol, pod ktorým vidíme objekty na oblohe a zbiera omnoho viac krát 

svetla prichádzajúceho od vesmírneho objektu ako ľudské oko. U človeka aj u zvierat (osobitne zre-
teľné je to u mačiek) sa zrenica v temnote rozširuje. Týmto spôsobom živý organizmus reguluje 
množstvo svetla vstupujúceho do oka. Čím slabšie je svetlo, tým väčšia musí byť plocha zrenice. 
Objektív ďalekohľadu to je veľká umelá zrenica. Čím väčšia plocha objektívu, tým slabšie zdroje 
možno nájsť pomocou tohto ďalekohľadu.

Galileo použil na svoje pozorovania šošovkový ďalekohľad čiže refraktor. Jan Hevelius, syn boha-
tého poľského kupca – pivovarníka, doviedol svoje refraktory do obrovských rozmerov a dosiahol 
lepšiu kvalitu obrazu. Najväčší z Heveliových teleskopov sa už nezmestil do jeho observatória 
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v Gdaňsku. Musel ho postaviť za mestom. Bol pripevnený na 30 metrov vysokej konštrukcii. Dĺžka 
tubusu tohto ďalekohľadu merala 45 metrov.

Astronómovia rýchlo našli riešenie problému neskladnosti a nemotornosti ďalekohľadov. Namies-
to šošoviek treba ako objektív použiť zrkadlo! Ďalekohľady so zrkadlovými objektívmi nazývame 
reflektormi. Neveľké reflektory zhotovoval vo svojom domácom laboratóriu už Newton. Prvé veľké 
prístroje boli zostrojené na konci XVIII. storočia. Najznámejším výrobcom ďalekohľadov sa stal 
William Herschel. Práve on objavil pomocou svojho ďalekohľadu siedmu planétu slnečnej sústavy 
– Urán.

Akokoľvek, ďalekohľad – reflektor má malé zorné pole. 
Na oblohe sa doňho nezmestí ani kotúč Mesiaca. Bez pohybu 
ďalekohľadu môžeme prehliadať len maličkú časť oblohy. 
Začiatkom XIX storočia sa myseľ konštruktérov opäť obra-
cia k refraktorom. Pomohol tomu Joseph Fraunhofer. Prišiel 
s nápadom zhotoviť šošovkový objektív z viacerých druhov 
skla a tým kompenzovať mnohé optické vady. Okrem toho 
ani Hevelius ani Herschell nenašli spôsob ako viesť ďaleko-
hľad za pohybom hviezd. Vplyvom denného pohybu oblohy 
sa hviezda sústavne premiestňuje a rýchlo mizne zo zorného 
poľa nehybného ďalekohľadu. Fraunhofer naklonil os otáča-
nia ďalekohľadu a namieril ju na svetový pól. Na sledovanie 
hviezdy ďalekohľadom teraz stačilo otáčať ním okolo jedinej 
– polárnej osi. Tento proces sa ľahko automatizuje. Fraunho-
fer prosto pridal k ďalekohľadu časový mechanizmus.

Nové gigantické refraktory sa aj tak ukázali byť nerozum-
nými pretože ich tubusy sa prehýbali pod svojou vlastnou tiažou a v hrubých šošovkových objektí-
voch sa pohlcovalo priveľa svetla.

V roku 1919 začali stavať na hore Mt. Wilson v Kalifornii ďalekohľad-reflektor s priemerom 
zrkadla 2,5 metra. A v roku 1949 na Mt. Palomar už stál teleskop s priemerom zrkadla 5 metrov. 
V roku 1975 ho prekonal Boľšoj teleskop azimutaľnyj s priemerom zrkadla 6 metrov postavený na 
Kaukaze.

Najmodernejšie teleskopy už nepoužívajú jednoliate zrkadlá, ale mozaiky zložené z viacerých 
menších zrkadiel. Stavajú sa aj série ďalekohľadov vedľa seba využívajúce princíp interferometrie. 
Na hore Mauna Kea na Havajských ostrovoch je dvojica desaťmetrových Keckových teleskopov. 
Na hore Cerro Paranal v Čile je štvorica 8,2 m ďalekohľadov Európskeho južného observatória 
ESO.

Na Slovensku je najväčší ďalekohľad Vihorlatskej hvezdárne v Humennom s priemerom zrkadla 
1m inštalovaný na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.

Rádioteleskopy. Kozmické ďalekohľady. Základy kozmonautiky.

V roku 1931 objavil americký vedec Karl Jansky rádiové žiarenie prichádzajúce z Mliečnej cesty. 
Dnes vieme, že rádiové vlny prichádzajú takmer od všetkých vesmírnych objektov včítane nášho 
Slnka. Zemská atmosféra nepohlcuje a nerozptyľuje rádiové vlny, preto môžu rádioteleskopy pozo-
rovať v ľubovoľnom počasí a v ľubovoľnú hodinu dňa.

Rádioteleskopy sa skladajú z antény a citlivého rádioprijímača so zosilňovačom. Od väčšiny koz-
mických objektov dôjde ku Zemi len veľmi málo žiarenia. Na jeho príjem potrebujeme antény s plo-

Obr. 1. Jeden z moderných ďalekohľadov 
– reflektorov Anglo-austrálskeho 
observatória. Taký ďalekohľad 
nepotrebuje plný tubus. Zrkadlo odráža 
všetko svetlo, ktoré zozbiera od 
vesmírnych objektov.
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chou tisícok štvorcových metrov. Najväčší rádioteleskop na svete — Very Large Array (VLA) — je 
postavený v Novom Mexiku (USA). Je zostavený z 27 pohyblivých 25 metrových parabolických 
antén. Z nepohyblivých rádioteleskopov sú najväčšie RATAN 600 s priemerom 576 m v Rusku na 
Kaukaze a rádioteleskop s priemerom 300 m v kráteri Arecibo (Portoriko).

Hlavné výhody rádioteleskopov spočívajú v nasledovnom:
1.  Objavujú rádiové zdroje – objekty, ktoré žiaria v rádiovej oblasti a takmer ich nevidno v optic-

kej oblasti
2.  Odhaľujú zdroje položené za oblakmi mezdihviezdneho prachu v oblasti Mliečnej cesty, nedo-

stupné optickým ďalekohľadom.
3.  Pracujú aj pri zamračenej oblohe a počas dňa.

Ak by sme mohli vidieť oblohu na rádiových vlnách, tak 
jeden z najjasnejších zdrojov na nej by bola rádiová galaxia 
Cassiopea A.

Akokoľvek, nehľadiac na neutíchajúci záujem pozorovať 
vesmír zo Zeme, človek vždy túžil opustiť jej povrch. Ako 
prvý ukázal cestu do vesmíru ruský vedec Konstantin Eduar-
dovič Ciolkovskij. V čase, keď sa prvé lietadlá z problémami 
zdvíhali zo zeme, Ciolkovskij vypracoval teóriu reaktívneho 
pohybu.

Ak vystrelíme z pušky náboj, poletí po zakrivenej dráhe 
v gravitačnom poli Zeme niekoľko sto metrov. Ak rýchlosť 
náboja na začiatku dosiahne 7,9 km/s, poletí tak ďaleko, že 
nespadne nazad na Zem (ak zanedbáme vplyv atmosféry, kto-
rá bude v skutočnosti pohyb náboja spomaľovať). Náboj sa 
stane umelou družicou Zeme. Rýchlosť 7,9 km/s sa nazýva 
prvou kozmickou rýchlosťou. Na prekonanie príťažlivosti 

Zeme a odlet k iným planétam je potrebné dosiahnuť druhú kozmickú rýchlosť rovnú 11,2 km/s. A na 
prekročenie hraníc slnečnej sústavy a odlet ku hviezdam je potrebná tretia kozmická rýchlosť rovná 
16,7 km/s.

Metódy astrofyzikálneho výskumu

Najväčšiu časť našich poznatkov o vesmíre sme získali zásluhou pozorovania svetla. Svetelná vlna 
je elektromagnetickým kmitanie, ktoré prenáša energiu od zdroja k prijímaču bez prenosu hmoty. 
Vzdialenosť od istého bodu vlny po nasledujúci identický bod, napríklad vzdialenosť od hrebeňa po 
hrebeň vlny, nazývame vlnová dĺžka. Vo vákuu sa elektromagnetické vlny šíria rýchlosťou rovnakou 
pre všetky druhy žiarenia c = 3 . 108 ly. Svetelný rok (ly) je vzdialenosť, ktorú prejde svetlo vo vákuu 
za 1 rok (1 rok = 3 156 107s, 1 sv. rok = 9,46 biliónov km). V astronómii používame na určovanie 
veľkých vzdialeností aj jednotku parsek (pc). Je definovaná ako vzdialenosť z ktorej by sme videli 
astronomickú jednotku po uhlom 1 uhlovej sekundy. 1pc = 3,26 ly.

Vlnenie môžeme opísať buď pomocou pojmu vlnovej dĺžky, alebo s pomocou pojmu frekvencie 
vlny. Frekvencia vlny je počet vĺn, ktoré prejdú daným bodom za jednotku času. Frekvencia sa meria 
počtom kmitov za sekundu (Hz). Pre všetky druhy vlnení platí vzťah:

c = ν . λ,
kde ν je frekvencia a λ je vlnová dĺžka.

Obr. 2. Vzhľad galaxie Cassiopea A na 
rádiových vlnách
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Viditeľné svetlo je len neveľká časť všetkého elektromagnetického žiarenia vo vesmíre. Okrem 
neho existuje ešte rentgenové, gama, infračervené, rádiové. Všetky druhy elektromagnetického žia-
renia zostavené podľa dĺžky vlny tvoria elektromagnetické spektrum. Existujú tri „okná“, ktoré at-
mosféra prepúšťa – viditeľná oblasť, rádiová oblasť a infračervená oblasť. Viditeľné lúče majú vlno-
vé dĺžky od 390 – 760 nm.

Množstvo svetelnej energie, ktorú vyžaruje horúce teleso (napríklad hviezda) je jedna z jeho zák-
ladných charakteristík. Hviezdy vyžarujú energiu na všetkých vlnových dĺžkach. Všetka energia, 
ktorá prechádza za jednotku času cez uzavretú plochu obopínajúcu zdroj žiarenia sa nazýva jeho 
svietivosť. Pri hviezdach, ktoré sa pri pohľade zo Zeme javia prakticky ako bodové zdroje, môžeme 
pozorovať len tok od nich, presnejšie osvetlenie, ktoré spôsobuje. V astronómii sa namiesto osvetle-
nia používa bezrozmerná veličina, ktoré sa nazýva hviezdna veľkosť alebo magnitúda (mag, m). 
Pod jednou hviezdnou veľkosťou rozumieme pomer osvetlení 2,512 krát. Toto číslo bolo vybrané 
tak, aby sa jeho logaritmus presne rovnal 0,4 a interval piatich hviezdnych veľkostí zodpovedal po-
meru osvetlení 100 krát. Takto osvetlenie od objektov –1m, 0m, 1m, 2m, 3m, ... tvorí nekonečnú geomet-
rickú postupnosť s koeficientom 2,512.

Hviezda Vega – najjasnejšia hviezda v súhvezdí Lýry má 0m. Čím je hviezda horúcejšia, tým viac 
energie vyžaruje na krátkych vlnách. Toto pravidlo sa nazýva Wienov posunovací zákon. Ináč pove-
dané, vlnová dĺžka maxima vyžarovania je nepriamo úmerná teplote horúceho telesa. Teplotu hviez-
dy možno odhadnúť podľa jej farby. Horúce sú bielo-modré hviezdy, žlté sú chladnejšie, červené 
najchladnejšie. Pri zvýšení teploty sa mení nielen farba žiarenia, ale aj jeho intenzita, ktorá je úmerná 
štvrtej mocnine teploty.

Absolútna hviezdna veľkosť – miera svietivosti, ktorá vyjadruje koľko svetla hviezda skutočne 
vyžaruje do priestoru. Určuje sa ako zdanlivá hviezdna veľkosť, ktorú by mala hviezda, keby sa na-
chádzala vo vzdialenosti 10 pc. Rozdiel medzi zdanlivou hviezdnou veľkosťou (m) a absolútnou (M) 
sa nazýva modul vzdialenosti.

Nech E1 – žiarenie, ktoré príde k Zemi zo vzdialenosti r od hviezdy zdanlivej hviezdnej veľkosti m 
a E0 – žiarenie hviezdy zo vzdialenosti D = 10 pc, určené jej absolútnou hviezdnou veľkosťou M. 
Vtedy podľa Pogsonovej rovnice

Keďže žiarenie je nepriamo úmerné druhej mocnine vzdialenosti, tak E1/E0 = D2/r2, alebo 
E1/E0 = 2log D – 2log r, odkiaľ

0,4(M – m) = 2log D – 2log r

Delením rovnosti 0,4 a pamätajúc, že log D = log 10 = 1, nakoniec dostaneme

M = m + 5 – 5log r,

kde vzdialenosť musí byť vyjadrená v parsekoch.

Na výskum žiarenia prichádzajúceho od kozmických objektov sa v astronómii využívajú ďaleko-
hľady. Delíme ich na optické, rádioteleskopy, rentgenové, gama-teleskopy. Optické môžu byť 
refraktory a reflektory. Základná schéma je objektív a okulár. Zrkadlo môže byť hlavné a sekundár-
ne. Základné charakteristiky sú nasledujúce:

( )mM
E
E

−= 4,0log
0

1
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–  Ohnisková vzdialenosť = vzdialenosť od šošovky (zrkadla) po obraz.
–  Zväčšenie = pomer ohniskových vzdialeností objektívu a okuláru. Ďalekohľad zväčšuje uhlové 

rozmery objektu. Objekt sa zdá ako keby bol bližšie k nám.
–  Rozlišovacia schopnosť ďalekohľadu = najmenší uhol medzi dvoma hviezdami, pri ktorom v da-

nom ďalekohľade vidno dva oddelené obrazy. Rozlišovacia schopnosť vyjadrená v radiánoch je 
nepriamo úmerná priemeru objektívu a priamo úmerná vlnovej dĺžke elektromagnetických vĺn 
prijímaných ďalekohľadom.

–  Aberácie = chyby zobrazenia spôsobené objektívom ďalekohľadu. Existuje farebná (chromatic-
ká) a guľová (sférická) chyba.

Základné typy teleskopov:

Úlohy k téme 3.1.

 1.   Priemer objektívu refraktora je D = 20 cm a ohnisková vzdialenosť F = 3 m. Aké je teoretické 
rozlíšenie pre vizuálne pozorovania? Aké zväčšenie dostaneme pri použití okulára s ohnisko-
vou vzdialenosťou f = 10 mm?

 2.  S akým rozlíšením pracuje rádioteleskop RATAN-600 pri pozorovaní na vlne 30 cm?

 3.  Aké je rozlíšenie medzikontinentálneho rádiointerferometra, ktorý pracuje na vlne 1 cm, ak je 
vzdialenosť medzi anténami rovná polomeru Zeme?

 4.  Nova v čase vzplanutia zvýši svoju svietivosť 10 000 krát. O koľko hviezdnych veľkostí sa 
zvýši jasnosť hviezdy? Akú hviezdnu veľkosť musí mať pôvodná hviezda, aby po vzplanutí 
ako nova bola viditeľná voľným okom?

 5.  Čo silnejšie osvetľuje Zem: Sírius (m = –1,4) alebo všetky hviezdy od m = 5 do m = 6, ktorých 
je na nočnej pologuli okolo 1 600?

 6.  Úloha k zákonu o nepriamej úmere štvorcu vzdialenosti. Vzdialenosť k Síriusu sa rovná 2,7 par-
seka (pc) a zmenšuje sa každú sekundu o 8 km. Za koľko rokov sa jasnosť Síriusa zdvojnásobí?

 7.   Koľko času prešlo od konjunkcie po opozíciu planéty so Slnkom, ak sa jej hviezdna veľkosť za 
ten čas zmenila o jednu magnitúdu?

 8.  Určite priemer hviezdy ο Ceti v kilometroch ak jej zdanlivý uhlový priemer je 0,065 uhlových 
sekúnd a paralaxa je 0,024 uhlovej sekundy.

Obr. 4. REFLEKTORYObr. 3. REFRAKTOR
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 9.  Nazvite optické systémy ďalekohľadov 
(1 – 3) a tiež ich detaily a charakteristi-
ky označené na obrázkoch.

Riešenie úloh k téme 3.1.

 1.  0.6“, 300x

 2. 103“

 3. 0,0003“

 4. o 10m, 16m

 5.  Predpokladajme, že priemerná jasnosť týchto slabých hviezd je 5,5m. Ich celková jasnosť zodpove-
dá jednej hviezde s hviezdnou veľkosťou m = 5,5 – 2,5 . log(1 600) = –2,5m. Sírius má len –1,4m.

 6.  Vyjadríme koľkokrát sa zvýši jasnosť hviezdy ako 
( )tvR

Rn
−

= , kde R je vzdialenosť, 

v rýchlosť približovania a t čas približovania. Odtiaľ vyjadríme t a dosadíme n = 2. Dostaneme 
97 tisíc rokov.

 7.   Zmena hviezdnej veľkosti o 1 magnitúdu to je 2,512 krát. Vieme, že zmena jasnosti je úmerná 
štvorcu vzdialenosti. Preto môžeme napísať:

( )
( )

512,22

2

=
−
+

rR
rR

,

   kde r a R sú polomery dráh Zeme a planéty, ktoré predpokladáme, že sú kruhové. Po dosadení
R ~ 4,4 AU. Z tretieho Keplerovho zákona siderická obežná doba T = R3⁄2 = 9,2 roka. To čo 
hľadáme je polovica synodickej obežnej doby. Použijeme vzťah 1/Tzeme = 1/Tsyn – 1/Tsid. Synodická 
obežná doba je po dosadení 1,12 roka a od konjunkcie po opozíciu prešlo 0,56 roka, čo je 205 dní.

 8.  Výpočet môžeme urýchliť úvahou o tom, že pomer 0,065‘‘/0,024“ = 2,7 je číslo, ktoré 
hovorí koľkokrát je priemer hviezdy väčší ako polomer zemskej dráhy. V kilometroch: 
2,7 x 150.106 km = 405.106 km

 9.  1) refraktor Keplerovho typu, a) objektív, b) ohnisková vzdialenosť, c) okulár
  2) reflektor typu Cassegrain, a) okulár, b) primárne ohnisko, c) objektív
  3) reflektor typu Newton, a) okulár, b) primárne ohnisko, c) objektív
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3.2.  Slnko ako hviezda. 
Jeho hlavné parametre

Hviezdy sa nám zdajú ako malé bodky, pretože sú veľmi ďaleko. Ale jedna celkom normálna hviez-
da je len krok od nás. Avšak tento krok je astronomický – ekvivalentný 150 miliónom km. Táto 
hviezda je naše – Slnko. Ďalšia k nám najbližšia hviezda je Proxima v súhvezdí Kentaura – nachádza 
sa od nás vo vzdialenosti 4,25 svetelného roka. Koľko je to kilometrov? 1 svetelný rok – je vzdiale-
nosť, ktorú svetlo prekoná za dobu 1 roka rýchlosťou 300 000 km/s. Takže za 1 sekundu lúč svetla 
prejde 300 000 km, po dobu 1 minúty 300 000 . 60 = 18 000 000 km, za 1 hodinu 18 000 000 . 60 = 
1 080 000 000 km, za 1 deň – 108 . 107 . 24 = 2 592 . 108 km a za 1 rok to bude 2 592 . 108 . 365 = 
9,46 . 1012 km. Tak 1 svetelný rok sa približne rovná 10 biliónov km.

Slnko – zdroj svetla, tepla a života na našej planéte.

V staroveku, mnoho skupín ľudí sa chovalo k Slnku ako božstvu, venovalo mu svoje modlitby. Slnko 
je však obyčajná hviezda, nie príliš jasná. Takých hviezd sú milióny v našej galaxii. Patrí k hviezdam 
– trpaslíkom, má žltú farbu a povrchovú teplotu asi 6000 K.

Základné charakteristiky Slnka ako hviezdy, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Priemerná vzdialenosť od Zeme 149 mil. km
Polomer 7.108 m
Zdanlivý priemer na oblohe 32‘31,4‘‘(max.), 31‘27,2‘‘(min.)
Hmotnosť 1,989.1030 kg
Slnečná konštanta 1,35.106 kW/m2

Svietivosť 3,88.1026 W
Teplota viditeľnej vrstvy 5 800 K
Spektrálna trieda G2
Zdanlivá hviezdna veľkosť (V) –26.6m (v zenite)
Doba rotácie 25 – 35 dní (diferenciálna rotácia)
Chemické zloženie vonkajších vrstiev Н (71 %). He (27 %)

Keď študujeme Slnko, môžeme získané výsledky aplikovať aj na iné hviezdy rovnakého typu. 
Slnko je žltý trpaslík a hviezdou hlavnej postupnosti. Nezávisle na sebe, vedci Hertzsprung a Russell 
sa rozhodli pre hviezdy vytvoriť graf závislosti. Na os X vyniesli teplotu hviezdy (alebo spektrum), 
a na os Y svietivosť hviezd (alebo absolútnu hviezdnu veľkosť). Očakávali, že hviezdy budú rozlo-
žené rovnomerne po celej ploche grafu. Ukázalo sa, že tomu tak nie je. Väčšina hviezd sa rozložila 
pozdĺž uhlopriečky grafu, zvyšok bol rozložený popri iných čiarach. Túto základnú čiaru, kde sa 
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nachádza väčšina hviezd nazvali hlavnou postupnosťou. Naše Slnko je tiež hviezda hlavnej postup-
nosti. Vďaka blízkosti Slnka, aj relatívne slabé javy na povrchu Slnka sú dobre pozorovateľné. Na-
vyše v niektorých prípadoch ich účinky sú pociťované priamo obyvateľmi Zeme.

Zdroje slnečnej energie.

Dlhé časy vedci mali predstavu, že na povrchu Slnka môže byť život. Ako náhle v polovici 19. sto-
ročia, bola nastolená otázka koľko energie Slnko emituje za jednotku času (a odkiaľ sa táto energia 
berie) – museli od týchto naivných názorov ustúpiť. K otázke o zdrojoch energie sa vyslovil aj New-
ton. Navrhol, že zdrojom „paliva“ je pád komét. Následne sa táto hypotéza sa vyvíjala podobne ako 
mnoho iných, často rôznorodých až neprirodzených. Avšak, väčšina z nich neposkytovala dostatok 
energetických zásob, ktoré by vysvetlili silu a dobu vyžarovania energie Slnkom. Tabuľka uvádza 
stručný zoznam týchto hypotéz.

Autor Rok Názov hypotézy Poznámky
Robert Mayer 1848 Meteorická (pád meteoroidov na povrch 

Slnka)
Hmotnosť všetkých 
dopadajúcich telies by 
musela 150 krát prevyšovať 
hmotnosť Slnka

Hermann 
Helmholtz

1854 Kontrakčná (zdrojom slnečnej energie je 
zmršťovanie slnečnej gule, pri ktorom viac 
energie sa bude uvoľňovať v jadre Slnka)

Kontrakčná energia 
by stačila Slnku len 
na 20 miliónov rokov

James Kroll 1854 Zrážka s inou hviezdou (Slnko sa v minulosti 
zrazilo s inou hviezdou a získalo zásoby tepla 
na miliardy rokov)

Kinetická energia zrážky 
by stačila tiež iba 
na 20. miliónov rokov

William 
Siemens

1881 Regeneračná pec (energia Slnka sa nestráca, 
ale je pohlcovaná medziplanetárnou hmotou 
a rozkladá molekuly na atómy. Tieto atómy sú 
vťahované rotujúcim Slnkom v oblasti pólov 
a odovzdávajú Slnku zásoby chemickej 
energie. Z rovníkových oblastí Slnka sú 
vypudzované plyny vo forme molekúl a všetko 
sa opakuje. Zdrojom energie je rotácia Slnka.)

Rotačná energia by stačila 
Slnku len na 116 rokov.

James Jeans 1923 – 1926 Rádioaktívny rozpad transuránov Je to spontánny proces 
a viedol by k výbuchu Slnka

Henry Russel 
a Stanley 
Eddington

1925 – 1926 Energia uvoľnená pri anihilácii elektrónu 
a protónu (pozitrón ešte nebol známy)

Silné protirečenie 
s pozorovaným pomerom 
svietivosti Slnka a Capelly.

Eddington, 
Russel a Jeans 

20-te roky 
20. storočia

Syntéza prvkov Správna myšlienka, ale ešte 
niet konkrétnych reakcií

Ernst Öpik Začiatok 
20. storočia

Termojadrové reakcie Kvalitatívne vysvetlenie

Hans Bethe 1939 Protón-protónový a uhlíkovo-dusíkový cyklus Kvantitatívna teória 
termojadrovej premeny 
prvkov

Podrobne sú tieto hypotézy popísané v čítaní „Tajomstvá hviezdnych jadier“ v internetovej verzii 
publikácie.

Dnes vieme, že Slnko, rovnako ako väčšina iných hviezd, je v stabilnom stave kvôli rovnováhe 
medzi gravitačnou silou a tlakom tepelnej energie. Gravitácia stláča slnečnú hmoty a tak dochádza 
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k zahrievaniu jadra na vysoké teploty (asi 14 miliónov K). To má za následok jadrovú reakciu a pre-
menu vodíka na hélium. Pri tom sa vytvára obrovské množstvo tepla. Tlak vytváraný teplom smeru-
je od stredu hviezdy k povrchu a bráni ďalšiemu stláčaniu Slnka. K premene vodíka na hélium do-
chádza v dôsledku reakcie protón-protónového cyklu (pp-cyklus, obr. 1.). Výsledkom reakcie je, že 
zo štyroch jadier vodíka vzniká jadro hélia a tri neutrína, za uvoľnenia časti energie.

4 1Н → 4Не + 3ν + 4,3 . 10–12 J

Atóm hélia obsahuje iba 3,97 hmotnosti atómu vodí-
ka. Nie presne 4, ako by sme očakávali. Úbytok hmot-
nosti predstavuje približne 1/130 hmotnosti samotného 
atómu. Táto hodnota zjavne predstavuje tú časť látky, 
ktorá sa premenila na žiarenie. Pri vzniku 1 atómu hé-
lia zo 4 atómov vodíka sa oddelilo akési množstvo 
energie, ktoré je ľahko vypočítať pomocou Einsteinov-
ho vzorca E = mc2. Táto energia je

0,03 . (1,67 . 10–27) . (9 . 1016) = 4,5 . 10–15 kJ.

Za 1 sekundu Slnko vyžiari energiu 3,8 . 1023 kJ. Z toho vyplýva, že každú sekundu sa musí 
vo vnútri Slnka syntetizovať približne 1038 atómov hélia. Za sekundu musí Slnko premeniť na hélium 
7 . 1011 kg vodíka, za rok to je 2 . 1019 kg alebo 2 . 1016 ton, za miliardu rokov 2 . 1025 ton, čo je oko-
lo 1% slnečnej hmotnosti. Strata hmotnosti na úkor žiarenia pritom tvorí menej ako 0,1% hmotnosti 
Slnka.

Ale ako zložiť atóm hélia zo štyroch atómov vodíka? Je len veľmi malá pravdepodobnosť, že sa 
naraz zrazia 4 atómy vodíka a to aj v podmienkach vysokých teplôt a hustôt, ktoré vládnu vo vnútri 
hviezd. Nezabezpečí sa potrebné množstvo zrážok, čo znamená, že nevznikne dostatok energie. Hy-
potéza zašla do slepej uličky.

Až v roku 1939 americký fyzik Bethe urobil kvantitatívnu teóriu jadrových zdrojov hviezdnej 
energie. Predtým, v roku 1938, Weizsäcker publikoval prácu, v ktorej ukázal dve reakcie, ktoré moh-
li slúžiť ako zdroj hviezdnej energie: protón-protónovú reakciu a uhlíkovo-dusíkový cyklus. Ale We-
izsäcker neskúmal rýchlosť reakcií ani ich závislosť na teplote.

A tak podstata reakcií vnútri Slnka a iných hviezd spočíva v tom, že cez rad čiastkových etáp 
4 jadrá vodíka (4 protóny) sa spoja v jedno jadro hélia (alfa časticu), nadbytočná hmotnosť sa pritom 
uvoľňuje vo forme energie ohrievajúcej prostredie, v ktorom reakcia prebieha. Výsledkom zrážky 
dvoch protónov je jadro ťažkého vodíka – deutéria. Na to, aby sa dva protóny spojili do jedného 
jadra deutéria musia byť splnené dve nezávislé podmienky. Po prvé treba, aby u jedného zo zrážajú-
cich sa protónov kinetická energia dvadsať krát prevyšovala strednú energiu tepelného pohybu pri 
teplote vo vnútri hviezdy. Iba 1/108 časť protónov má takú relatívne vysokú energiu potrebnú na 
prekonanie Coulombovej bariéry. Po druhé, je nevyhnutné aby sa počas zrážky stihol jeden z dvoch 
protónov premeniť na neutrón a uvoľniť pritom pozitrón a neutríno. Pretože len protón s neutrónom 
môžu vytvoriť jadro deutéria! Ak ešte zoberieme do úvahy, že trvanie zrážky je 10–21 sekundy, dostá-
vame, že jednotlivý protón má reálnu šancu zmeniť sa takýmto spôsobom na deutérium len raz za 
niekoľko desiatok miliárd rokov. Ale keďže vo vnútri hviezd je protónov dostatočne veľa, budú také-
to premeny nastávať a to v potrebnom množstve.

Vzniknuté jadrá deutéria už za niekoľko sekúnd pohltia blízky protón a zmenia sa na izotop hélia 
3He. Potom sú možne tri cesty jadrovej reakcie. Najčastejšie bude izotop hélia interagovať s rovna-

Obr. 1. protón – protónový cyklus
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kým jadrom a vznikne jadro obyčajného hélia a dva protóny. Keďže koncentrácia izotopu 3He je 
nezvyčajne malá, stane sa tak za niekoľko miliónov rokov. Druhá vetva sa začína zjednotením jadra 
3He s jadrom obyčajného hélia 4He, čím sa vytvorí jadro berýlia 7Ве. Jadro berýlia je schopné zachy-
tiť protón, čím vzniká jadro bóru 8B, alebo zachytí elektrón a premení sa na jadro lítia 7Li. V prvom 
prípade vytvorený rádioaktívny izotop 8B prechádza beta rozpadom: 8B → 8Ве + е+ + ν. Rádioaktív-
ne berýlium je nestabilné a rýchlo sa rozpadá na dve alfa častice. Posledná, tretia, vetva protón-pro-
tónovej reakcie vyzerá takto: 7Ве sa po zachytení elektrónu mení na lítium 7Li, ktoré sa po zachytení 
protónu mení na nestabilný izotop 8Ве, ktorý sa rozpadá na dve alfa častice.

Základným zdrojom energie Slnka, ktorého centrálne časti dosahujú teplotu 14 miliónov stupňov, 
je protón-protónová reakcia. U masívnejších a tým aj horúcejších hviezd sa uplatňuje uhlíkovo-dusí-
ková reakcia, ktorej závislosť na teplote je omnoho silnejšia. Uhlíkovo-dusíkový cyklus pozostáva 
zo šiestich reakcií, ktoré postupne „oťažievajú“ jadro uhlíka pripájaním protónov a následnými beta 
rozpadmi.

Ak teplota hviezdneho vnútra dosiahne veľmi veľké hodnoty (rádovo stovky miliónov stupňov), 
zdrojom jadrovej energie sa stane celkom nová reakcia. Dostala názov „tri alfa proces“. V tomto 
prípade výška Coulombovej bariéry zodpovedá energii niekoľko miliónov elektrónvoltov. Pri zráž-
kach cez ňu efektívne preniknú alfa častice s energiou rádovo stotisíc elektrónvoltov. V takých pod-
mienkach môžu alfa častice vytvoriť rádioaktívny izotop berýlia 8Ве. Tento izotop sa veľmi rýchlo 
rozpadá znovu na dve alfa častice. No môže sa stať, že ešte pre rozpadom sa stihne jadro berýlia 
zraziť s treťou alfa časticou. Vtedy nastane reakcia 4He + 8Ве → 12C + γ, ktorá vedie vytvoreniu sta-
bilného izotopu uhlíka a uvoľneniu značného množstva energie (7,3 miliónov elektrónvoltov). Rých-
losť tri alfa procesu je dostatočná na zabezpečenie žiarivej energie horúcich hviezd.

Začiatkom 50-tych rokov dvadsiateho storočia sa v otázke generácie energie hviezd vyjasnilo, ús-
pechy jadrovej fyziky prispeli k objasneniu podstaty zdrojov hviezdnej energie.

Štruktúra Slnka.

Ako vieme slnečné jadro je mohutný kotol, v ktorom sa generuje energia reakciou jadrovej fúzie. 
Teplota v jadre dosahuje 14 miliónov K. Nad jadrom je oblasť, kde sa energia vyprodukovaná jadrom 
prenáša prostredníctvom fotónov na ďalšie vonkajšie vrstvy. V týchto vrstvách už energia fotónov 
nie je dostatočná, aby vyniesla všetku energiu na povrch. Tu sa energia prenáša konvekciou (niečo 
ako prúdenie vriacej vody v hrnci).

Povrch každej hviezdy, a teda aj Slnka je obyčajne defino-
vaný ako vrstva, pod ktorú hlbšie nevidíme v dôsledku ne-
priezračnosti hviezdnej hmoty. Pri pozorovaní v ďalekohľade 
zistíme, že na povrchu Slnka je bunková štruktúra. Tieto bun-
ky sa nazývajú granule. Majú v priemere 500 – 1 500 km a sú 
oddelené od seba navzájom viac menej tmavšími žilkami. Sú 
to veľmi krátkodobé útvary. Za niekoľko minút niektoré gra-
nuly zmiznú, a na miesto nich sa objavujú nové. Granuly sú 
prejavom konvekcie. Čas od času sa medzi veľkým množ-
stvom drobných granúl objavujú tmavé plochy, ktoré sa zluču-
jú a vytvárajú škvrnu. Škvrna v môže mať priemer od niekoľ-
kých tisíc až do niekoľko desiatok tisíc kilometrov (berme na 
vedomie, že priemer Zeme je asi 12 800 km). Životnosť škvŕn 
je rôzna: jedny existujú deň alebo dva, kým iné trvajú niekoľ-Obr. 2. Štruktúra Slnka
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ko mesiacov. Teplota vo vnútri tieňa škvrny je o 1 000 – 1 500 
stupňov nižšia ako je teplota povrchu Slnka.

Nad slnečnou fotosférou je vrstva plynu, ktorá môže pohl-
covať žiarenie iba v určitých spektrálnych čiarach, a tiež aj 
vyžaruje žiarenie iba na v týchto vlnových dĺžkach. Tá časť 
atmosféry, ktorá je premietaná na temnú oblohu počas úplné-
ho zatmenia Slnka a tvorí svetlý kruh okolo Slnka. Pomerne 
veľká časť žiarenia tohto kruhu pripadá na čiaru vodíka v čer-
venej spektrálnej oblasti Нα. Z toho vyplýva, že pozorovaná 
farba tejto vrstvy atmosféry Slnka je červená. Táto vrstva sa 
nazýva chromosféra. Siaha do výšky 15 – 20 tisíc kilometrov 
nad povrchom Slnka. Táto vrstva nie je rovnomerná, pozostá-
va zo samostatných svetlých vlákien, ktoré dosahujú vonkaj-
šie, najviac zriedené oblasti atmosféry, ktoré nazývame slneč-
nou korónou.

Slnečná aktivita. Vplyv na Zem a ostatné planéty

Škvrny a slnečná erupcie sú prejavy slnečnej aktivity. Vo vonkajších oblastiach, v chromosfére a ko-
róne, im zodpovedajú výtrysky hmoty nazývané protuberancie. Sú to čudné chvosty a klenby v čase 
maxima slnečnej aktivity. Všetky tieto javy sú spojené s interakciou slnečnej plazmy (v dôsledku 
vysokých teplôt je materiál ionizovaný a skladá sa z nabitých častíc) a slnečného magnetického poľa. 
Magnetické pole sa usiluje udržať plazmu sieťou magnetických siločiar, keď magnetické pole „za-
mrzáva“ v nabitej plazme. Avšak konvekcia postupne ničí štruktúru magnetického poľa a látka sa 
miestami uvoľňuje na slobodu, pritom vytvára slučky v magnetických siločiarach (pozri obrázok). 
Vo fotosfére tieto slučky bránia vynášaniu horúcej látky na povrch a sú viditeľné ako chladné miesta 
– škvrny. Vo väčších výškach sú to erupcie a protuberancie. Postupom času sa štruktúra magnetické-
ho poľa celkom „zamotáva“, a mení svoju polaritu. Súčasne zamotávaniu pomáha aj diferenciálna 
rotácia Slnka: na rovníku je rýchlosť rotácie väčšia – okolo 25 dní, kým v blízkosti pólov – asi 35 dní. 
Astronómovia dlhodobo počítali počet slnečných škvŕn v rôznych časových obdobiach, z toho určili 
11-ročnú periodicitu tohto procesu.

Na výpočet slnečnej činnosti sa používa Wolfovo číslo 
W (pozri vzorec na obrázku 6). g – počet skupín škvŕn, 
f – počet jednotlivých škvŕn pozorovaných na slneč-
nom disku. V polovici cyklu sa pozoruje najväčší po-
čet škvŕn a erupcií. Po 11 rokoch sa polarita magnetic-
kého poľa zmení na opačnú a cyklus slnečnej aktivity 
končí. Cykly sa začali počítať od doby keď sa tieto 
procesy začali pozorovať.

Významný vplyv na Zem majú slnečné erupcie. Tie-
to výbuchy nastavajú vo vonkajších oblastiach slneč-
nej atmosféry a preto sa nazývajú chromosférickými 
erupciami. Výbuch začína náhle zvýšením jasnosti na 
jednom alebo viacerých miestach v blízkosti skupiny 
škvŕn. Zvýšenie jasnosti trvá niekoľko minút. Potom 

Obr. 3. Slnečná škvrna. dobre viditeľný 
tieň, polotieň, a granulácie na povrchu 
Slnka.

Obr. 4. Diferenciálna rotácia. Rýchlosť rotácie 
Slnka na rovníku je väčšia ako v blízkosti pólov.

Sledujme skupinu škvŕn rozmiestnených pozdĺž 
jedného poludníka (A). Po jednej obrátke sa ich 
rozmiestnenie zmení (B). Hodnoty periódy 
rotácie Slnka v rôznych šírkach:

Rovník – 26,8 dňa, šírka 30° – 28,2 dňa, 
šírka 60° – 30,8 dňa, šírka 75° – 31,8 dňa
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sa jasnosť zmenšuje a po 30 – 60 minútach je rovnaká ako bola pred vypuknutím erupcie. Rozmer 
oblasti erupcie môže dosahovať niekoľko desiatok tisíc kilometrov. V regióne erupcie dochádza 
k búrlivému pohybu žiariaceho plynu s rýchlosťami niekoľko stoviek km/s. Tie tvoria plynové prúdy 
vymrštené do vesmíru. V koróne, vo výške 104 – 4 . 104 km nad miestom erupcie, v dôsledku vy-
vrhnutia horúcich plynov vznikajú miesta so zvýšenou hustotou látky – koronálna kondenzácia. To 
je sprevádzané nárastom rádiového žiarenia Slnka. Z miesta erupcie sú vyvrhované nabité častice. 
Chromosférické erupcie sú sprevádzané náhlym narušením stavu zemskej ionosféry, ktorá sa preja-
vuje predovšetkým v meniacich sa podmienkach príjmu rádiového signálu (efekt miznutia signálu, 
zosilnenie „atmosferík“). Pri erupciách sa mení intenzita magnetického poľa Zeme. Celková energia 
fotónov emitovaných pri veľkých chromosférických erupciách býva rádovo 1025 J. To je porovnateľ-
né s energiou výbuchu desať miliárd megatonových bômb. Okrem toho, že dochádza k narušeniu 
ionosféry, približne jeden deň po výbuchu na Zemi vznikajú magnetické búrky a polárne žiary. Vznik 
magnetických búrok je spojený s interakciou ionosféry Zeme s nabitými časticami, protónmi, elekt-
rónmi a atómovými jadrami vystrelenými z chromosférickej erupcie. Hlavným zdrojom energie 
chromosférických erupcií je zdá sa energia magnetického poľa. Ak sa môže veľká časť tejto energie 
rýchlo premeniť na kinetickú energiu alebo na žiarenie, dôjde k výbuchu rovnakej sily, ako veľká 
chromosférická erupcia.

Obr. 5. Slnečné dynamo
a)  Pre objasnenie vzniku slnečných škvŕn predpokladajme, 

že Slnko je obrovské dynamo. Na začiatku malo slabé 
dipólové magnetické pole

b)  Diferenciálna rotácia zamotáva počiatočné magnetické 
pole, z ktorého vzniká silnejšie toroidálne pole.

c)  Toroidálne pole sa následne zamotáva vplyvom 
konvekcie. Keď sa intenzita magnetického poľa zvyšuje, 
ono sa vyplavuje nad úroveň fotosféry a vzniká pár 
škvŕn opačnej polarity.

d)  Neveľký sklon magnetických siločiar spôsobuje, že 
vedúca škvrna má opačnú polaritu ako malo pôvodné 
pole. V konečnom dôsledku vzniká magnetický tok 
opačne orientovaný oproti počiatočnému.

e)  Spoločné pôsobenie mnohých škvŕn počas jedného 
cyklu slnečnej činnosti mení polaritu celkového 
dipólového magnetického poľa na opačnú.

f)  V priebehu nového polocykla opäť vzniká toroidálne 
magnetické pole s opačnou polaritou a udalosti 
nasledujú podľa tej istej schémy.

Obr. 6. Zmena počtu slnečných škvŕn (Wolfovho 
relatívneho čísla W) v závislosti od času.

Obr. 7. Vplyv slnečného vetra na zemskú 
magnetosféru.
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Osud Slnka a slnečnej sústavy – aká je naša minulosť 

a budúcnosť.

Všetci by radi vedeli, čo sa stalo a hlavne čo nás čaká v spojení s budúcnosťou Zeme. Ale osud Zeme 
je úzko spätý so Slnkom. Najprv rozoberme aká bola minulosť Zeme. V období rokov 1944 – 1949 
Otto Schmidt ponúkol nasledujúci scenár vzniku slnečnej sústavy: Slnko a planéty vznikli z jedného 
plynno-prachového mraku s hmotnosťou približne 105 hmotností Slnka približne pred 5 miliardami 
rokov. Ako prvé vzniklo Slnko a potom asi pred 4,6 miliardami rokov – vznikali planéty.

V súčasnosti vedci veria, že Slnko a ostatné hviezdy vznikajú z plynno-prachových mrakov násled-
kom malej gravitačnej kontrakcie, ktorá vytvorí malé zhustenia, ku ktorým sa priťahuje okolitý plyn. 
Pri ďalšom stlačovaní sa táto protohviezda zahrieva až pokiaľ sa v nej nezapália termojadrové reak-
cie. Potom hviezda svojim žiarením vyfukuje okolo seba plyn, zvyšky ktorého rotujú okolo hviezdy 
v plynno-prachovom disku.

Pri rotácii disku okolo Slnka, sa pevné častice zlepovali a vytvorili planéty zemského typu. Ľahké 
prvky boli vplyvom slnečného žiarenia vynesené na perifériu a z nich sa sformovali obrie planéty. 
Potom sa Slnko dostáva na hlavnú postupnosť a je v pomerne stabilnom stave až pokiaľ nevyhoria 
zásoby vodíka v jadre.

V súčasnosti Slnko nepretržite spracováva vodíkové 
palivo na héliový „popol“, ktorý zostáva v jadre. Štyri 
jadrá atómov vodíka sa premenia na jedno jadro atómu 
hélia, takže priemerná hmotnosť častíc v jadre Slnka 
s časom stúpa. Súčasne jadrá hélia vytvárajú menší tlak 
v porovnaní s jadrami vodíka. V dôsledku toho rýchlosť 
premeny vodíka na hélium klesá, čo vedie k narušeniu 
rovnováhy medzi tlakom a gravitáciou. Veľkosť jadra 
Slnka sa postupne zmenšuje. Ale v hustejšom a teplej-
šom jadre reakcie syntézy prvkov prebiehajú rýchlejšie. 
Zvyšuje sa množstvo energie vyžiarenej z jadra. Ona 
postupne rozširuje vonkajšie vrstvy hviezdy a zvyšuje 
jej svietivosť. Takéto pomalé zmeny v jadre Slnka pre-
biehajú od jeho zrodu. V súčasnej dobe, je svietivosť 
Slnka približne o 30 % vyššia ako bola pred 4.6 miliar-
dami rokmi. Tento trend sa s postupným zrýchľovaním 
udrží i v budúcnosti až dovtedy kým sa Slnko nenafúk-
ne do obrovských rozmerov a premení sa na červeného 
obra. To sa udeje po vyčerpaní vodíka v jadre.

Taká je naša minulosť a súčasnosť podľa výkladu as-
tronómov. A akú budúcnosť nám predpovedá veda? 
Zdá sa, že narastanie slnečného žiarenia, by mohlo 
viesť k zničeniu zemskej biosféry ešte omnoho skôr 
ako sa Slnka zmení na červeného obra. Prvými vedca-
mi, ktorí upozornili na bezprostredný vplyv zvyšova-
nia svietivosti Slnka na Zem boli James Lovelock 
a Michael Witfield. V článku publikovanom v roku 
1982 v časopise Nature, ukázali, že vplyvom nahrieva-
nia Zeme budú jej horniny viac podliehať atmosféric-
kej erózii, v dôsledku čoho sa zvýši pohlcovanie oxidu 

Obr. 8. Zväčšovanie rozmerov a svietivosti 
Slnka počas najbližších 7 miliárd rokov bude 
postupovať pomaly. Až keď vo svojom vývoji 
dospeje do štádia červeného obra, všetky 
procesy sa urýchlia. Všimnite si tri rôzne 
časové škály na grafoch. Posledná škála je 
silno roztiahnutá, aby bolo možné podrobne 
ukázať rýchle zmeny, ktoré nastanú pri konci 
života Slnka. Tak, ako sa bude zmenšovať 
hmotnosť Slnka, budú sa úmerne zväčšovať 
dráhy planét. Podľa tohto modelu povrch Slnka 
nikdy nedosiahne dráhu Zeme.
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uhličitého (CO2). Atmosferický oxid uhličitý sa bude v dôsledku chemických reakcií viazať v sedi-
mentoch. Lovelock a Witfield vypočítali, že za 100 miliónov rokov množstvo atmosférického CO2 
klesne na úroveň, ktorá už nebude schopná zabezpečiť fotosyntézu. Začnú miznúť rastliny. Za nimi 
budú nasledovať živočíchy, ktoré sa živia rastlinami a dýchajú kyslík – produkt fotosyntézy prebie-
hajúcej v rastlinách. A to všetko, podľa názoru vedcov sa udeje za časový úsek nie väčší než nás 
oddeľuje od éry dinosaurov.

Súčasní vedci všeobecne súhlasia so závermi Lovelocka a Witfielda, aj keď ich považujú za príliš 
pesimistické. Iný model, vypracovaný vedcami z Univerzity of Pennsylvania (USA) Kenom Calde-
rom a Jamesom Castingom, zahŕňa korektnejšie vplyv skleníkového efektu. V novom modeli biosfé-
ra bude existovať najmenej 10-krát dlhšie, ako je čas, ktorý uplynul od jej vzniku.

Približne za 3,5 miliárd rokov svietivosť Slnka narastie o 40 % oproti súčasnej úrovni. Všetky záso-
by vody na povrchu našej planéty sa vyparia, povrch bude suchý, rozpukaný podobný Venuši v súčas-
nosti. Dnes je na Zemi 25 – 40 % oxidu uhličitého rozpustené v oceánoch. Bez prítomnosti vody bude 
mať oxid uhličitý len jednu cestu – do atmosféry. Väčšie množstvo CO2 v atmosfére povedie k ešte 
väčšiemu ohrevu povrchu planéty, v dôsledku skleníkového efektu. Zem sa pokryje trhlinami a zvýše-
ná aktivita sopiek do atmosféry dostane ešte väčšie množstvo CO2. Nakoniec sa Zem zbaví všetkých 
zvyškov vody a bude obalená tenkou vrstvou CO2. Biosféra zmizne. Potom, v priebehu niekoľko mi-
liárd rokov sa Zem bez života nebude meniť s výnimkou nepretržitého narastania teploty jej povrchu.

Ale o 7 miliárd rokov žiarenie nášho Slnka začne rýchlo narastať, čo bude oznamovať prechod 
Slnka do nasledujúcej fázy vývoja. Keď vek Slnka dosiahne 12 miliárd rokov, zásoby vodíka v jeho 
jadre sa vyčerpajú. Potom sa jadro hviezdy začne rýchlo gravitačné rútiť – zmršťovať, nakoľko gra-
vitačnému stlačovaniu už nič nebráni. Teplota vo vnútri jadra sa rýchlo zvyšuje a vodík prichádzajú-
ci z vonkajších vrstiev sa znovu premieňa na hélium s ešte väčšou rýchlosťou. Vyprodukovaná ener-
gia sa rozšíri na vonkajšie vrstvy hviezdy zväčšujúc ich rozmery najprv 2 krát potom 3 a viac krát. 
Slnko zakončí svoju púť vývoja hviezdy na hlavnej postupnosti a asi na 700 miliónov rokov sa stane 
podobrom. Keď sa všetok vodík v jadre Slnka spotrebuje, termonukleárne horenie sa premiestni do 
rozširujúceho sa obalu jadra. Táto zmena povedie k udalostiam, ktoré dramaticky zvýšia spotrebu 
vodíka a produkciu energie. To dovedie k zväčšeniu povrchových vrstiev Slnka až do ohromujúcich 
rozmerov. Jeho priemer sa zväčší viac ako 160 krát. Slnko sa stane červeným obrom. V tom čase 
nastanú pre vnútorné oblasti slnečnej sústavy skutočne ťažké časy. Slnko zväčšujúce sa na červeného 
obra pohltí najprv Merkúr, potom Venušu. V slnečnej sústave bude o dve planéty menej.

Ale čo sa stane so Zemou? Odpoveď je nejednoznačná. Ide o to, že v štádiu červeného obra hviez-
da stráca značnú časť svojej hmoty, ktorú unáša do otvoreného kozmu silný hviezdny vietor. Slnko 
stráca svoju hmotu aj teraz. Unáša ju do okolitého priestoru tok riedkej plazmy zo slnečnej koróny. 
V súčasnej dobe Slnko stráca menej ako jednu stotinu percenta svojej hmotnosti za miliardu rokov. 
Ale hviezdne vetry červených obrov v neskorých štádiách (napríklad premenné hviezdy typu Mira), 
sú omnoho silnejšie. Taký vietor jednoducho odfukuje z červeného obra do kozmu ľahké častice 
hmoty. Tak vznikajú planetárne hmloviny. Evolučné modely ukazujú, že Slnko stratí takmer polovicu 
svojej hmotnosti predtým ako sa stane bielym trpaslíkom. Tak ako bude Slnko strácať svoju hmot-
nosť, budú sa planéty pohybovať po vzdialenejších dráhach v dôsledku oslabenia gravitačného pôso-
benia Slnka. Z tohto dôvodu, konečný osud Zeme zostáva neurčitý. Možno, že naša planéta unikne 
zo stretnutia s nafukujúcim sa Slnkom, ujde na obežnú dráhu, na ktorej sa v súčasnosti nachádza 
Mars. Či to bude tak, závisí od toho či Slnko stratí dostatok hmoty predtým ako sa začne nafukovať 
– zväčšovať svoj objem. Niektoré modely predpovedajú, že Zem bude mať dosť času, aby sa vyhla 
smrti. Existujú ale aj iné modely predpovedajúce celkom iný scenár. Podľa výpočtov George Bowe-
na a Lee Ann Willsonovej z University of Iowa (USA), hlavný úbytok hmotnosti Slnka nastane až 
potom, čo pohltí Zem.
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Astronómovia nevedia presne, čo sa stane so Slnkom na konci fázy červeného obra pretože dopo-
siaľ sa nepodarilo zostrojiť vhodný model pre udalosti spojené s héliovým zábleskom – zapálením 
hélia v jadre hviezdy. Willsonová dospela k záveru, že Slnko by mohlo prežiť až do héliového zábles-
ku bez toho, aby stratilo prevažnú časť svojej hmoty. Podľa jej názoru, Zem bude spálená na popol 
a ten bude odviaty slnečným vetrom. Aj v prípade, že sa Zemi podarí vyhnúť sa tejto hrozbe, bude 
poriadne usmažená. Keď sa svietivosť Slnka sa zväčší 2 000 až 3 000 krát v porovnaní so súčasnou 
úrovňou, povrchová teplota na Zemi bude dosahovať 1 500 °C. Naša planéta sa nakoniec premení na 
guľu roztavenej lávy a všetka jej atmosféra aj pevný povrch vyvrie. Takýto neslávny koniec, čaká 
našu domovskú planétu vo vzdialenej budúcnosti. Ak ľudstvo nenájde spôsob, ako sa presťahovať do 
inej vhodnej pre život oblasti kozmického priestoru, samo na kozmických lodiach, alebo aj spolu 
s celou planétou Zem, čaká našu civilizáciu smrť. Ale máme k dispozícii ešte minimálne stovky mi-
liónov rokov. Počas tejto doby môže ľudstvo nájsť východisko.

Úlohy 3.2.

 1.   Prečo vidíme ostrý okraj slnečného disku.

 2.  Od čoho závisí priebeh reakcie potom, ako izotop hélia 3Не k sebe pripojí alfa časticu (4Не)?

 3.  Čo sa musí nutne stať, aby sa dva protóny spojili a vytvorili jadro ťažkého vodíka?

 4.  Ktorý chemický prvok bol objavený najskôr na Slnku?

 5.  * Aký je tlak plynu v strede Slnka (Т=1,4.107 K, hustota S=1,5.105 kg/m3)?

 6.  * Vieme, že častice slnečného vetra prelietajú okolo Zeme rýchlosťou okolo 500 km/s, pritom 
koncentrácia častíc približne zodpovedá piatim protónom v objeme 1 cm3. Poznajúc hmotnosť 
protónu (6.10–27 kg), určite akú hmotnosť stráca Slnko každú sekundu slnečným vetrom. Porov-
najte s odhadom straty hmotnosti spôsobenej žiarením.

 7.   * Akú hmotnosť stráca Slnko každú sekundu v dôsledku vyžarovania svetla? Svietivosť Slnka 
je rovná 4 . 1026 W. O koľko percent sa zmenší hmotnosť Slnka za 1 miliardu rokov? (Využite 
vzorec E = mc2)

Riešenie úloh k téme 3.2.

 1.   Pretože fotosféra, vrstva, z ktorej k nám prichádza 98 % slnečného žiarenia je veľmi tenká – 
200 km. To vo vzdialenosti Slnka predstavuje 0,3 uhlovej sekundy. Už to je pod rozlišovacou 
schopnosťou dosiahnuteľnou zo zemského povrchu. Navyše pri slnečnom okraji sa do fotosfé-
ry pozeráme šikmo a dohliadneme do ešte menšej hĺbky. To je súčasne príčinou javu okrajové-
ho stemnenia, lebo vo fotosfére s hĺbkou rastie teplota a svietivosť každého kúsku fotosféry je 
úmerná 4 mocnine teploty.

 2.  Od toho akú časticu zachytí vzniknutý nestabilný izotop berýlia 7Be protón alebo elektrón. 
V prvom prípade reakcia pokračuje so vznikom bóru, v druhom lítia.
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 3.  Po prvé aspoň jeden z protónov musí mať rýchlosť tepelného pohybu dostatočnú na prekonanie 
Coulombovskej bariéry a po druhé sa jeden z protónov musí stihnúť premeniť na neutrón.

 4.  Hélium

 5.  Pre tlak ideálneho plynu platí p = nkT, kde T je teplota, n koncentrácia častíc a k Boltzmanova 
konštanta. Plyn v stred Slnka je plne ionizovaný, je to zmes protónov, neutrónov a elektrónov. 
Neutrónov je málo, keďže väčšina Slnka pozostáva z vodíka a v tom neutrónov niet. Hmotnosť 
elektrónu je zase zanedbateľná v porovnaní s hmotnosťou protónu. Koncentrácia častíc v stred 
Slnka preto bude n=2ρ/mp, kde ρ je hustota látky a mp je hmotnosť protónu 1,7 . 10–27 kg. Vte-
dy:

p = 2ρkT/ mp = 3,5 . 1016 Pa

 6.  Tok častíc slnečného vetra cez guľovú plochu polomeru zemskej dráhy bude:

F = ρSguleν = ρν4пR2,

   kde ρ – hustota slnečného vetra, ρ=nm, kde n je koncentrácia protónov a m hmotnosť protónu
   ν – rýchlosť častíc slnečného vetra
   R – polomer zemskej dráhy

  Teda
F = nmν4пR2 = 4п . 5 . 106 . 6 . 10–27 . 5 . 105 . (1,5 . 1011)2 = 4,2 . 109 kg/s

   Strata hmotnosti v dôsledku žiarenia je

M = Lsun/c
2 = 4,4 . 109 kg/s

   kde Lsun je svietivosť Slnka 4 . 1026 W a c – je rýchlosť svetla

 7.   Stratu hmotnosti Slnka môžeme vyjadriť ako

M = Lsun . t / c
2

   Kde Lsun = svietivosť Slnka 4 . 1026 W,
  c – rýchlosť svetla,
  t – 1 miliarda rokov = 109 . 365,25 . 8,6 . 104 = 3,16 . 1016 s
  Po dosadení

M = 4,4 . 109 . 3,16 . 1016 = 1,4 . 1026 kg

  Čo v hmotnostiach Slnka je

M/M0 = 1,4 . 1026 / 2 . 1030 = 0,7 . 10–4 M0
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3.3.  Základné charakteristiky 
a evolúcia hviezd

Zdanlivé a absolútne hviezdne veľkosti. Pogsonova rovnica. Modul vzdialenosti. 
Hertzsprungov-Russelov diagram. Spektrálna klasifikácia a triedy svietivosti. 
Základy fotometrie. Zákony žiarenia horúcich telies. Evolúcia hviezd.

Vesmír je veľmi rozmanitý, ale jeho hlavnými „obyvateľmi“ sú hviezdy. Hviezdy vznikajú z me-
zihviezdnej hmoty, ktorá je v Galaxií rozložená nerovnomerne. Látka (plyn a prach) je sústredená 
v oblakoch. Iba v najviac hustých častiach týchto oblakov, z dôvodu gravitačnej nestability a turbu-
lencie (chaotické pohyby plynových častíc) sa formujú hviezdy. Proces tvorby hviezd pokračuje 
i v našej dobe, ale už z látky obohatenej o ťažké prvky uvoľnené v priebehu evolúcie predchádzajúcej 
generácie hviezd.

Hviezda – to je v priestore vydelená hmota viazaná gravitáciou, nepriehľadná pre elektro-
magnetické žiarenie, v ktorej vo veľkom rozsahu prebiehajú alebo prebiehali termojadrové 
reakcie premeny vodíka na hélium.

K základným charakteristikám hviezd patria také vlastnosti ako hmotnosť, svietivosť, polomer 
a teplota povrchových vrstiev, ktorá určuje farbu a spektrum hviezdy.

Zrod osamotenej hviezdy z medzihviezdneho oblaku je vzácny. Väčšina hviezd tvorí viacnásobné 
systémy niekedy so zložitou hierarchickou štruktúrou. Za viacnásobné systémy považujeme také, 
ktoré obsahujú menej ako 10 zložiek. Hviezdy skladajúce sa z dvoch zložiek nazývame fyzické dvoj-
hviezdy. Často sa hviezdy len zdajú byť dvojhviezdami, aj keď v skutočnosti vzdialenosti k nim sa 
niekoľkonásobne líšia.

V priebehu evolúcie sú hviezdy charakterizované meniacimi sa parametrami ako hmotnosť M, 
polomer R a svietivosť L. Ich číselné hodnoty je vhodné vyjadrovať v násobkoch slnečnej hmotnosti 
(МO = 1,99 . 1030 kg), slnečného polomeru (RO =6,96 . 108 m) a slnečnej svietivosti (LO = 3,86 . 1026 W). 
Životnosť hviezdy, závisí predovšetkým na jej hmotnosti. Podľa teoretických výpočtov môže hmot-
nosť hviezdy dosahovať hodnoty od 0,08 MO do 100 МO. To preto, že v protohviezde s hmotnosťou 
< 0,08 МO teplota v jadre nemôže dosiahnuť teplotu potrebnú pre termojadrové reakcie a hviezdy 
s hmotnosťou >100 МO sú nestabilné.

V priebehu vývoja hviezdy strácajú časť svojej počiatočnej hmotnosti. K tomu môže dôjsť postup-
ne, keď hviezda prechádza do štádia expanzie, alebo výbuchom pri vzplanutí supernovy.

Polomer hviezd môže dosahovať hodnoty od 10 km do 2 . 109 km. Najmenšie polomery majú ne-
utrónové hviezdy a čierne diery. Sú hviezdy, ktoré majú rovnakú hmotnosť, ale rôzne polomery. To 
závisí od toho, v akom štádiu evolúcie sa nachádzajú. Teda rôzne kombinácie hmotnosti a polomeru 
sú určované štruktúrou hviezdy. Na rozdiel od iných typov hviezd čierna diera danej hmotnosti má 
presne určený polomer.
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Priamo určiť polomer hviezd môžeme v zákrytových dvojhviezdnych systémoch, t. j. systémoch 
orientovaných k pozorovateľovi tak, že jedna hviezda periodicky zakrýva druhú.
Ďalší základný parameter hviezdy je svietivosť.

Svietivosťou nazývame množstvo energie vyžiarené hviezdou za 1 sekundu.
Svietivosť môžeme vypočítať pomocou vzťahu:

L = 4 π R2σ Τe
4,

kde Te – efektívna teplota, t. j. teplota, ktorú by mal povrch hviezdy keby žiarila ako absolútne čierne 
teleso tej istej hmotnosti, σ – Stefanova-Boltzmanova konštanta (σ = 5,67.10–8 W. m–2 . K–4). Svieti-
vosť hviezd sa mení v rozsahu dvanástich rádov. Najjednoduchšia klasifikácia hviezd podľa svieti-
vosti ich delí na nadobrov, obrov, podobrov, trpaslíkov, podtrpaslíkov. Akokoľvek, hviezdy rovnakej 
svietivosti nevyzerajú na oblohe rovnako. Keďže sa nachádzajú v rôznych vzdialenostiach od nás, 
majú rôznu jasnosť. Podľa zákonov šírenia svetla vzdialenejšia hviezda sa nám zdá menej jasnou ako 
bližšia hviezda tej istej svietivosti. Svietivosť nie je možné priamo určiť tým, že ju pozorujeme ďa-
lekohľadom. Je však možne odmerať jej jasnosť. Poznajúc jasnosť hviezdy na oblohe a jej vzdiale-
nosť od nás, je možné vypočítať koľko energie uvoľňuje za jednotku času, čiže svietivosť.

Pod jasnosťou hviezdy rozumieme osvetlenie, ktoré hviezda spôsobuje na Zemi. Vo fyzike osvet-
lenie meriame v luxoch. Z historických dôvodov sa v astronómii používajú bezrozmerné veličiny – 
hviezdne veľkosti m. Za etalón jasnosti bola vybraná najjasnejšia hviezda severnej oblohy – Vega. 
Jej hviezdna veľkosť v rôznych farbách je blízka nule. Keďže existujú aj jasnejšie hviezdy, takže 
škála hviezdnych veľkostí je rozšírená aj do oblasti záporných čísel. Rozdiel hviezdnych veľkostí o 5 
magnitúd zodpovedá pomeru svetelných tokov rovnému 100. Rozdiel o 2,5 magnitúdy – pomer to-
kov 10. Prevod rozdielu hviezdnych veľkostí na svetelné toky možno zapísať vzťahom

E/E0 = 10–0.4(m – mо)

Spätný prevod zapíšeme vzťahom

m – m0 = –2,5 lg (E/E0)  (Pogsonova rovnica)

Rozlišujeme pojmy zdanlivá a absolútna hviezdna veľkosť.

Zdanlivá hviezdna veľkosť m – je miera pozorovanej jasnosti objektu na oblohe pozorovaného 
zo Zeme. Je funkciou vlastnej jasnosti hviezdy, vzdialenosti od pozorovateľa a hodnoty pohltenia 
svetla medzihviezdnym prostredím. Zdanlivá hviezdna veľkosť Slnka je –26,5. Hviezda 6 veľkosti 
je najslabšia akú možno vidieť neozbrojeným okom.

Absolútna hviezdna veľkosť (M) – je hviezdna veľkosť, ktorú by mala daná hviezda vo vzdiale-
nosti 10 pc (parsekov) bez medzihviezdneho pohlcovania. Absolútna hviezdna veľkosť Slnka je 
+4,85. Absolútna hviezdna veľkosť objektov Slnečnej sústavy (napríklad asteroidov) sa určuje ako 
jasnosť pri plnej fáze (spln) ak by sa objekt nachádzal 1AU od Slnka aj od pozorovateľa.

Dôležité informácie o fyzických vlastnostiach hviezd nám dávajú ich spektrá. Z fyziky vieme, že 
žiarenie charakterizujeme frekvenciou. Pre infračervené svetlo je frekvencia vyššia ako pre rádiové 
vlny, frekvencia modrého svetla je vyššia ako červeného a ultrafialového ešte vyššia. Rýchlosť šíre-
nia ľubovoľného žiarenia vo vákuu je 300000 km/s. Spektrum je závislosť intenzity žiarenia na 
frekvencii. Biele svetlo je zmes rôznych farieb viditeľného spektra. V bielom lúči sú zmiešané fotóny 
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všetkých možných energií. V optickej oblasti spektra zvyčajne pozorujeme farebné pásy, ktoré vzni-
kajú rozložením svetla hranolom alebo difrakčnou mriežkou. Spektrá delíme na tri typy: spojité, 
emisné a absorbčné. Je známe, že pri zahrievaní všetky prvky vyžarujú v spektrálnych čiarach a ro-
diny týchto čiar sa líšia pre každý prvok. Spektrálne čiary – to sú úzke časti spektier, v ktorých je 
intenzita žiarenia buď zosilnená (emisné čiary), alebo zoslabená (absorbčné čiary) v porovnaní so 
spojitým spektrom. Na obrázku 1 je spektrum Slnka a pre porovnanie spektrum Síria a labolatórne 
spektrá vodíka a hélia. Podľa spektra teda môžeme určiť chemické zloženie žiariaceho telesa. V Ta-
buľke 1 sú uvedené tri základné typy spektier s krátkymi charakteristikami.

Tabuľka 1.

Typ spektra Opis Zdroj
Spojité Všetky spektrálne farby spojite 

prechádzajúce jedna do druhej
Žeravé tuhé a kvapalné látky, 
silno stlačený plyn

Emisné Samostatné tenké čiary 
s rôznou farebnosťou

Žeravý plyn

Absorbčné Samostatné tmavé čiary na 
pozadí spojitého spektra

Žeravé tuhé a kvapalné látky, 
silno stlačený plyn, ktorý je 
obklopený chladným plynom 
pri nízkom tlaku

Väčšina hviezd má spojité spektrá, na pozadí ktorých sa premietajú tmavé absorbčné čiary. Prítom-
nosť absorbčných čiar v spektre hovorí o tom, že hviezdna hmota na frekvencii čiary pohlcuje žiare-
nie omnoho viac ako na frekvenciách susedných častí spektra. Preto na frekvencii spektrálnej čiary 
pozorujeme žiarenie (svetlo) od vyšších a redších častí hviezdnej atmosféry. Rozdielnosti hviezd-
nych spektier sú dané odlišnosťami takých fyzikálnych vlastností ako sú teplota atmosféry hviezdy, 
tlak, chemické zloženie a iné. V tabuľke 2 je uvedená tzv. Harvardská spektrálna klasifikácia a zá-
kladné vlastnosti každej triedy. Kritériom v tejto klasifikácii je intenzita spektrálnych čiar, ktorá zá-
visí od povrchovej teploty hviezdy.

Obr. 1. Vzorové spektrá
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Každá spektrálna trieda sa ešte delí na 10 častí – spektrálnych podtried od 0 po 9. Okrem toho sú 
zavedené špeciálne spektrálne triedy: P – pre jadrá planetárnych hmlovín, Q – pre novy, W – pre 
Wolf – Rayetove hviezdy, ktorých teplota dosahuje 100 000 K.

Tabuľka 2.

Trieda Osobitosti spektra farba Teplota, K
Ranné spektrálne triedy
O Maximum intenzity spojitého spektra je 

v ultrafi alovej oblasti spektra 
Modrá 40 000 –28 000

B Max. intenzity v UV oblasti, vidno čiary 
neutrálneho a ionizovaného hélia 

Modrá 28 000 –10 000

A Max. intenzity v UV oblasti, najsilnejšie sú 
čiary vodíka 

Biela 10 000 – 7 000

Slnečné spektrálne typy
F Čiary H a K, CaII, čiary kovov sa zosilňujú 

smerom ku triede G
Zelená 7 000 – 6 000

G Úzke čiary neutrálnych kovov: železo, vápnik, 
sodík a iné 

Žltá 6 000 – 5 000

vedľajšie R – N Silné absorbčné pásy zlúčenín uhlíka Červená 
Neskoré spektrálne typy
K Čiary H, K a CaII dosahujú najväčšiu intenzitu Oranžová 5 000 – 3 500
vedľajší S Silné absorbčné pásy zlúčenín zirkónu
M Intenzívne absorbčné pásy titánu a iných 

molekúl
Červená 3 500 – 2 500

Ako sme už spomenuli, intenzita spektrálnych čiar závisí od teploty vonkajších vrstiev hviezdy. 
Ale okrem toho závisí ešte od hmotnosti a hustoty alebo v konečnom dôsledku svietivosti hviezdy. 
Čiže pri nezmenenej teplote intenzita absorbčných čiar rastie so klesajúcim tlakom. Preto je rozdiel 
medzi spektrami hviezd s hustými atmosférami (trpaslíci) a riedkymi atmosférami (obri a nadobri). 
Spojitosť medzi typom spektra a svietivosťou hviezdy sa stala základom pre Yerkesskú klasifikáciu 
hviezdnych spektier. Podľa tejto klasifikácie je spektrum charakterizované dvoma parametrami: tep-
lotou a triedou svietivosti. Boli zavedené tieto triedy svietivosti:

I – nadobri:
     Ia+ – najjasnejší nadobri
     Ia – jasní nadobri
     Ib – normálni nadobri
II – jasní obri
III – normálni obri
IV – podobri
V – trpaslíci hlavnej postupnosti
VI – podtrpaslíci
VII – bieli trpaslíci

naše Slnko je podľa tejto klasifikácie hviezda G2 V, čiže žltý trpaslík s teplotou fotosféry 5800 K.
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Pri žiarení hviezd zohráva dôležitú úlohu Dopplerov jav. Dopplerov jav je zmena frekvencie 
prijímaných vĺn pri relatívnom pohybe vysielača a prijímača (pozorovateľa).

Ak sa vysielač a prijímač približujú, tak prijímaná frekvencia sa zvyšuje (fialový posun), pri vzďa-
ľovaní od pozorovateľa sa frekvencia zmenšuje (červený posun).

Pomocou Dopplerovho javu skúmame pohyb hviezd a medzihviezdneho plynu v našej a aj iných 
galaxiách. Umožňuje nám určovať radiálne rýchlosti kozmických objektov. Za tým účelom v spektre 
skúmaného objektu nájdeme čiary so známou frekvenciou z teórie a porovnáme ich s pozorovanou. 
Tak napríklad na základe kozmologického červeného posunu bolo objavené rozpínanie vesmíru.

Evolúcia hviezd

1. Zrod a vývoj mladých hviezd
Proces zrodu hviezd sa začína po rozdelení pretiahnutého molekulárneho oblaku vplyvom gravitač-
ných síl. Vo vzniknutých zhusteniach v procese kontrakcie rastie hustota. Postupne sa z týchto zhus-
tení sformuje stabilné jadro obkolesené plynno-prachovou obálkou – kokonom (pozri obrázok 3). Pri 
ďalšej kontrakcii sa zvyšuje tlak a teplota jadra. Všetky pôsobiace sily sa postupne dostávajú do 
rovnováhy.

Zmršťujúci sa mrak, v ktorého strede sa sformovalo rovnovážne jadro, nazývame protohviezda. 
Základným stavebný materiálom hviezd je vodík – najrozšírenejší prvok vo vesmíre. U protohviezd 

Obr. 2. Hertzsprungov – Russelov diagram
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slnečnej hmotnosti trvá proces 
pomalej kontrakcie okolo 50 mi-
liónov rokov. Na konci tejto eta-
py dosiahne teplota v jadre hod-
noty 8 – 10 miliónov Kelvinov. 
Pri takej teplote sa už začínajú 
termonukleárne reakcie syntézy 
hélia. V tomto momente sa pro-
tohviezda mení na hviezdu. 
Hviezda sa ocitá na hlavnej po-
stupnosti Hertzsprungovho-Rus-
selovho diagramu (obr. 4.). Ta-
kých hviezd je v Galaxii väčšina.

Hertzsprungov-Russelov diagram je 
graf, ktorý má na jednej osi ukazovateľ 
farby hviezdy, ktorý je zviazaný s teplo-
tou jej povrchových vrstiev a na druhej 
osi je vynesená svietivosť hviezdy, t. j. 
množstvo energie vyžarovanej za sekun-
du.

Počas svojho vývoja sa hviezda premiest-
ňuje z ľavej hranice hlavnej postupnosti kú-
sok smerom vpravo hore. Etapa vývoja 
hviezdy na hlavnej postupnosti je najdlhšia 
a závisí od hmotnosti hviezdy. Čím je hviez-
da hmotnejšia, tým rýchlejšie sa vyvíja. 
Tempo čerpania paliva je podstatne vyššie 
u svietivejších hviezd, čiže hviezd s vyššou 
hmotnosťou. Napríklad hviezda 10 krát 
hmotnejšia ako Slnko, vyžaruje 3 000 krát 
viac energie ako Slnko. Podľa teoretických 
výpočtov môže hmotnosť hviezd nadobúdať 
hodnoty od 0,08 do 100 slnečných hmotnos-

tí. Pre objekty s hmotnosťou menšou ako 0,08 hmotnosti Slnka je trvanie gravitačnej kontrakcie 
dlhšie ako doba existencie Galaxie. Preto sa ešte nedostali na hlavnú postupnosť a nachádzajú sa 
vpravo od nej. Slabo svietia zásluhou gravitačnej kontrakcie. Nazývame ich hnedí trpaslíci. Hviez-
dy s hmotnosťou rádovo 0,08 slnečných hmotností sa vyvíjajú tak pomaly, že ešte nestihli opustiť 
hlavnú postupnosť. Masívnejšie hviezdy zotrvávajú na hlavnej postupnosti 90 % svojho života. 
Ukončenie vývoja hviezdy v etape hlavnej postupnosti zodpovedá vytvoreniu rovnorodého héliové-
ho jadra.

Aby sme pochopili ďalší vývoj hviezd, musíme spomenúť pôsobiace sily, ktoré zabezpečujú rov-
nováhu procesov vo vnútri hviezd. V jadrách hviezd prebiehajú termonukleárne reakcie, uvoľňuje sa 
energia, ktorá sa odovzdáva okolitým vrstvám, nahrieva aj ich a znovu sa vyžaruje. To by viedlo 
k rozopnutiu vonkajších vrstiev hviezdy ak by nebolo gravitácie. Čím je väčšia hmotnosť, tým silnej-
šie má gravitačné pole. Takže na vrstvy okolo jadra pôsobí z jednej strany príťažlivá sila a z druhej 

Obr. 3. Formovanie protohviezdy

Obr. 4. Hertzsprungov-Russelov diagram.
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ich odtláča sila žiarenia. U obyčajných hviezd sú tieto procesy v rovnováhe a hviezda svieti miliardy 
rokov, pomaličky čerpajúc vodíkové palivo.

2. Staré hviezdy.
Neskoré etapy vývoja hviezdy začínajú, keď v centrálnej časti začne spaľovanie hélia. Hviezda opúš-
ťa hlavnú postupnosť a stáva sa modrým alebo červeným obrom podľa svojej hmotnosti. Pozrime sa 
podrobnejšie na procesy, ktoré predchádzali takej rýchle evolučnej zmene. Jadrová premena vodíka 
na hélium prebieha v samom centre hviezdy. Postupne vodíka v jadre ubúda a hélia pribúda. Tak 
vzniká bezvodíkové – héliové jadro. Dohorievanie vodíka v centrálnej časti spôsobí ochladzovanie 
jadra. To naruší rovnováhu a hviezda sa začne zmršťovať. Kontrakcia hviezdy vedie k zvýšeniu tep-
loty v centrálnej časti hviezdy a v héliovom jadre. Teraz, po zvýšení teploty sa zapaľujú jadrové re-
akcie vo vrstve okolo jadra, ktorá ešte obsahuje vodík. Čiže vzniká vrstva horenia vodíka. To nutne 
vedie k rozšíreniu hviezdy a to zase spôsobuje pokles teploty vo vonkajších vrstvách rozširujúcej sa 
hviezdy. Hviezda sa stáva červeným alebo modrým obrom alebo nadobrom. Hviezda sa dostala na 
nový vývojový stupeň. Héliové jadro sa ďalej zmršťuje a teplota v ňom rastie. Pri teplote vyše 100 
miliónov Kelvinov sa hélium zapáli. Dá sa povedať, že gravitačný zdroj energie plynule prepol ter-
monukleárny zdroj v jadre z vodíka na hélium. U hviezd s malou hmotnosťou teplota v centre héli-
ového jadra nedosiahne teplotu potrebnú na začatie nových jadrových reakcií. U hmotnejších hviezd 
sa v každej vývojovej etape vytvárajú vrstvy horenia s reakciami prechádzajúcej etapy. Na obrázku 
6. je skladba vyvinutej hviezdy s hmotnosťou, ktorá je dostatočná pre vznik železného jadra.

Skôr, či neskôr príde moment, kedy sú všetky termonukleárne zdroje energie vyčerpané a hviezda 
žiari len vďaka gravitačnej kontrakcii, ktorá už nemôže zabezpečiť zapálenie nových termonukleár-
nych reakcií. Neprítomnosť zdrojov energie, ktoré by zvyšovali vnútorný tlak a kompenzovali tak 
kontrakciu, vedie ku kolapsu – zrúteniu sa hviezdy.

Obr. 5. Schéma stavby hviezdy v etape hlavnej 
postupnosti. V strede je jadro, nasleduje oblasť 
žiarivej rovnováhy a konvektívna zóna. Nakoniec 
fotosféra a chromosféra.

Obr. 6. Schéma stavby vyvinutej hviezdy s veľkou 
hmotnosťou. Centrálna časť hviezdy – jadro, sa 
skladá z prvkov skupiny železa a je obkolesené 
obálkami postupne od vnútra po povrch:
–  obálka z kremíka,
–  obálka z kyslíka a mangánu,
–  obálka z kyslíka a neónu,
–  obálka z kyslíka, uhlíka a neónu,
–  obálka z hélia
–  vonkajšia vodíkova obálka.
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Úlohy k téme 3.3.

 1.   Máme hviezdokopu s N hviezdami. Každá z nich má hviezdnu veľkosť m. Akú hviezdnu veľ-
kosť má hviezdokopa?

 2.  * Koľkokrát je počas mesačnej noci svetlejšie ako počas bezmesačnej. Predpokladajte, že 
hviezdna veľkosť Mesiaca v splne je m = –12,7. Pomôcky: 1 štvorcová sekunda bezmesačnej 
oblohy svieti ako hviezda m = 21,5. Plocha nebeskej pologule je 2π steradiánov. 1 sterad = 
(57,3 stupňov)2 = (206 265 uhlových sekúnd)2. Z toho Spologule = 2π . (206 265)2.

 3.  * Hmotnosť protónu je 1,7 . 1027 kg. Odhadnite strednú vzdialenosť medzi protónmi v slnečnej 
látke (hustota 1,4 g/cm3) a v látke bieleho trpaslíka (hustota 100 kg/cm3). Predpokladajte, že 
všetku hmotu tvoria protóny.

 4.  * Supernova v maxime jasnosti dosahuje absolútnu hviezdnu veľkosť М = –21. Ako často bu-
deme registrovať vzplanutie supernovy ak monitorujeme celú oblohu po limitnú hviezdnu veľ-
kosť m = 14? Predpokladajte, že v typickej galaxii supernova priemerne vzplanie raz za 100 
rokov a samotné galaxie sú rozmiestnené v priestore s hustotou jedna galaxia na 10 kubických 
megaparsekov.

 5.  Čo svieti silnejšie? Jedna hviezda 1 magnitúdy alebo 10 hviezd 5 magnitúdy.

 6.  Vypočítajte teplotu hviezdy, ktorej maximum vyžarovania pripadá na oblasť spektra okolo 
0,1 mikrometra.

 7.   Akú svietivosť bude mať hviezda s polomerom rovným polomeru dráhy Saturna a efektívnou 
teplotou 3 000 K.

 8.  * Odhadnite polomer Slnka na základe jeho teploty (5 800 K) a svietivosti. Porovnajte s odha-
dom polomeru na základe uhlového rozmeru a vzdialenosti.

Riešenie úloh k téme 3.3.

 1.   Z Pogsonovej rovnice pre jasnosť hviezdokopy mhk s N hviezdami

mhk – m = – 2,5 lg (Еhk/Еm); Ehk =N . Em; čiže mhk = m – 2,5lg(N.Em/Еm) = m – 2,5lgN

 2.  mpologule – m1 štvorcovej sekundy = – 2,5lg (Еpologule/Е1 štvorcovej sekundy); mpologule = 21,5 – 2,5lgSpologule = 21,5 – 
2,5lg(2,7.1011) ≈ –7m. Tak svieti nočná obloha. Ešte raz aplikujeme Pogsonovu rovnicu a máme

Еmesačná/Еbezmesačná = 100,4(-7-(-12,7)) = 100,4. 5,7 = 102,28 ≈ 190,5 krát

 3.  Odhadneme stredný objem pripadajúci na 1 protón V=1/n, kde n je koncentrácia protónov. 
Potom

V = 1/n = m/ρ,
  kde ρ – hustota látky, m – hmotnosť jedného protónu.
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   Ak budeme predpokladať, že protóny sa nachádzajú v strede im prislúchajúceho objemu, tak 
stredná vzdialenosť medzi nimi bude

  r = V1/3

  rslnko = 1.10-10 m
  rbtrpaslik = 2,5 . 10-12 m

 4.  Určíme do akej vzdialenosti budeme registrovať vzplanutia supernov. Absolútna (M) a zdanli-
vá (m) hviezdna veľkosť súvisia prostredníctvom vzdialenosti (r) v parsekoch:

M = m + 5 – 5 . lg r

  Odtiaľ vyjadríme r:

lg r = 0,2 (m + 5 – M) = 0,2 (14 + 5 + 21) = 8

   To znamená, že naša prehliadka zasahuje oblasť s polomerom 100 Mpc. Objem tejto oblasti je 
4πr3/3 ~ 4 . 106 Mpc3 a v nej sa nachádza 4 . 105 galaxií. Keďže pre jednu galaxiu je frekvencia 
výbuchov 1 supernova za 100 rokov, budeme registrovať okolo 4 000 supernov za rok. V sku-
točnosti však tento počet bude výrazne znížený medzihviezdnou extinkciou v našej aj v hosti-
teľských galaxiách.

 5.  Z Pogsonovej rovnice vypočítame jasnosť desiatich hviezd m10, pričom jasnosť jednej z nich 
m1 = 5 a pomer intenzít E10/E1 je pochopiteľne 10.

  m10 – m1 = –2,5 lg (E10/E1),
  m10 = –2,5 + 5 = 2,5 je menšia jasnosť ako jedna hviezda 1 magnitúdy.

 6.  Podľa Wienovho zákona
  T = b/λmax = 29 000 K
  kde b = 2 900 Kμm – Wienova konštanta
  λmax – vlnová dĺžka maxima vyžarovania

 7.   Použijeme Stefanov – Boltzmanov zákon
L = 4πR2σT4, kde σ = 5,67 . 10-8 Wm-2K-4, R = 1427 . 106 km = 1,4 . 1012 m

  po dosadení:
L = 1,1 . 1032 W

 8.  Pre absolútne čierne teleso platí L = 4πR2σT4, odtiaľ

R = T-2 (L/4πσ)1/2 = 7,04 . 108 m,

   kde R – polomer Slnka, L – svietivosť Slnka, T – povrchová teplota Slnka, σ – Stefanova-
Boltzmanova konštanta

   Z viditeľného uhlového polomeru α = 16 uhlových minút a vzdialenosti r = 150 000 000 km 
dostávame

R = αr = 6,98 . 108 m
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3.4.  Premenné hviezdy

Úvod

V dávnych časoch si človek všimol, že hviezdy – stálice z roka na rok ostávajú nepohnute na svojich 
miestach, kým 7 jasných objektov sa na ich pozadí pohybuje. Boli to Slnko, Mesiac, Merkúr, Venuša, 
Mars, Jupiter a Saturn. To je všetko, čo bolo vidieť voľným okom. Dnes už vieme, že hviezdy sa na 
nebeskej sfére tiež premiestňujú, len na omnoho dlhšej časovej škále. Voľným okom si ešte môžeme 
všimnúť, že hviezdy „blikajú“ kým planéty nie. To je tým, že hviezdy sú tak ďaleko, že ich svetlo 
prechádza atmosférou ako jeden lúč bodového zdroja. Množstvo turbulentných rozhraní cez ktoré 
musí lúč prejsť spôsobí pozorované mihotanie. Planéty sú z tohto hľadiska kotúčiky, aj keď o tom sa 
presvedčíme až po zväčšení obrazu v ďalekohľade. Vnímame teda množstvo lúčov, ktoré sa pri po-
hľade voľným okom spriemerujú a vidíme jeden pokojný stabilný zdroj svetla.

Sú však aj hviezdy, ktoré menia svoju jasnosť naozaj, nielen pod vplyvom atmosféry. Ba dokonca 
všetky hviezdy menia svietivosť v priebehu svojej evolúcie. Ale to prebieha extrémne pomaly. 
V priebehu miliónov a miliárd rokov. Sú hviezdy, ktoré menia svoju jasnosť rýchlejšie. Za niekoľko 
mesiacov, dní, hodín, dokonca minút. Tie nazývame premenné hviezdy.

Za prvú ľuďmi objavenú premennú hviezdu môžeme považovať β Persei. Už pred tisíc rokmi si 
arabskí hvezdári všimli, že približne raz za dva dni zmení jasnosť až tri krát a nazvali ju Algol – dia-
bolská. Pre európsku astronómiu je prvou premennou hviezdou ο Ceti. V roku 1596 nemecký astro-
nóm David Fabricius si pri pozorovaní planéty Merkúr všimol novú jasnú hviezdu v súhvezdí Veľry-
by, ktorá za 20 dní zvýšila jasnosť z 3. na 2. magnitúdu. Neskôr zoslabla tak, že ju voľným okom 

Obr. 1. Svetelná krivka Algolu Obr. 2. Svetelná krivka  Lyrae
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nevidel. Nazval ju Mira, čo značí zázračná. Premen-
nosť Algola bol znovuobjavená v roku 1669. Správ-
ne vysvetlenie príčiny jeho premennosti navrhol an-
glický astronóm John Goodricke. Predpokladal, že 
hviezda sa periodicky zakrýva „veľkým telesom 
obiehajúcim okolo Algola“. Ten istý Goodricke ob-
javil v roku 1784 premennosť δ Cephei. Táto pravi-
delne mení svoju jasnosť od 3,5 do 4,3 magnitúdy za 
5,37 dňa. Príčina premennosti je však úplne iná ako 
u Algola. δ Cephei podobne ako Mira patrí medzi 
pulzujúce premenné hviezdy.

Pozorovanie zmien jasnosti premenných hviezd je 
obľúbenou činnosťou astronómov amatérov. Je to 
najlepší spôsob ako prejsť z nezáväzného prezerania 
si krás nočnej oblohy k serióznej vedeckej práci. Ani 
v čase moderných technológií, ktorými disponujú 
veľké astronomické observatória nie sú pozorovania 
amatérov nahraditeľné. Ich devízou je predovšetkým 

dlhodobosť a množstvo pozorovacích miest roztrúse-
ných po zemskom povrchu. Pozorovania sa zhromaž-

ďujú v databázach, kde tieto ich výhody najlepšie vyniknú. V súčasnosti je najvýznamnejšia databá-
za Americkej asociácie pozorovateľov premenných hviezd AAVSO. Samotní pozorovatelia sa zdru-
žujú do národných asociácií, ktoré im okrem zhromažďovania dát poskytujú aj iný servis. Príkladom 
môže byť samotná AAVSO a jej internetová stránka http://www.aavso.org. Iné životaschopné asociá-
cie sú japonská VSOLJ, anglická BAA VSS, francúzska AFOEV, česká SPHE ČAS. Na Slovensku 
je premenným hviezdam venovaná špecializovaná internetová stránka http://var.kozmos.sk/.

Klasifikácia premenných hviezd

Typickým problémom v astronómii je, že nemôžeme sledovať jednu konkrétnu hviezdu počas celého 
jej životného cyklu. Aj tie najmasívnejšie hviezdy, ktoré sa vyvíjajú najrýchlejšie, dokážu byť milió-
ny rokov nemenné. Našťastie hviezd je obrovské množstvo a nachádzajú sa na rôznych vývojových 
štádiách. Metodológia výskumu evolúcie hviezd je teda taká, že budeme skúmať skupiny navzájom 
podobných hviezd a budeme sa usilovať rozoznať po sebe nasledujúce etapy vývoja.

Pri takejto forme výskumu je nesmierne dôležité správne určiť spoločné črty a zákonitosti proce-
sov na prvý pohľad celkom rozličných objektov. Tomuto hovoríme klasifikácia. Ona je základom 
každej teórie.

Predstavíme klasifikáciu premenných hviezd tak, ako je zavedená vo Všeobecnom katalógu pre-
menných hviezd (GCVS), ktorý vydáva Sternbergov astronomický ústav v Moskve. Najhrubšie de-
lenie je na 6 skupín: Eruptívne, pulzujúce, rotujúce, kataklizmatické, zákrytové a intenzívne 
premenné zdroje röntgenového žiarenia.

Každá z týchto skupín sa delí na podskupiny, ktoré sa obyčajne nazývajú podľa prvej objavenej 
hviezdu daného typu. Tak napríklad RRab – premenné typu RR Lyr s asymetrickými svetelnými 
krivkami; FU – premenné typu FU Ori (fuori) charakterizované postupný zjasnením až o 6 magnitúd 
za niekoľko mesiacov; ACV – α CVn – hviezdy so silnými magnetickými poliami meniace jasnosť 
s periódou rotácie. Podrobný opis všetkých typov premenných hviezd použitý v GCVS je v interne-

Obr. 3. Svetelná krivka cefeidy η Aquilae
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tovej verzii publikácie (v angličtine). Ani to však nie je perfektné a úplné triedenie. Špecialisti na 
jednotlivé typy premenných hviezd si zavádzajú ešte podrobnejšie triedenie. Zvlášť výrazné je to 
v skupine kataklizmatických premenných.

V ďalšom texte si predstavíme len niektoré najznámejšie typy premenných hviezd.

1. Eruptívne premenné
Eruptívne premenné menia jasnosť v dôsledku divokých procesov a vzplanutí v ich chromosférach 
a korónach. Zmena jasnosti je zvyčajne doprevádzaná vyvrhnutím hmoty vo forme hviezdneho 
vetra a /alebo interakciou s okolitým medzihviezdnym prostredím. Radíme sem napríklad tieto 
typy:

GCAS – nepravidelné eruptívne premenné typu γ Cassiopei. Sú to rýchlo rotujúci horúci obri spek-
trálneho typu B. Rotujú tak rýchlo, že hmota uniká odstredivou silou z rovníkových oblastí. Sformo-
vanie rovníkového disku je sprevádzané poklesom jasnosti. Amplitúdy svetelných zmien môžu do-
siahnuť 1,5 mag. Synonymum ich názvu je Be hviezdy, kvôli emisným čiaram v spektre.

IN – premenné Orióna. Nepravidelné eruptívne premenné vyskytujúce sa v oblastiach difúznych 
hmlovín. Sú to mladé objekty. Zmena jasnosti môže dosiahnuť niekoľko magnitúd.

RCB – premenné typu R Corona Borealis. Vysoko svietivé hviezdy bohaté na uhlík. Vyznačujú 
sa nepravidelnými hlbokými poklesmi jasnosti (1 až 9 mag), ktoré sú pravdepodobne spôsobené 
zatienením prachovým mračnom z vyvrhnutej hmoty a môžu trvať niekoľko stoviek dní. Na tieto 
zmeny sa superponujú drobné pravidelné pulzácie s amplitúdou rádovo 0,1 mag a periódou 
30 – 100 dní.

Obr. 4. Dlhodobá svetelná krivka R CrB z databázy Sekcie pozorovateľov premenných hviezd a exoplanét Českej 
astronomickej spoločnosti.
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SDOR – premenné typu S Doradus. 
Eruptívne vysoko svietivé hviezdy spek-
trálnych typov B a F. Patria k najjasnej-
ším hviezdam v Galaxii. Svetelné zmeny 
sú nepravidelné s amplitúdou 1 až 7 mag. 
Spravidla sú spojené s difúznou  hmlovinou 
alebo expandujúcou obálkou. Typické 
príklady P Cyg alebo η Car. Nádejné su-
pernovy II. typu.

UV – eruptívne premenné typu UV 
Ceti. Trpaslíci spektrálnych typov K a M. 
Prejavujú sa občasnou zábleskovou akti-
vitou. Amplitúda záblesku býva od desa-
tín magnitúdy po 6 mag. V ultrafialovej 
oblasti je amplitúda podstatne väčšia. Ma-
ximum záblesku sa dosiahne za niekoľko 
sekúnd. Pokles trvá niekoľko minút až 
desiatok minút. Fyzikálne sú záblesky 
analó giou slnečných erupcií.

2. Pulzujúce premenné
Pulzujúce premenné sa prejavujú periodickým rozpínaním a sťahovaním svojich povrchových vrs-
tiev. Pulzácie môžu byť radiálne alebo neradiálne. Radiálne pulzujúca hviezda zachováva guľový 
tvar. Pri neradiálnych pulzáciách sa tvar hviezdy periodicky odchyľuje od gule a dokonca susedné 
zóny povrchu môžu pulzovať v opačnej fáze. Podrobnosti o pulzujúcich premenných hviezdach po-
zri v doplňujúcom čítaní v internetovej verzii publikácie.

CEP – Cefeidy. Radiálne pravidelne pulzujúce vysoko svietivé (nadobri) premenné. Periódy 
od 1 do 135 dní. Amplitúdy od niekoľko stotín po 2 mag. Spektrálny typ v maxime F, v minime 
G – K. Čím dlhšia perióda tým neskorší spektrálny typ. Maximum jasnosti zodpovedá najvyššej 
rýchlosti rozpínania. Platí pre ne známy empirický vzťah perióda – svietivosť. Zásluhou neho slúžia 
ako tzv. štandardné sviečky a využívajú sa pri nepriamom určovaní vzdialeností vo vesmíre. Hlavnou 
podskupinou je typ δ Cep, vedľajšou W Vir. Odlišujú sa tým, že prvé patria k mladej diskovej popu-
lácii hviezd v galaxii, kým druhé k starej guľovej populácii. Líšia sa aj tvarom vzťahu perióda – svie-
tivosť. Iba na základe svetelnej krivky ich nemožno rozlíšiť.

M = −1,43 − 2,8 . lg P

Vzťah perióda svietivosť pre štandardné cefe-
idy typu δ Cep. M je absolútna hviezdna veľ-
kosť, P je perióda pulzácii. Porovnaním zdanli-
vej jasnosti m a vypočítanej absolútnej M už 
pomocou Pogsonovej rovnice ľahko zistíme 
vzdialenosť.

DSCT – premenné typu δ Scuti. Pulzujúce 
premenné spektrálnych typov A0 až F5. Trpas-
líci až obri. Amplitúdy od 0,003 do 0,9 mag. 
Periódy od 0,01 do 0,2 dňa. Tvar krivky, ampli-

Obr. 5. Fotoelektrické pozorovanie záblesku UV Cet 
(Moffett 1974).

Obr. 6. Fázová svetelná krivka typickej cefeidy 
V470 Aur. (Zdroj: http://www.astrogea.org/)
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túda aj perióda sa zvyčajne výrazne mení. Pozorujú sa radiálne aj neradiálne pulzácie. Premennosť 
občas úplne vymizne.

M – premenné typu Mira (ο Ceti) – Miridy. Dlhoperiodické premenné, obri neskorých spektrál-
nych typov (M, C, S). Amplitúdy od 2,5 do 11 mag. Periódy od 80 do 1 000 dní.

RR – premenné typu RR Lyrae. Radiálne pulzujúci obri spektrálnych typov A – F. Amplitúdy 
od 0,2 do 2 mag. Objavujú sa periodické zmeny tvaru a amplitúdy svetelnej krivky známe ako „Blaz-
hkov efekt“. Patria ku starej guľovej zložke galaxie, vo veľkom množstve sa napríklad vyskytujú 
v guľových hviezdokopách. Podobne ako u cefeíd maximum jasnosti zodpovedá maximálnej rých-
losti expanzie.

Hlavnými podtypmi sú RRab s asymetrickými svetelný-
mi krivkami a RRc s takmer symetrickými až sinusoidál-
nymi svetelnými krivkami. Najnovšie sa zavádza typ RRd 
pre tie, ktoré pulzujú súčasne s dvomi rôznymi periódami. 
V GCVS sa zatiaľ pre ne používa označenie RR(B).

SR – Polopravidelné premenné (semiregular variab-
les). Obri alebo nadobri stredných alebo neskorých spek-
trálnych typov so zreteľnou periodicitou svetelných 
zmien sprevádzanou alebo prerušovanou viacerými ne-
pravidelnosťami. Periódy od 20 do 2 000 dní. Amplitúdy 
od niekoľko stotín do niekoľkých magnitúd (zväčša 1 – 2 
mag). Delia sa na 4 podtypy:

Obr. 7. Dlhodobá svetelná krivka miridy R UMi z databázy Sekcie pozorovateľov premenných hviezd 
a exoplanét Českej astronomickej spoločnosti.

Obr. 8. Fázová svetelná krivka prototypu 
RR Lyr. (Zdroj: http://www.astrogea.org/)
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SRA – polopravidelní obri neskorých typov (M, C, S) s dobre definovanou periodicitou. Od miríd 
sa líšia zväčša len menšou amplitúdou (<2,5 mag). Príklad – Z Aqr.

SRB – polopravidelní obri neskorých typov (M, C, S) s nevýraznou periodicitou alebo s alternatív-
nymi intervalmi periodických a nepravidelných zmien a dokonca intervalmi konštantnej jasnosti. 
Často sú pozorované viaceré periódy svetelných zmien súčasne. Príklad AF Cyg.

SRC – polopravidelní nadobri neskorých typov (M, C, S). Amplitúdy okolo 1 mag. Periódy od 30 
do niekoľko tisíc dní. Príklad Mu Cep.

SRD – polopravidelní obri a nadobri spektrálnych typov F, G a K. Amplitúdy od 0,1 do 4 mag. 
Periódy od 30 do 1 100 dní. Príklad SV UMa.

3. Rotujúce premenné
Premenné hviezdy s nerovnomernou jasnosťou povrchu a/alebo elipsoidálnym tvarom. Ich premen-
nosť je spôsobená osovou rotáciou voči pozorovateľovi. Nerovnomerná jasnosť povrchu môže byť 
spôsobená prítomnosťou škvŕn alebo tepelnými alebo chemickými nehomogenitami v atmosfére 
spôsobenými magnetickým poľom, ktorého os nie je totožná s osou rotácie.

ACV – premenné typu α2 Canum Venaticorum. Hviezdy hlavnej postupnosti, spektrálnych typov 
B8 – A7 so silnými magnetickými poliami. V spektrách sú abnormálne silné čiary Si, Sr, Cr, a vzácnych 
zemín pričom ich intenzita sa mení s rotáciou. Amplitúdy svetelných zmien bývajú 0,01 až 0,1 mag.

BY – premenné typu BY Draconis. červení trpaslíci s kváziperiodickými svetelnými zmenami od 
stotín do 0,5 mag. Sú spôsobené škvrnami na povrchu a chromosférickou aktivitou. Niekedy sa pre-
javujú aj zábleskami ako UV Cet.

Obr. 9. Svetelná krivka AF Cyg z posledných rokov podľa databázy Sekcie pozorovateľov premenných hviezd 
a exoplanét Českej astronomickej spoločnosti.
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PSR – opticky premenné pulzary. Napríklad CM Tau = pozostatok po supernove SN 1054 upro-
stred Krabej hmloviny M1

Viac informácií o rotujúcich premenných hviezdach pozri v doplňujúcom čítaní v internetovej ver-
zii publikácie.

4. Kataklizmatické premenné
Tieto premenné sa prejavujú vzplanutiami, ktoré sú spôsobené termojadrovými výbuchmi v ich po-
vrchových vrstvách (novy) alebo hlboko v ich vnútri (supernovy). Takisto sem radíme premenné, 
ktoré vykazujú novám podobné výbuchy spôsobené rýchlym uvoľnením energie v priestore okolo 
nich (typ UG). A tiež tu patria aj objekty, ktoré síce nevykazujú výbuchy, ale podobajú sa predchá-
dzajúcim v pokojovej fáze napríklad spektrálnou charakteristikou. Väčšina kataklizmatických sú 
dvojhviezdne systémy, ich zložky navzájom silno vplývajú na svoj vývoj. Často sa pozoruje, že ho-
rúca trpasličia zložka je obkolesená akréčnym diskom sformovaným z materiálu pochádzajúceho 
z druhej, chladnejšej a rozmernejšej zložky.

N – Novy. Tesné dvojhviezdy s orbitálnymi periódami od 0,05 do 230 dní. Jedna zo zložiek je 
biely trpaslík, ktorý zrazu zjasnie o 7 až 19 magnitúd a potom sa postupne vracia na svoju pôvodnú 
jasnosť. Chladná zložka môže byť obor, podobor alebo trpaslík spektrálneho typu K, M. Podľa rých-
losti poklesu jasnosti ich delíme na tri podskupiny:

NA – rýchle novy. Po dosiahnutí maxima jasnosti zoslabnú o 3 mag za 100 a menej dní.
NB – pomalé novy. Pokles o 3 mag za viac ako 150 dní. Neberie sa do úvahy hlboká jama na sve-

telnej krivke spôsobená dočasným zatienením odvrhnutým materiálom.
NC – veľmi pomalé novy. Zostávajú v maxime jasnosti aj desať rokov. Nie je vylúčené, že ide 

o planetárne hmloviny v procese formácie.
NR – rekurentné novy. Teória predpokladá opakovanie vzplanutí u všetkých nov. Za rekurentné 

označujeme tie, u ktorých sa už pozorovali najmenej dve vzplanutia. Zatiaľ poznáme len okolo de-
siatky takých objektov.

Obr. 10. Dlhodobá svetelná krivka Novy 1901 – GK Per. 
(Zdroj: http://www.astrogea.org/)

Obr. 11. Svetelná krivka vzplanutia 
Novy 1987 – QV Vul. 
(Zdroj: http://www.astrogea.org/)Obr. 12. Svetelná krivka PU Vul. 

(Zdroj: http://www.astrogea.org/)
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SN – Supernovy. Hviezdy, ktoré v dôsledku 
výbuchu zvýšia svoju jasnosť až o 20 a viac 
magnitúd a potom pomaly slabnú. Spektrum po-
čas výbuchu je charakteristické veľmi širokými 
emisnými čiarami, niekoľkokrát širšími ako 
u nov. Rýchlosti expanzie sú rádovo tisíce km/s. 
Štruktúra hviezdy po výbuchu sa úplne zmení. 
Na mieste pôvodnej hviezdy zostáva pulzar. 
Podľa tvaru svetelných kriviek a spektrálnych 
charakteristík sa delia na supernovy I. typu a II. 
typu. Medzi oboma typmi je aj výrazný fyzikál-
ny rozdiel. Viac je o ňom písané v téme 3.5. Dô-
ležité je, že podľa tvaru svetelnej krivky možno 
jednoznačne určiť typ I, ktorý slúži ako štan-
dardná sviečka pre určovanie veľkých vzdiale-
ností vo vesmíre.

SNI – supernovy I. typu. Absorbčné čiary 
Ca II, Si, atď., ale žiadne vodíkové čiary v spek-
tre. V rozpínajúcej sa obálke vôbec nie je vodík. 
Počas prvých 20 – 30 dní po maxime jasnosť 
klesá tempom približne 0,1 mag. za deň, potom 
sa pokles spomalí a dosiahne konštantnú hodno-
tu 0,014 mag/deň.

SNII – supernovy II. typu. Zreteľné sú čiary 
vodíka a iných prvkov v spektre. Rozpínajúca 

sa obálka sa skladá hlav-
ne z vodíka a hélia. Sve-
telné krivky sú pestrejšie 
ako u I. typu. Zvyčajne 
40 – 100 dní po maxime 
je tempo slabnutia 0,1 
mag/deň.

UG – premenné typu 
U Geminorum nazývané 
aj trpasličie novy. Tesné 
dvojhviezdy zložené z tr-
paslíka alebo podobra 
spektrálneho typu K – M, 

ktorý vypĺňa svoj Rocheov lalok a z bieleho trpaslíka obkoleseného akréčnym diskom. Orbitálne 
periódy sú od 0,05 do 0,5 dňa. Z času na čas jasnosť systému rapídne vzrastie o niekoľko magnitúd 
a potom sa vracia do pôvodného stavu. Intervaly medzi jednotlivými vzplanutiam u jednej hviezdy 
sa môžu výrazne meniť, ale každá hviezda je charakterizovaná istým priemerným intervalom. Tieto 
systémy sú často zdrojom röntgenových emisií. Niektoré systémy sú zákrytové. V primárnom mini-
me ide o zákryty horúcej škvrny, ktorá vzniká v akréčnom disku ako dôsledok dopadu plynného 
prúdu z chladnej zložky. Fyzikálne sú vzplanutia spôsobené termálnou nestabilitou akréčneho disku, 
pri ktorej sa z neho uvoľňuje hmota, ktorá potom dopadá na bieleho trpaslíka. Typickou vlastnosťou 
trpasličích nov je flickering – krátkodobé chaotické zmeny jasnosti.

Obr. 13. Dlhodobá svetelná krivka RS Oph. 
(Zdroj: http://www.aavso.org/)

Obr. 14. Porovnanie svetelných kriviek dvoch typov 
supernov. (Zdroj: http://www.astrogea.org/)

Obr. 15. Flickering SS Cyg v štádiu pokoja. (Zdroj: http://www.astrogea.org/)
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Podľa charakteru svetelných zmien 
trpasličie novy delíme na tri podsku-
piny:

UGSS – premenné typu SS Cygni. 
Jasnosť sa zvyšuje o 2 – 6 mag za 1 
až 2 dni a potom po niekoľko dní kle-
sá na pôvodnú úroveň. Dĺlžka cyklu 
je od 10 po niekoľko tisíc dní.

UGSU – premenné typu SU Ursa 
Majoris. Sú charakterizované dvo-
ma typmi vzplanutí. „Normálnymi“ 
a „supermaximami“. Normálne sa 
podobajú na tie u UGSS. Supermaxi-
má sú jasnejšie o 2 mag, asi 5 krát 
dlhšie (širšie) a nastávajú menej čas-
to. Počas supermaxima sa pozorujú 
typické periodické oscilácie nazýva-
né „superhumpy“. Ich perióda je 
zvyčajne jemne dlhšia ako orbitálna 
a amplitúdy sú 0,2 až 0,3 mag. Orbi-
tálne periódy sú kratšie ako 0,1 dňa. 
Superhumpy sa vysvetľujú precesiou 
nesymetrického akréčneho disku. 
Veľmi atraktívna skupina premen-
ných hviezd pre amatérske pozoro-
vania. Tak pre vizuálny monitoring 
vzplanutí, ako aj CCD pozorovania 
superhumpov.

UGZ – premenné typu Z Camelo-
pardalis. Tiež majú cyklické vzpla-
nutia. Od UGSS sa líšia tým, že raz 
za čas sa zo vzplanutia nevrátia k pô-
vodnej jasnosti, ale ostanú na úrovni 
niekde medzi maximom a minimom. 
Tento tzv. „standstill“ trvá niekoľko 
normálnych cyklov.
Ďalšie typy kataklizmatických pre-

menných sú:
NL – novám podobné premenné 

(nova like). Vykazujú fotometrické 
a spektrálne charakteristiky trpasli-
čích nov, ale niet u nich vzplanutí. 
Vysvetľuje sa to tým, že tempo pre-

nosu hmoty je také veľké, že akréčny disk je sústavne v jasnom stave – vo vzplanutí. Najväčšiu 
rýchlosť prenosu hmoty má podtyp SW Sextantis. Niektoré novám podobné vykazujú permanentné 
superhumpy. Napr. BZ Cam. Mnohé novám podobné sa po podrobnejšom štúdiu podarí zaradiť do 
iných podtypov kataklizmatických premenných.

Obr. 16. Niekoľko cyklov SS Cyg podľa dát z AAVSO. (Zdroj: http://
www.astrogea.org/)

Obr. 17. Niekoľko cyklov YZ Cnc vrátane jedného supermaxima. 
(Zdroj: http://www.astrogea.org/)

Obr. 18. Superhumpy MR UMa pozorované CCD kamerou a malým 
ďalekohľadom (priemer 26 cm) na Astronomickom observatóriu 
na Kolonickom sedle.
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UGWZ – typ WZ Sagittae, podtyp 
UGSU. Supermaximá nastávajú veľmi 
riedko, raz za niekoľko desaťročí. Zato 
sú vyššie a dlhšie ako u UGSU. Tiež sa 
pozorujú superhumpy. Normálne vzpla-
nutia takmer neexistujú. Vysvetlenie 
pomalého supercyklu je v extrémne po-
malom prenose hmoty

AM – typ AM Her alebo polary. 
Magnetické kataklizmatické premenné. 
Biely trpaslík má také silné magnetické 
pole, že úplne rozruší akréčny disk 
a prenášaná hmota prúdi priamo 
na magnetické póly/pól bieleho trpaslí-
ka.

DQ – typ DQ Her alebo intermediál-
ne polary. Magnetické kataklizmatic-
ké, u ktorých magnetické pole nie je 
dostatočne silné na to, aby úplne rozru-
šilo akréčny disk. Druhou významnou 
vlastnosťou je, že rotácia bieleho trpas-
líka nie je synchronizovaná z orbitálnou 
rotáciou. Rotuje podstatne rýchlejšie. 
Typická orbitálna rotácia je rádovo 
0,1 dňa, typický spin bieleho trpaslíka 
je 0,01 dňa.

ZAND – Symbiotické premenné 
typu Z Andromedae. Tesné dvojhviezdy 
zložené z horúcej hviezdy (nemusí to 
byť nevyhnutne biely trpaslík), hviezdy 
neskorého spektrálneho typu (červený 
obor, dlhoperiodická premenná typu 
Mira...) a to všetko obalené v rozsiahlej 
hmlovine ionizovanej žiarením horúcej 
zložky. Sumárna jasnosť vykazuje 
 nepravidelné variácie s amplitúdou 
do 4 mag.

5. Tesné zákrytové dvojhviezdy
Premenná jasnosť je pôvodu geometric-
kého. Rovina obežnej dráhy je taká, že 
pri vzájomnom obehu dochádza z hľa-
diska pozorovateľa k zákrytom. Násled-
kom toho pozorovateľ vidí zmeny v sú-
hrnnej jasnosti systému a to s takou is-
tou periódou ako je orbitálna perióda 
dvojhviezdy.

Obr. 19. Niekoľko cyklov RX And a „standstill“. 
(Zdroj: http://www.astrogea.org/)

Obr. 20. Formovanie akréčnych prúdov u polarov

Obr. 21. Formovanie akréčnych prúdov u intermediálnych 
polarov

Obr. 22. Model symbiotickej sústavy. Vľavo chladná zložka, 
vpravo horúca. Všetko ponorené v hmlovine.
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V GCVS sú zavedené tri druhy kla-
sifikácie zákrytových dvojhviezd. 
Na základe tvaru svetelnej krivky, na 
základe fyzikálnych vlastností 
a z hľadiska evolučného do akej mie-
ry zložky vypĺňajú svoje Rocheove 
laloky. Predstavíme si triedenie pod-
ľa tvaru svetelnej krivky, ktoré je 
jednoduché, tradičné a výhodné pre 
pozorovateľa.

Podrobnosti o zákrytových dvoj-
hviezdach pozri v doplňujúcom čítaní 
v internetovej verzii publikácie.

EA – typ Algol. Dvojhviezdy so 
sférickými alebo mierne eliptickými 
zložkami. Na svetelnej krivke je 
možné označiť začiatok a koniec zá-
krytu. Medzi zákrytmi je jasnosť 
prakticky konštantná alebo sa mení 
len málo zásluhou efektu reflexie, 
elipsoidality zložiek alebo fyzikálnej 
premennosti. Sekundárne minimum 
môže chýbať. Pozoruje sa široký 
rozsah periód od 0,2 dňa po viac ako 
10 000 dní. Amplitúdy tiež bývajú 
rôzne, môžu dosiahnuť až niekoľko 
magnitúd.

EB – typ β Lyrae. Zákrytové systé-
my s elipsoidálnymi zložkami. Na 
svetelnej krivke nie je možné presne 
určiť začiatok a koniec zákrytov pre-
tože súhrnná jasnosť sa permanentne 
mení. Sekundárne minimum sa pozo-
ruje vždy, jeho hĺbka je zvyčajne pod-
statne menšia ako primárne minimum. 
Periódy sú prevažne dlhšie ako 1 deň. 
Zložky zvyčajne patria k skorým 
spektrálnym typom (B – A). Amplitú-
dy sú obyčajne < 2 mag.

EW – typ W Ursa Majoris. Perió-
dy sú kratšie ako 1 deň. Elipsoidálne 

zložky sú takmer v kontakte. Na svetelných krivkách nie je možné určiť začiatky a konce zákrytov. 
Hĺbka primárneho a sekundárneho minima je takmer rovnaká. Amplitúdy sú zvyčajne < 0,8 mag. 
Hviezdy patria k spektrálnym typom F – G a neskorším.

Obr. 23. Dlhodobá svetelná krivka symbiotickej premennej 
CH Cyg. (Zdroj: http://www.astrogea.org/)

Obr. 24. Vysvetlenie zmien jasnosti zákrytovej dvojhviezdy.

Obr. 25. Fázová svetelná krivka RZ Cas  typ Algol. 
(Zdroj: http://www.astrogea.org/)
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6. Opticky premenné zdroje 
röntgenového žiarenia
Tesné dvojhviezdy, ktoré sú zdrojmi 
silného, premenlivého röntgenového 
žiarenia a ktoré nepatria do žiadnej 
z vyššie uvedených skupín. Jedna zo 
zložiek je horúci kompaktný objekt 
(biely trpaslík, neutrónová hviezda 
alebo čierna diera). Röntgenová emi-
sia pochádza z hmoty padajúcej na 
kompaktný objekt alebo do akréčne-
ho disku okolo kompaktného objek-
tu. Spätne röntgenové žiarenie osvet-
ľuje atmosféru chladnejšej zložky 
a je vyžiarené v optickej oblasti 
(efekt reflexie). Tieto efekty vedú 
k zvláštnym a komplexným zmenám 
optickej jasnosti v týchto systé-
moch.

Úlohy k téme 3.4.

 1 .  * Máme dvojhviezdu, kde kaž-
dá zložka ma hmotnosť rovnú 
dvom slnečným hmotnostiam. 
Pohybujú sa po kruhovej dráhe 
vo vzájomnej vzdialenosti 
1 AU. Aký je maximálny roz-
diel ich radiálnych rýchlostí pre 
pozorovateľa na Zemi ak sklon 
orbitálnej roviny systému (i) je:

   a) 0 stupňov,
   b) 90 stupňov
   c) 45 stupňov

 2.  O koľko násobok sa mení polomer cefeidy, ak amplitúda zmien hviezdnych veľkostí je 1,5 mag 
а jasnosť jednotky povrchu je konštantná.

 3.  * Čomu sa rovná pomer polomerov hviezd v dvojhviezdnom systéme typu Algol, ak je zákryt 
centrálny, druhá zložka je tmavá a pomer hviezdnych veľkostí v maxime a minime je (n)?

 4.  * Zákrytová premenná má v maxime hviezdnu veľkosť 6 mag a v minime 8 mag. Nájdite po-
mer objemov zložiek, ak považujete zákryty za centrálne a zakrývajúcu zložku za tmavú.

 5.  Odhadnite vzdialenosť ku hviezdokope, v ktorej sa pozoruje cefeida, ktorej jasnosť sa mení 
od 8m do 8,8m s periódou 3 dni.

Obr. 26. Fázová svetelná krivka V600 Per  typ Beta Lyrae. 
(Zdroj: http://www.astrogea.org/)

Obr. 27. Fázová svetelná krivka 44 Boo  typ W Ursa Majoris. 
(Zdroj: http://www.astrogea.org/)
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Riešenie úloh k téme 3.4.

 1.   Pre dostredivé zrýchlenie pri kruhovom pohybe platí:

a = V2/R = GM/L2,

   kde V – kruhová rýchlosť, R – polomer kruhu, M a L – hmotnosť a vzdialenosť k priťahujúce-
mu telesu. Vtedy:

V2 = GMR/L2

   V dvojhviezde s rovnako hmotnými komponentami zložky obiehajú okolo ťažiska, ktoré je 
presne v strede medzi nimi. To znamená, že L = 2R a V2 = GM/1AU. Netreba ani dosadzovať. 
Veď rovnakým výrazom sa určuje aj orbitálna rýchlosť Zeme a tá je 30 km/s. Maximálny roz-
diel radiálnych rýchlostí pri sklone i = 90° bude 60 km/s, pri sklone i = 45° to bude 60 . cos 45° 
= 42 km/s a pri nulovom sklone nebudeme pozorovať rozdiel radiálnych rýchlostí.

 2.  Zmena hviezdnej veľkosti o 1,5m znamená zmenu svietivosti 2,5121,5  4 krát. Keďže jasnosť 
jednotky povrchu sa nemení, musel sa zmeniť celkový povrch hviezdy 4 krát a teda polomer 
2 krát.

 3.  V maxime svieti celý disk hviezdy s povrchom R2, a v minime len jeho časť nezakrytá sprie-
vodcom R2 – r2. Pomer jasností v maxime a v minime teda bude:

n = R2/(R2 – r2)

  Odtiaľ vyjadríme pomer polomerov:
r/R = [(n–1)/n]1/2.

 4.  Analogicky predchádzajúcej úlohe. Z rovnice

R2/(R2 – r2) = 2,5128–6 = 2,5122

  nájdeme pomer polomerov R/r = 1,1 a teda pomer objemov bude 1,13 = 1,3.

 5.  Modul vzdialenosti

M – m = 5 – 5lgr, kde r je v parsekoch
r = 100,2(m–M)+1

   Ako zdanlivú hviezdnu veľkosť m použijeme strednú hodnotu medzi maximom a minimom 
čiže 8,4m. Absolútnu hviezdnu veľkosť nájdeme zo vzťahu „perióda – svietivosť“ pre cefeidy

M = – 1,67m – 2,54lgP, kde Р je v dňoch

   Vtedy r = 100,2(8,4+2,88)+1 = 103,256 ~ 1,8 kpc
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Praktická úloha k téme 3.4.

Odhady jasností premenných hviezd

Inštrukcie
Ak hviezda mení svoju jasnosť, tak má význam skúmať tieto zmeny v priebehu času. Závislosť 
hviezdnej veľkosti na čase nazývame svetelná krivka. Sú premenné hviezdy, ktorých premennosť je 
periodická, čiže môžeme napísať:

m(t + PE) = m(t)
kde t – čas, E – celé číslo, P – perióda.

Pre takéto hviezdy môžeme zostrojiť tzv. fázovú krivku, čo je závislosť hviezdnej veľkosti na fáze 
φ, ktorá je určená vzťahom

E + φ = (t – T0)/P

Hodnota Т0 sa nazýva počiatočnou epochou. Pri pulzujú-
cich premenných obyčajne zodpovedá istému maximu jas-
nosti, pri zákrytových ju vzťahujeme k istému minimu. 
Hodnota čísla cyklu Е – je celé číslo. Preto fáza nadobúda 
hodnoty 0<φ<1. Akokoľvek, odporúča sa graf fázovej kriv-
ky zostrojiť tak, že bude zachytávať širší interval fáz napr. 
od –0,3 do 1,3. To znamená, že napríklad fáza 
φ = –0.27 je totožná s fázou φ =0.73 = 1 – 0,27; φ =1,08 je 
totožná s fázou φ =0,08.

Vizuálne odhady jasnosti
Jasnosť premenných hviezd je najlepšie určovať porovnáva-
ním so štandardom. Špeciálne pri vizuálnom pozorovaní to 
ani ináč nejde. Oko nie je uspôsobené na meranie absolútnej hodnoty svetelného toku. Zato je vyni-
kajúce pri porovnávaní relatívnych jasností dvoch hviezd. Na tomto princípe sa aj postavila metodika 
vizuálnych odhadov jasnosti. Existuje viacero metodík. My si popíšeme dnes najviac používanú 
metódu Nijlanda-Blazhka.

Porovnáva sa jasnosť premennej hviezdy s dvoma hviezdami známej konštantnej jasnosti, ktoré 
nazývame porovnávacie hviezdy. Porovnávacie hviezdy nájdeme na mapke okolia danej premennej 
hviezdy zvyčajne označené písmenami latinskej abecedy v poradí podľa klesajúcej jasnosti (narasta-
júcej hviezdnej veľkosti) A B C D E F G H I …

Pri samotnom pozorovaní vyberáme dve porovnávacie hviezdy, ktoré sú jasnosťou najbližšie pre-
mennej a to tak, že jedna je jasnejšia a druhá slabšia. Napríklad C D. Samotnú premennú zvykneme 
označovať V (variable). Interval jasnosti v mysli rozdelíme na niekoľko častí – stupňov a určujeme 
koľko takých stupňov je medzi A a V, V a B. Odhad zapisujeme v tvare

ApVqB

kde p a q sú nami určené odhadové stupne. Napríklad C1V1B, A2V3B.

Obr. 1. Fázová krivka
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Výslednú hviezdnu veľkosť premennej na základe odhadu ApVqB určíme podľa vzťahu

m = mA + (mB – mA)p/(p + q)

kde mA a mB – hodnoty hviezdnych veľkostí porovnávacích hviezd. Tie sú zvyčajne uvedené niekde 
na mapke. Na niektorých mapkách (napr. AAVSO) sú porovnávacie hviezdy priamo označené mag-
nitúdami).

Presnosť takéhoto merania závisí od mnohých vecí vrátane skúsenosti pozorovateľa. Bežne sa 
dosahuje presnosť 0,1 mag. Rozptyl meraní skúsených pozorovateľov niekedy dosahuje len 0,03 
mag. Je to horšie ako pri meraní fotoelektrickým fotometrom alebo CCD kamerou. Napriek tomu 
majú vizuálne pozorovania stále význam. Ich veľkou výhodou je rýchlosť a jednoduchosť metódy aj 
použitých prostriedkov a tiež možnosť dlhodobého pozorovania tých istých objektov. Dôležitý je 
však výber objektov na pozorovanie. Vhodné sú premenné hviezdy s dlhšími periódami premennos-
ti (niekoľko dní a viac) a väčšími amplitúdami svetelných zmien (viac ako 0,5 mag). Vhodnými 
typmi sú miridy, cefeidy, polopravidelné premenné. Odporúčame pozorovací program Medúza Sek-
cie pozorovateľov premenných hviezd a exoplanét českej astronomickej spoločnosti.

Určovanie času (Juliánsky dátum)
Keďže meriame závislosť jasnosti na čase, treba rovnako dôkladne merať aj druhú veličinu, čiže čas. 
Osobitne presne treba čas merať pri rýchlo sa meniacich premenných napríklad zákrytových.

Pozn.: Vizuálne určovanie časov miním zákrytových dvojhviezd nemá už dnes žiadny vedecký prí-
nos popri presile CCD meraní. Je to však vynikajúci edukačný nástroj pre nácvik metodiky robenia 
odhadov.

Je dobrý zvyk už priamo pri meraní zapisovať časový údaj v UT, čiže vo svetovom „Greenwich-
skom“ čase. Predídeme tak problémom s letným časom. V lete treba od oficiálneho času odrátať 
2 hodiny, v zime 1 hodinu. To sa často pletie.

Na zjednodušenie vyjadrovania časových intervalov medzi dvoma udalosťami sa v astronómii za-
viedol Juliánsky dátum (JD). (Pozor! To nie to isté ako Juliánsky kalendár.) Juliánske datovanie 
počíta dni za sebou bez delenia na roky, mesiace a dni, pričom deň sa začína presne na poludnie 
svetového času 12:00 UT. Počiatok Juliánskeho datovania je postavený ďaleko do minulosti, kon-
krétne JD = 0.0 dňa 1. januára 4713 pr. n. l. (podľa Juliánskeho kalendára).  Užitočnejšia je informá-
cia, že 1. januára 2010 na poludnie svetového času bolo JD = 245198.0. Vidíme aj ďalšiu výhodu 
Juliánskeho datovania. Celú noc z 1. na 2. januára bola celočíselná časť Juliánskeho dátumu rovnaká. 
Toto pravda platí v našich zemepisných dĺžkach. V Oceánii nie. V praxi je dobré si na prepočet pou-

Obr. 3. Grafické znázornenie lineárnej interpolácie v metóde 
Nijland-Blazhko. Zodpovedá odhadu zapísanému ako A2V3B.
Pozn. Metóda Nijland-Blazhko v skutočnosti ešte používa aj 
tzv. Argelanderove odhadové stupne. V prípade pozorovania 
času minima zákrytovej dvojhviezdy totiž nie je jedno či 
napíšeme A2V3B alebo A4V6B.

Obr. 2. Príklady vzájomných jasností 
porovnávacích hviezd s premennou 
a zopdovedajúce odhady metódou Nijland-
Blazhko
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žiť nejaký softvér. Napríklad v internetovej verzii tejto publikácie je odkaz na formulár, ktorý preve-
die merania priamo do formátu, aký vyžaduje program MEDÚZA.

Heliocentrická korekcia
Pri pozorovaní krátkoperiodických premenných hviezd je nevyhnutné urobiť opravu času na polohu 
Zeme voči Slnku – tzv. heliocentrickú korekciu. Svetlo od hviezdy ide mnohé roky, ale presný čas 
letu závisí v akej polohe narazí na Zem. Tá na svojej orbite okolo Slnka môže byť raz bližšie zdroju 
svetla, raz ďalej. Vplyvom konečnej rýchlosti svetla môžu takto „umelo“ vzniknuté rozdiely v mera-
ní času dosiahnuť až 16 minút. Heliocentrickú korekciu možno spočítať na základe dátumu a súrad-
níc hviezdy. Takisto túto úlohu za nás urobí niektorý z množstva softvérových programov. Akokoľ-
vek, je dobré skontrolovať výsledok aspoň orientačnou geometrickou predstavou. Minimálne vieme 
odhadnúť znamienko korekcie. Očividne, keď je Zem medzi hviezdou a Slnkom, tak znamienko 
korekcie je kladné. Pri každom meraní označíme aký čas sme použili. Čas s aplikovanou heliocen-
trickou korekciou označujeme ako HJD.

Zadanie
Teraz môžeme pristúpiť k samotnému pozorovaniu. Vybrali sme objekt, osvedčený dlhoročnými 
skúsenosťami ako najlepší pre začiatok vizuálnych pozorovaní premenných hviezd. Je to δ Cephei 
– prototyp významného typu pulzujúcich hviezd. Nebudeme potrebovať ani ďalekohľad. Je pozoro-
vateľná bez problémov aj neozbrojeným okom. Mapka okolia s vhodnými porovnávacími hviezdami 
je na obr. 4. Všimnite si, že na mapke je zobrazených viacero premenných hviezd, ktoré pochopiteľ-
ne môžete odhadovať tiež. Teraz sa však sústreďme na δ Cep.

Z množstva porovnávacích hviezd vyberieme tie, ktorých jasnosti pokrývajú amplitúdu svetelných 
zmien premennej. To znamená od 3,4 do 4,2 mag. Na mapke sú uvedené jasnosti porovnávacích 
hviezd a pri nich v zátvorke je farebný index B – V v decimagnitúdach. Farebný index nás hrubo 
informuje o farbe hviezdy. To je pre pokročilých pozorovateľov užitočná informácia. Nám zatiaľ 
stačí vedieť, že treba vyberať porovnávacie hviezdy, ktoré sú farbou a teda aj farebným indexom 
blízke premennej. Ten sa podľa údaju na mapke mení od 0,4 (v maxime) po 0,9 (v minime). Tak sa 
skutočne cefeidy správajú. V minime sú o niečo červenejšie. Našťastie to nie je veľmi významná 
zmena. Druhé, rovnako dôležité kritérium pre výber porovnávacích hviezd, je čo najmenšia uhlová 
vzdialenosť od premennej. Na základe týchto kritérií sú najvhodnejšie nasledujúce porovnávacie 
hviezdy:

3.43 (09)
3.51 (11)
3.77 (00)
4.27 (04)

Na tomto mieste je vhodné uviesť nejaké usmernenia pre samotné vykonávanie odhadu. V trena-
žéroch a na obrázkoch v tejto téme sa znázorňuje jasnosť hviezdy veľkosťou kotúčiku. Na oblohe to 
tak však nie je. Pre voľné oko sú všetky hviezdy bodové zdroje, navyše viac – či menej blikajúce. 
Akým spôsobom sa teda na hviezdy pozerať, aby sme vedeli využiť úžasnú schopnosť ľudského 
zraku vyhodnocovať relatívne jasnosti hviezd?

Používame zásadne priamy pohľad. Nikdy nepoužívame periférne videnie, ktoré naopak odporú-
čajú pri pozorovaní slabých plošných hmlistých objektov ako sú hmloviny, galaxie, hviezdokopy. Má 
to svoje príčiny. Vysokocitlivé tyčinky používané pri periférnom videní sú rozmiestnené všade po 
sietnici oka okrem stredu, čiže na periférii. Nanešťastie citlivosť sietnice sa z miesta na miesto mení. 
Preto ak chceme objektívne porovnať jasnosť dvoch hviezd musíme prechádzať priamym pohľadom 
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z jednej na druhú niekoľko krát celkovo povedzme 30 sekúnd. Svetlo hviezd nám pritom dopadá 
vždy na tú istú centrálnu časť sietnice. V nej sú síce menej citlivé, ale dôveryhodnejšie receptory – 
čapíky. Ich nižšia citlivosť môže spôsobiť, že za horších podmienok (napr. svit Mesiaca) nevidíme 
porovnávacie a premennú hviezdu dobre a niekedy vôbec. V takej situácii radšej odhad nerobíme, 

Obr. 4. Mapka okolia δ Cep s porovnávacími hviezdami.
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ako by sme sa mali uchýliť k nepresnému periférnemu pohľadu. (Sú prípady, keď to zmysel má, 
netýka sa to však pozorovaní cefeíd).

Jeden sa môže spýtať: Ako viem, že sa pozerám priamym pohľadom? Odpoveď: Tak, že vidím 
hviezdy ako pekné, ostré bodové zdroje. Periférne videnie má totiž menšiu rozlišovaciu schopnosť. 
Vidíme aj slabšie hviezdy, ale akoby mierne rozostrené.

Celý odhad by mal vyzerať takto:
1.  Identifikujeme premennú a porovnávacie hviezdy na oblohe. Ani pre začiatočníka by to nemal byť 

väčší problém vzhľadom na blízkosť výrazného súhvezdia Cassiopea.
2.  Prejdeme postupne priamym pohľadom všetky porovnávacie hviezdy a premennú.
3.  Vyhodnotíme, ktoré porovnávacie hviezdy použijeme na odhad. Jednu jasnejšiu a jednu slabšiu 

ako premenná. Musia to byť tie, čo sú jasnosťou najbližšie premennej.
4.  Prechádzame priamym pohľadom vybrané dve porovnávacie a premennú hviezdu. Celé prehlia-

danie by malo trvať okolo minúty. Po dlhšom čase si už mozog začne „vymýšľať“.
5.  Vyhodnotíme to, čo sme videli formou lineárnej interpolácie metódy Nijlanda-Blazhka. Naprík-

lad: 3.77 – 2 V 3 – 4.27.
6.  Pripojíme čas s presnosťou na 1 minútu. Zásadne v UT.
7.  Celý zápis by mal vyzerať napríklad takto:
   22.10.2010 Delta Cep 3.77 – 2 V 3 – 4.27 22:11 DPV
  To posledné je skratka pozorovateľa. Skratku prideľuje asociácia, do databázy ktorej pozorovania 

posielate pri vašej prvej správe.
  Tým je práca pod oblohou ukončená. Už v teple pracovne upravíme zápis do formátu vyžadova-

ného programom Medúza. Najlepšie použiť odporúčaný formulár stiahnuteľný z internetovej 
verzie publikácie. V našom prípade by mal výsledok vyzerať takto:

    Delta Cep 2455492.424 3.97 2010–10–22.924 DPV 3.77–2V3–4.27
  Nakoniec ešte jedna kľúčová informácia.

Ako často pozorovať?
To vždy závisí od toho, ako rýchlo sa premenná hviezda mení. δ Cep pulzuje s periódou uvedenou na 
mapke P= 5.366341 dňa. Uvedomme si, čo to znamená. Ak by perióda bola povedzme 4 hodiny, 
môžeme celý cyklus napozorovať za jednu noc ak robíme odhady každých ~ 15 minút. To je prípad 
zákrytových premenných. Miridy majú periódy desiatky až stovky dní. Tam stačí pozorovať každú 
jasnú noc spôsobom jeden odhad za noc. V prípade cefeíd je to iné. Museli by sme mať šťastie, aby 
bolo 6 nocí za sebou jasných. Aj tak by sme krivku δ Cep mali pokrytú len riedko. Našťastie pulzo-
vanie cefeíd je prísne periodické. Môžeme sa spoľahnúť, že perióda sa nemení.

Budeme teda robiť jeden odhad každú jasnú noc, respektíve hocikedy sa nám podarí počas 
dlhšieho obdobia. Môže byť aj celý rok. Treba zhromaždiť niekoľko desiatok odhadov. Tie 
potom vynesieme do fázovej krivky. Ak budete pozorovať dostatočne často sami si všimnete záko-
nitosti v svetelných zmenách δ Cep. Niekoľko nocí po sebe budete vidieť ako jasnosť klesá. Potom 
omnoho rýchlejšie vystúpi do maxima. A potom zase všetko odznovu.

Nie je potrebné počítať heliocentrickú korekciu. Tú spočítame až pri strojení fázovej kriv-
ky.

Môžete posielať priebežne svoje odhady vo formáte Medúzy moderátorovi tejto témy v interneto-
vej verzii. Po nadobudnutí istých skúseností môžete začať zásobovať svetové databázy vizuálnych 
pozorovaní.
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3.5.  Konečné štádia vývoja hviezd

Konečné štádiá vývoja hviezd, Chandrasekharova hranica, supernovy, bieli trpaslíci, 
neutrónové hviezdy (pulzary), čierne diery.

Gravitačná kontrakcia môže byť zastavená silami vnútorného tlaku (elektrónová alebo jadrová 
elasticita) na úrovni hustoty degenerovaného elektrónového plynu, alebo na úrovni jadrovej hustoty. 
Pri najhmotnejších hviezdach s hmotnosťou M väčšou ako 10 slnečných hmotností, nastáva gravitač-
ný kolaps hneď po vytvorení železného jadra. U menej hmotných hviezd tento proces začína v skor-
ších etapách vývoja v závislosti od hmotnosti hviezdy.

V dôsledku kolapsu vznikajú degenerované hviezdy, čiže hviezdy s jadrami s extrémnymi hustota-
mi 105 až 1012 g/cm3. K takým objektom patria bieli trpaslíci – vyvinuté hviezdy s malým polomerom 
a obrovskou hustotou. Jadro bieleho trpaslíka sa nachádza v degenerovanom stave. Atómy nemajú 
elektrónové obaly a voľné elektróny tvoria degenerovaný plyn. Atmosféra bielych trpaslíkov je veľ-
mi tenká. Má len niekoľko kilometrov (0,001 polomeru) a skladá sa z obyčajného plynu – hlavne 
z vodíka a hélia. Pod ňou je nedegenerovaná obálka hrúbky niekoľko stoviek km a veľké degenero-
vané jadro – obr. 1.

Bieli trpaslíci vznikajú z málo hmotných hviezd. Ich hmotnosť neprevyšuje 1,4 hmotností Slnka. 
Kontrakcia hmotnejších objektov vedie k vytvoreniu relativistických objektov – neutrónových hviezd 

Obr. 1. Schéma bieleho trpaslíka Obr. 2. Schéma zloženia neutrónovej hviezdy
Podľa súčasných predstáv sa neutrónová hviezda 
skladá z nasledujúcich vrstiev:
–  Povrchová vrstva (obyčajná plazma) hrúbky 

niekoľko metrov;
–  Vonkajšia kôra hrúbky niekoľko stoviek metrov;
–  Vnútorná kôra hrúbky niekoľko kilometrov;
–  Vonkajšie a vnútorné jadro s polomerom 7 – 5 km.
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a čiernych dier. Hustota 
neutrónových hviezd je 
miliardy krát vyššia ako 
u bielych trpaslíkov. 
V jadrách neutrónových 
hviezd dochádza k sply-
nutiu elektrónov a pro-
tónov na neutróny. Sché-
ma zloženia neutrónovej 
hviezdy je na obr. 2.

Posledné štádium evolúcie hviezdy s hmotnosťou viac ako 3 slnečné hmotnosti je vznik čiernej 
diery. Látka takéhoto objektu sa nachádza v takom hustom stave, že ani svetelné žiarenie nemôže 
opustiť silné gravitačné pole.

V mnohých prípadoch je prechod do týchto posledných štádií evolúcie sprevádzaný výbuchom 
supernovy. Vznik neutrónových hviezd a čiernych dier je nevyhnutne spojený so silným uvoľnením 
energie.

Supernovy

Supernovami sa nazývajú premenné hviezdy, ktorých svietivosť náhle a prudko vzrastie de-
siatky až stovky miliónov krát.

Výbuchy supernov delíme podľa tvaru svetelnej krivky a iných vlastností na dva typy. Výbuchy 
supernov I. typu sa vyznačujú veľkou svietivosťou, ktorá môže až 2,5 miliardy krát prevýšiť svieti-
vosť Slnka. Nárast jasnosti je prudký s ostrým maximom. Spád jasnosti je tiež rýchly a rovnomerný. 
Svietivosť supernov II. typu prevyšuje svietivosť Slnka len 1 miliardu krát. Charakteristické je 
širšie maximum s menej rýchlym poklesom jasnosti. Jasnosť pri tom klesá nerovnomerne po stup-
ňoch.

Je ešte množstvo osobitostí odlišujúcich supernovy prvého a druhého typu. Sú spojené s chemic-
kým zložením vybuchujúcich hviezd. Supernovy I. typu sú staré hviezdy s hmotnosťami М < 1,2 М 
Slnka, spektrálna analýza ukazuje úplnú neprítomnosť vodíka. Supernovy druhého typu sú mladé 
hviezdy s veľkými hmotnosťami. Preto sa pri výbuchu môže vyvrhnúť veľa hmoty (rádovo hmotnos-
ti Slnka). Spektrálna analýza ukazuje prítomnosť veľkého množstva vodíka.

Pre vysvetlenie pozorovaných prejavov výbuchov supernov boli vypracované nasledujúce teórie:

Teória výbuchu supernov I. typu
Bieli trpaslíci sami o sebe sú stabilné hviezdy. V tesných dvojhviezdach, pri akrécii hmoty na bieleho 
trpaslíka, sa podmienky rovnováhy môžu narušiť. Akreovaná hmota, bohatá na vodík, pochádza 

z rozpínajúcej sa zložky (červený obor alebo trpaslík). 
Ešte predtým ako dopadne na povrch bieleho trpaslíka vy-
tvára okolo neho akréčny disk – obr. 4.

Akrécia postupne zvyšuje množstvo vodíka na povrchu 
bieleho trpaslíka. Po dopade na povrch bieleho trpaslíka je 
akreovaná hmota silno stláčaná veľkou gravitáciou a ohrie-
va sa. Keď sa nahromadí dostatočné množstvo látky boha-
tej na vodík, dosiahne teplota kritickú hranicu, pri ktorej sa 

Obr. 3. Pre lepšiu predstavu rozmerov sú znázornené okraj Slnka, planéta 
Zem, biely trpaslík a neutrónová hviezda.

Obr. 4. Schéma kataklizmatickej sústavy
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začne jadrová syntéza. To ešte viac zvýši teplotu na povrchu bieleho trpaslíka. Ďalšie nahrievanie 
vedie k tomu, že jadrová reakcia sa zapáli aj v akréčnom disku. To spôsobí jasné vzplanutie, pri kto-
rom sa hmota vyvrhne mimo gravitačného dosahu bieleho trpaslíka. Jadrové procesy sa na istý čas 
zastavia. Ale znovu sa obnovia, keď sa opäť nahromadí dostatočné množstvo akreovanej hmoty. To 
sa opakuje až kým sekundárna zložka – červený obor – neprejde do ďalšieho štádia svojej evolúcie, 
stane sa tiež bielym trpaslíkom. Opísaný proces poznáme ako vzplanutie novy, ktoré sa opakuje po 
určitom čase.

Nás viac zaujíma prípad, keď je biely trpaslík masívnejší, tak okolo 1,3 slnečnej hmotnosti, alebo 
je sekundárna zložka rozopnutá na neobyčajne veľkého červeného obra. V oboch prípadoch môže 
biely trpaslík pri rýchlej akrécii nabrať toľko hmoty, že jeho celková hmotnosť prekročí Chandrasek-
harovu hranicu 1,44 hmotnosti Slnka. To vedie k rýchlej kontrakcii. Celého bieleho trpaslíka zachvá-
tia jadrové reakcie produkujúce v krátkom čase obrovské množstvo energie. Tak prebieha obrovský 
výbuch – vzplanutie supernovy I. typu. Hviezda sa môže úplne rozletieť bez zostatku.

Teória výbuchu supernov II. typu
Supernovy druhého typu vznikajú, keď veľmi hmotná hviezda prešla svojím vývojom a vstúpila do 
štádia červeného obra alebo nadobra. Vonkajšia vrstva červeného obra sa skladá z vodíka a hélia. 
Vnútornejšie vrstvy postupne z uhlíka, dusíka, kyslíka, neónu, sodíka, hliníka, horčíka, síry, chlóru, 
argónu a nakoniec jadro hviezdy sa skladá zo železa, kobaltu a niklu. V priebehu jadrových procesov, 
tak v jadre ako aj v jednotlivých vrstvách, vznikajú neutrína. Častice nesúce veľkú energiu, ale slabo 
interagujúce s hmotou. Po vytvorení železného jadra sa zastaví proces syntézy prvkov, pretože tvorba 
ťažších prvkov ako železo nevedie k uvoľneniu energie, ale naopak energiu spotrebováva. Nastal čas, 
keď hviezda s veľkým železným jadrom nedokáže vyrobiť dostatok energie na zabránenie katastro-
fickému kolapsu. Práve v tomto štádiu zohráva veľkú úlohu žiarenie neutrín, ktoré odnáša veľa ener-
gie. Základným mechanizmom vzniku neutrínového žiarenia je anihilácia elektrón-pozitrónových 
párov. Keďže neutrína prakticky nereagujú s hmotou, bez problémov odnášajú časť energie z jadra. 
To spôsobuje ešte väčšie ochladenie a ďalší kolaps hviezdy. Teraz už vrstvy ležiace blízko jadru sa 
stanú natoľko hustými, že pohlcujú aj neutrína. Teplota prudko stúpa. Nadmerná teplota a hustota 
spôsobia syntézu ľahkých jadier, ktorá ma explozívny charakter. Vzniká pri tom rázová vlna, ktorá 
odvrhne hmotu hviezdy. Zostane len odhalené jadro, z ktorého sa sformuje neutrónová hviezda. Tak-
to vznikajú výbuchy supernov II. typu.

Práve opísané procesy najlepšie vysvetľujú rýchly kolaps jadra a to ako sa môžu objaviť energetic-
ky nevýhodné reakcie jadrovej syntézy. Jadro supernovy sa mení na neutrónovú hviezdu rýchlo 
preskočiac štádium bieleho trpaslíka. Ak hmotnosť hviezdy prevyšuje 3,2 hmotnosti Slnka, gravitač-
né pole je také silné, že ani neutróny nedokážu brániť katastrofickému kolapsu. Vzniká čierna die-
ra.
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4.1.  Naša Galaxia – Mliečna cesta; 
Hviezdne populácie Galaxie; 
Pohyb hviezd v Galaxii.

Hviezdy sú rozložené v priestore veľmi nerovnomerne a vytvárajú skupiny najrôznejších rozmerov 
s rôznym počtom členov. Sú to otvorené hviezdokopy, guľové hviezdokopy, hviezdne asociácie, 
zoskupenia, hviezdne komplexy a oblasti. Všetky uvedené skupiny hviezd od hviezdokôp po zosku-
penia a komplexy vytvárajú zložitú hierarchickú štruktúru. Galaxia – to je gigantický hviezdny sys-
tém pozostávajúci z približne 400 miliárd hviezd. V nej sa taktiež nachádza značné množstvo plynu 
a prachu, je prestúpená magnetickými poliami, zaplnená časticami vysokých energií – kozmickými 
lúčmi. Podobne ako hviezdy, galaxie sú objektmi existujúcimi vďaka príťažlivej gravitačnej sile, 
ktorá ich drží pohromade.

Na začiatku 20. storočia bolo objavené, že systém hviezd, ktorý teraz nazývame naša Galaxia, je 
silne sploštený a väčšina hviezd je sústredená blízko roviny vyznačenej na oblohe slabým svietiacim 
pásom nazývaným Mliečna cesta. Slnečná sústava sa v Galaxii nachádza ďaleko od jej centra, pri-
bližne 8 kpc, bližšie k okraju disku a leží takmer presne v rovine jeho symetrie. Následkom takejto 
polohy slnečnej sústavy pozorovateľ nachádzajúci sa na Zemi vidí disk „zboku“ a ohromné množ-
stvo vzdialených hviezd sa nám zlieva do jedného svietiaceho pásu – Mliečnej cesty, ktorá prechádza 

takmer po veľkej kružnici nebeskej 
sféry. Rovina symetrie Mliečnej cesty 
sa nazýva rovina galaktického rovní-
ka, alebo galaktická rovina. Okrem 
toho ležia na nebeskej sfére dva body, 
kde kolmica k rovine galaktického 
rovníka pretína nebeskú sféru. Nazý-
vajú sa severný a južný galaktický 
pól. Severný galaktický pól sa nachá-
dza v súhvezdí Vlasy Bereniky a juž-
ný v súhvezdí Sochára. Najbohatšia 
časť Mliečnej cesty na hviezdy 
a hviezdne oblaky sa rozkladá na juž-
nej pologuli, ale v blízkosti galaktic-
kého rovníka sa nachádza aj množ-
stvo tmavej chladnej hmoty pohlcujú-
cej svetlo. Zvlášť zreteľne to vidíme 
v súhvezdiach Orla, Štítu a Hadono-
sa, kde je Mliečna cesta rozdelená 
tmavým priestorom na dve časti. 
Hviezdy našej Galaxie vytvárajú Obr. 1. Pás Mliečnej cesty na mape oblohy
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v priestore zložitý, ale dostatočne pravidelný tvar, ktorý vyzerá ako plochý disk s guľovitým vydutím 
v strede – nazývaným anglickým slovom „bulge“. Disk s vydutím je obkolesený hviezdnym halom 
rozprestierajúcim sa do vzdialenosti približne 20 kpc. Spolu s diskom a halom ešte rozlišujeme ko-
rónu Galaxie – pretiahnutú sféroidálnu oblasť za hranicami hala. V centre Galaxie nachádzajúcom sa 
smerom k súhvezdiu Strelca a vzdialenom okolo 26 tisíc svetelných rokov sa nachádza jadro Galaxie 
skryté za oblakmi kozmického prachu.

Od centrálnej oblasti s priečkou 
k periférii disku sa odvíjajú špirá-
lové ramená. Preto naša Galaxia 
patrí k široko zastúpenej triede 
špirálových galaxií. V špirálo-
vých ramenách sa pozorujú naj-
jasnejšie hviezdy Galaxie. Mladé 
hviezdy sa koncentrujú do tenké-
ho disku a staré hviezdy vytvára-
jú halo, pričom ich koncentrácia 
rýchlo rastie smerom k centru. 
Avšak väčšina hviezd disku má 
prechodný vek – okolo niekoľ-
kých miliárd rokov. K takým 
hviezdam patrí aj naše Slnko. 
Najstaršie hviezdy majú približne 
13,2 miliárd rokov, čo sa považu-
je aj za vek Galaxie. Medzi mla-
dými hviezdami sa stretávame 
s hviezdami s vekom 100 tisíc ro-
kov. Produkcia hviezd v Galaxii 

prebieha i v súčasnosti v špirálových ramenách, kde je zvýšená koncentrácia plynu a prachu. Vypo-
čítať hmotnosť Galaxie sa ukázalo ako dosť obtiažne, no predpokladá sa, že v rámci sférického ob-
jemu s polomerom okolo 15 kpc je približne rovná 4 x 1011 hmotností Slnka. Pravdepodobne však 
väčšia časť hmoty Galaxie (1 – 2) x 1012 hmotností Slnka sa nachádza v galaktickej koróne vo forme 
veľmi slabých hviezd a tzv. „tmavej hmoty“. Okrem rozdielu vo veku hviezd Galaxie sa pozoruje aj 
rozdiel v chemickom zložení. Najstaršie hviezdy obsahujú menej ťažkých prvkov než Slnko a mladé 
hviezdy primerane viac. Zatiaľ ešte neboli objavené hviezdy s prvotným chemickým zložením – po-
zostávajúce len z vodíka a hélia. To znamená, že Galaxia počas svojho vývoja zmenila chemické 
zloženie hmoty. Existuje ešte jeden roz-
diel medzi starými a mladými hviezdny-
mi populáciami v Galaxii – dráhy, po 
ktorých obiehajú. Rotácia Galaxie okolo 
jadra sa riadi dosť zložitým zákonom. 
Staré hviezdy sa pohybujú po silne pre-
tiahnutých dráhach, mladé a aj plyn 
a prach zasa obiehajú okolo jadra Gala-
xie po dráhach blízkych kruhovým. Tak-
to mladé hviezdy, plyn a prach vytvárajú 
rýchlo rotujúci disk Galaxie, ale halo 
starých hviezd je takmer nepohyblivé.

Obr. 2. Štruktúra Galaxie

Obr. 3. Vzhľad našej Galaxie zboku
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Úlohy k téme 4.1.

 1.   Aké spoločné črty a aké odlišnosti sú medzi našou Galaxiou a galaxiou v Androméde 
M31?

 2. Uveďte tri rozdiely medzi otvorenými a guľovými hviezdokopami.

 3. Nazvite časti našej Galaxie

  Možnosti:

  poloha slnečnej sústavy;
  halo;
  bulge (centrálne vydutie);
  guľové hviezdokopy;
  špirálové ramená;
  rovina Galaxie

 4. Nájdite navzájom si odpovedajúce výrazy
  (а) Miesto zrodu hviezd
  (b) Kandidát na čiernu dieru
  (с) Modrý obor
  (d) Hviezda hlavnej postupnosti
  (е) Neutrónová hviezda
  (f) Pulzujúca dlhoperiodická premenná hviezda
  (g) Červený veľobor
  (h) Pozostatok po supernove

  1. Betelgeuze (v súhvezdí Orión)
  2. Krabia hmlovina
  3. Pulzar v Krabej hmlovine
  4. Cygnus Х-1

Obr. 3u.
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  5. Mira (v súhvezdí  Veľryba)
  6. Hmlovina v Orióne
  7. Rigel (v súhvezdí Orión)
  8. Slnko

 5.  Zakončite vety:
  I. Galaxiu si môžeme predstaviť v tvare...
   1. gigantickej gule hviezd.
   2. obrovského splošteného disku z hviezd.
   3. ohromného súboru hviezd, ktorý nemá presný tvar.

  II. V disku Galaxie sú hviezdy rozdelené...
   1.  rovnomerne (s konštantnou priestorovou hustotou) a len v centre Galaxie vytvárajú hustú 

hviezdokopu – jadro.
   2.  nerovnomerne, ale tak, že mračná z hviezd vytvárajú špirály ovíjajúce sa okolo jadra.
   3.  všade s rovnakou priestorovou hustotou.

  III. Priemer disku našej Galaxie je...
   1. 100 000 AU.
   2. 100 000 svetelných rokov.
   3. 10 000 pc.

  IV. Do našej galaxie patrí...
   1. 2 miliardy hviezd.
   2. viac než 100 miliárd hviezd.
   3. toľko hviezd, koľko je v najväčších guľových hviezdokopách.

Príklady k téme 4.1.

 1.   Nech Slnko obieha okolo centra Galaxie po kruhovej dráhe s polomerom R = 10 kpc rýchlos-
ťou 250 km/s. Za predpokladu, že celková hmotnosť Galaxie (MG) je sústredená v jej strede, 
určite túto hmotnosť a tiež vypočítajte dĺžku galaktického roka (t.j. dobu obehu Slnka okolo 
jadra Galaxie)!

(výsledok: MG = 1,45 . 1011 MSlnka, T = 245,7 milióna rokov)

 2.  Hviezda sa nachádza vo vzdialenosti 5 svetelných rokov od Slnka a približuje sa k nemu po 
priamke prechádzajúcej cez neho rýchlosťou 111 km/s. Za koľko rokov sa nám bude zdať 
hviezda dvakrát jasnejšia?

(výsledok: 3960 rokov)

 3.  Zistite priestorovú rýchlosť hviezdy, ktorej radiálna rýchlosť je 10 km/s a jej pohyb na hviezd-
nom pozadí predstavuje 0,1“/rok. Jej vzdialenosť od nás je 60 svetelných rokov.

(výsledok: 13,3 km/s)
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 4.  Guľová hviezdokopa obsahuje milión hviezd hlavnej postupnosti, z ktorých každá má absolút-
nu hviezdnu veľkosť Mms = 6 mag a tiež 10 000 červených obrov, z ktorých každý má absolút-
nu hviezdnu veľkosť Mrg = 1 mag. Je možné vidieť túto hviezdokopu voľným okom zo vzdia-
lenosti 10 kpc?

  Absolútnu hviezdnu veľkosť Slnka položte Ms = 5 mag.
(výsledok: áno, pretože jej zdanlivá hviezdna veľkosť by bola m = 5,25 mag.)

 5.  Hviezda Altair (alfa Orla) má ročnú paralaxu 0,198“, vlastný pohyb 0,658“/rok, radiálnu rých-
losť V = –26 km/s a zdanlivú hviezdnu veľkosť m = 0,89 mag. Kedy a v akej najmenšej vzdia-
lenosti od Slnka sa bude Altair nachádzať a aká bude vtedy jeho zdanlivá hviezdna veľkosť?

(výsledok: Altair bude za 139 000 rokov 2,616 pc od Slnka
a bude mať zdanlivú hviezdnu veľkosť 0,54 mag.)

Riešenia úloh k téme 4.1.:

  1.   Naša Galaxia je typu SBc (špirálová s priečkou), M31 je typu Sb (špirálová bez priečky), 
M31 obsahuje viac hviezd, ale jej hmotnosť je menšia než hmotnosť našej Galaxie – kvôli 
menšiemu obsahu tmavej hmoty.

 2.  Otvorené hviezdokopy sú mladšie, obsahujú menej hviezd, sú sústredené k rovine Galaxie, sú 
nestabilné – rozpadajú sa,...

 3.  1 = halo, 2 = rovina Galaxie, 3 = špirálové ramená, 4 = bulge, 5 = guľové hviezdokopy, 
6 = poloha slnečnej sústavy

 4. a6, b4, c7, d8, e3, f5, g1, h2

 5. I. Galaxiu si môžeme predstaviť v tvare obrovského splošteného disku z hviezd.
  II.  V disku Galaxie sú hviezdy rozdelené nerovnomerne, ale tak, že mračná z hviezd vytvárajú 

špirály ovíjajúce sa okolo jadra.
  III. Priemer disku našej Galaxie je 100 000 svetelných rokov.
  IV. Do našej Galaxie patrí viac než 100 miliárd hviezd.
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4.2.  Medzihviezdne prostredie 
a hmloviny. 
Kozmické masery. 
Obálky hviezd neskorých typov

Planetárne hmloviny.

Vesmír – to je v podstate takmer prázdny priestor. Hviezdy zaberajú len jeho zanedbateľnú časť. 
Avšak všade je prítomný plyn, hoci vo veľmi malých množstvách. Je to hlavne vodík, najľahší che-
mický prvok. Ak „naberieme“ obyčajnou čajovou šálkou (objem okolo 200 cm3) hmotu z me-
dzihviezdneho priestoru vo vzdialenosti 1 – 2 svetelné roky od Slnka, bude v nej približne 20 atómov 
vodíka a 2 atómy hélia. V tom istom objeme obyčajného atmosférického vzduchu sa nachádza 1022 
atómov kyslíka a dusíka. Všetko, čo zapĺňa prostredie medzi hviezdami vo vnútri galaxií sa nazýva 
medzihviezdna hmota. A to základné, z čoho pozostáva medzihviezdna hmota, je medzihviezdny 
plyn. Je dosť rovnomerne premiešaný s medzihviezdnym prachom a preniknutý medzihviezdnymi 
magnetickými poliami, kozmickými lúčmi a elektromagnetickým žiarením. Všetko toto spoločne 
vytvára medzihvieznu hmotu.

Z medzihviezdneho plynu vznikajú hviezdy, ktoré v neskorých štádiách vývoja znova odovzdáva-
jú časť svojej hmoty do medzihviezdneho prostredia. Niektoré z hviezd, keď umierajú, vybuchujú 
ako supernovy a vyvrhujú do priestoru značnú časť vodíka, z ktorého kedysi vznikli. Ale oveľa dô-
ležitejšie je, že pri takýchto výbuchoch sa vyvrhne veľké množstvo ťažkých chemických prvkov, 
ktoré vznikli v jadrách hviezd pri termojadrových reakciách. Aj Zem a Slnko skondenzovali v me-
dzihviezdnom prostredí z plynu obohateného týmto spôsobom uhlíkom, kyslíkom, železom a ďalší-
mi chemickými prvkami. Aby sme pochopili zákonitosti takéhoto cyklu, musíme vedieť, ako postup-
ne kondenzujú nové generácie hviezd z medzihviezdneho plynu. Pochopiť, ako vznikajú hviezdy, je 
dôležitý cieľ výskumu medzihviezdnej hmoty.

Pred 200 rokmi astronómovia zistili, že okrem planét, hviezd a občas sa objavujúcich komét, sa na 
oblohe dajú pozorovať aj iné objekty. Tieto objekty kvôli ich hmlistému vzhľadu nazvali „hmlovi-
ny“. Francúzsky astronóm Charles Messier (1730 – 1817) musel zostaviť katalóg týchto hmlovino-
vých objektov, aby sa vyhol omylom pri hľadaní komét. Jeho katalóg obsahoval 103 objektov a bol 
publikovaný v roku 1781. Teraz je známe, že podstata týchto objektov, najprv spojených do spoloč-
nej skupiny pod názvom „hmloviny“, je veľmi rôzna. Anglický astronóm William Herschel (1738 – 
1822) pri pozorovaní všetkých týchto objektov objavil za sedem rokov ešte dve tisícky nových hm-
lovín. Odlíšil triedu hmlovín, ktoré sa mu z pozorovateľského pohľadu zdali iné ako ostatné. Nazval 
ich „planetárne hmloviny“, pretože mali niektoré spoločné znaky so zelenkastými diskami planét.

Preto budeme rozoznávať nasledujúce objekty:
medzihviezdny plyn,
medzihviezdny prach,
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tmavé hmloviny,
svietiace hmloviny (emisné a reflexné),
planetárne hmloviny.

Približne za milión rokov po začiatku rozpínania vesmír ešte predstavoval pomerne homogénnu 
zmes plynu a žiarenia. Neexistovali hviezdy, ani galaxie. Hviezdy vznikli neskôr ako dôsledok stla-
čenia plynu pod účinkom vlastnej gravitácie. Takýto proces sa nazýva gravitačná nestabilita. Keď 
hviezda kolabuje pod účinkom obrovskej vlastnej gravitácie, jej vnútorné vrstvy sa neustále zmršťu-
jú. Toto zmršťovanie vedie k nahriatiu hmoty. Pri teplotách vyšších než 107 K sa začínajú reakcie 
vedúce ku vzniku ťažkých prvkov. Súčasné chemické zloženie slnečnej sústavy je výsledkom reakcií 
termonukleárnej syntézy, ktorá prebehla v prvých generáciách hviezd.

Štádium, kedy sa hmo-
ta vyvrhnutá pri výbuchu 
supernovy premiešava 
s medzihviezdnym ply-
nom a stláča sa, pričom 
vznikajú opäť hviezdy, 
je najzložitejšie a je hor-
šie pochopené než ostat-
né štádiá vývoja hviezd. 
Po prvé: sám me-
dzihviezdny plyn nie je 
homogénny, má chumá-
čovitú, oblačnú štruktú-
ru. Po druhé: obálka su-
pernovy rozpínajúca sa 
obrovskou rýchlosťou 
vymetá zriedený plyn 
a stláča ho, čím zväčšuje 
nehomogenity. Po tretie: 
už za sto rokov obsahuje 

pozostatok po supernove viac zachyteného medzihviezdneho plynu než hmoty hviezdy. Okrem toho 
sa hmota nepremiešava ideálne.

Môže vzniknúť otázka: Čim sa nakoniec završuje kozmický cyklus? Zásoby plynu sa zmenšujú. 
Veď väčšia časť plynu ostane v málo hmotných hviezdach, ktoré zomierajú pokojne a nevyvrhujú 
svoju hmotu do okolitého priestoru. Jeho zásoby sa s časom zmenšia natoľko, že už nemôže vzniknúť 
ani jedna hviezda. V tom čase Slnko a iné staré hviezdy zhasnú. Vesmír sa postupne ponorí do tmy. 
Ale konečný osud vesmíru môže byť aj iný. Rozpínanie postupne prestane a vystrieda ho zmršťova-
nie. Za mnoho miliárd rokov sa vesmír znova zmrští na nepredstaviteľne vysokú hustotu.

Medzihviezdny plyn

Medzihviezdny plyn predstavuje okolo 99 % hmotnosti všetkej medzihviezdnej hmoty a okolo 2 % 
hmotnosti našej Galaxie. Teplota plynu kolíše v rozmedzí od 4 K do 106 K. Medzihviezdny plyn 
taktiež vyžaruje v širokom rozmedzí (od dlhých rádiových vĺn až po tvrdé gama žiarenie). Existujú 
oblasti, kde sa medzihviezdny plyn nachádza v molekulárnom stave (molekulárne oblaky) – najhus-

Obr. 4. Pozostatok supernovy v Labuti (NGC 6960). Predpokladá sa, že vlákna sú 
tvorené rozpínajúcimi sa plynovými obálkami. Sú vidieť oblúčiky a slučky 
vytvorené svietiacim plynom pozostatku po supernove, ktorý sa rozpína 
rýchlosťou mnoho tisíc kilometrov za sekundu.
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tejšie a najchladnejšie časti medzihviezdneho plynu. Existujú aj oblasti, kde medzihviezdny plyn 
pozostáva z neutrálnych atómov vodíka (oblasti H I) aj z oblastí ionizovaného vodíka (oblasti H II), 
ktorými sú svietiace emisné hmloviny okolo horúcich hviezd. V porovnaní so Slnkom sa v me-
dzihviezdnom plyne nachádza značne menej ťažších prvkov, zvlášť hliníka, vápnika, titánu. železa 
a niklu.

Medzihviezdny plyn je vnútri galaxií rôznych typov. Najviac je ho v nepravidelných (iregulár-
nych), a najmenej v eliptických galaxiách. V našej Galaxii je maximum plynu sústredené vo vzdia-
lenosti 5 kpc od centra. Pozorovania ukazujú, že okrem usporiadaného pohybu okolo jadra Galaxie, 
majú medzihviezdne oblaky aj chaotické pohyby. Za 30 – 100 miliónov rokov sa oblak zrazí s iným 
oblakom.

Vytvoria sa plyno-prachové komple-
xy. Hmota je v nich dostatočne hustá na 
to, aby do väčších hĺbok neprepúšťala 
základnú časť prenikavého žiarenia. 
Preto je vnútri komplexov medzihviezd-
ny plyn chladnejší, než v medzihviezd-
nych oblakoch. Zložité procesy premeny 
molekúl spolu s gravitačnou nestabilitou 
vedú ku vzniku zmršťujúcich sa zhuste-
nín – protohviezd. Takto sa musia mole-
kulárne oblaky rýchlo (menej než za mi-
lión rokov) premeniť na hviezdy. Me-
dzihviezdny plyn si neustále vymieňa 
hmotu s hviezdami. Podľa odhadov sa 
v súčasnosti v Galaxii premení za jeden 
rok približne 5 hmotností Slnka plynu na 
hviezdy. Avšak v procese vývoja galaxií 
prebieha kolobeh hmoty: medzihviezd-
ny plyn – hviezdy – medzihviezdny 
plyn, vedúci k postupnému zvyšovaniu 
obsahu ťažkých prvkov v medzihviezd-
nom plyne i vo hviezdach a k zmenšova-
niu množstva medzihviezdneho plynu 
v každej galaxii. Nie je vylúčené, že 
v histórii Galaxie mohli prebiehať 
v tvorbe hviezd spomalenia dlhé miliar-
dy rokov.

Medzihviezdny prach

Malé pevné častice, roztrúsené v medzihviezdnom prostredí takmer rovnomerne premiešané s me-
dzihviezdnym plynom. Rozmery veľkých plyno – prachových komplexov, o ktorých sme hovorili 
vyššie, dosahujú stovky parsekov a ich hmotnosť je približne 105 hmotností Slnka. Ale existujú aj 
neveľké husté plyno – prachové útvary – globuly s rozmerom od 0,05 do niekoľkých pc a s hmotnos-
ťou len 0,1 – 100 hmotností Slnka. Medzihviezdne zrniečka prachu nie sú sférické a ich rozmer je 
zhruba 0,1 – 1 mikrón. Pozostávajú z kremičitanov (piesku) a z uhlíka (grafitu). Vznikajú v obálkach 

Obr. 5. Hmlovina v Orióne M42, kde v súčasnosti prebieha 
aktívny proces vzniku hviezd. Hmlovina svieti v dôsledku 
zohrievania plynu horúcim žiarením jasných hviezd, ktoré sa 
nachádzajú v blízkosti.
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starých červených obrov a nadobrov, 
v obálkach nov i supernov, v planetár-
nych hmlovinách, okolo protohviezd. 
Ťažko taviteľné jadro je obalené obál-
kou z ľadu s prímesami, ktorú obkolesu-
je vrstva atomárneho vodíka. Zrnká 
v medzihviezdnej hmote sa drobia ná-
sledkom vzájomných zrážok rýchlosťa-
mi viac než 20 km/s, alebo sa naopak 
spájajú, ak sú rýchlosti menšie než 
1 km/s. Prítomnosť prachu v medzi-
hviezdnej hmote vplýva na charakteris-
tiky žiarenia pozorovaných vesmírnych 
telies. Čiastočky prachu zoslabujú svetlo 
vzdialených hviezd, menia jeho spek-
trálne zloženie a polarizáciu. Okrem 
toho zrnká prachu pohlcujú ultrafialové 
žiarenie hviezd a konvertujú ho na žiare-
nie s nižšou energiou. Keď sa nakoniec 

žiarenie premení na infračervené, pozorujeme toto žiarenie v spektrách planetárnych hmlovín, oblas-
tí H II, cirkumstelárnych obálok, Seyfertových galaxií. Na povrchu čiastočiek prachu sa môžu aktív-
ne vytvárať rôzne molekuly. Zrnká sú potom zväčša elektricky nabité a interagujú s medzihviezdny-
mi magnetickými poliami. Práve zrnkám prachu sme vďační za také efekty, ako je kozmické mase-
rové žiarenie. Vzniká v obálkach chladných hviezd a molekulárnych oblakoch (oblasti H I aj H II). 
Tento efekt zosilnenia mikrovlnného žiarenia funguje, keď sa ocitne veľké množstvo molekúl v ne-
stabilnom vzbudenom rotačnom, alebo oscilačnom stave. Vtedy stačí, ak jeden fotón prejde prostre-
dím a spôsobí prechod molekúl do základného stavu s minimálnou energiou. Ako následok vidíme 
úzko smerovaný (koherentný) veľmi silný tok rádiového žiarenia.

Tmavé hmloviny

Hmloviny sú časti medzihviezdnej hmoty, prejavujúce sa na pozadí oblohy svojim žiarením, alebo 
pohlcovaním. Tmavé hmloviny predstavujú husté (obyčajne molekulárne) oblaky medzihviezdneho 
plynu a prachu, nepriehľadné kvôli medzihviezdnemu pohlcovaniu svetla prachom. Inokedy sú tma-
vé hmloviny vidieť priamo na pozadí Mliečnej cesty. Takými sú napríklad hmlovina „Uhoľné vrece“ 
a mnohé globuly. V tých častiach, ktoré sú v optickej oblasti čiastočne priehľadné je dobre pozoro-
vateľná vláknitá štruktúra. Vlákna a všeobecná asymetria tmavých hmlovín sú spojené prítomnosťou 
magnetických polí v ich vnútrach, čo sťažuje pohyb hmoty neprieč indukčnými čiarami.

Svietiace hmloviny

Reflexné hmloviny sú plyno – prachové oblaky osvetlené hviezdami. Príkladom takej hmloviny sú 
Plejády. Svetlo hviezd sa rozptyľuje na medzihviezdnom prachu. Väčšina reflexných hmlovín sa 
nachádza blízko roviny Galaxie. Niektoré reflexné hmloviny majú tvar komét a nazývajú sa kome-
tárne. V hlave takejto hmloviny sa nachádza zvyčajne premenná hviezda typu T Tauri, ktorá hmlovi-

Obr. 6. Molekula vody. Rádiové žiarenie tejto molekuly má 
vlnovú dĺžku 1,35 cm. Okrem nej vzniká veľmi jasný maser na 
molekulách medzihviezdneho hydroxylu OH na vlnovej dĺžke 
18 cm. V obálkach chladných hviezd nachádzajúcich sa 
v záverečných štádiách hviezdneho vývoja a rozvíjajúcich sa do 
štádia planetárnych hmlovín, sa nachádza ešte jedna 
maserová molekula – SiO.
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nu osvetľuje. Vzácnym druhom reflexnej hmloviny je „svetelné echo“, pozorované po výbuchu novy 
v roku 1901 v súhvezdí Perzea. Jasný výbuch hviezdy osvetlil prach a niekoľko rokov sa pozorovala 
slabá hmlovina rozpínajúca sa všetkými smermi veľkou rýchlosťou.

Ak je hviezda nachádzajú-
ca sa v hmlovine, alebo 
v jej blízkosti, dostatočne 
horúca, ionizuje plyn 
v hmlovine. Vtedy plyn 
začína svietiť a hmlovine 
hovoríme svietiaca, alebo 
hmlovina ionizovaná žia-
rením. Najjasnejšími 
a najrozšírenejšími a tiež 
najviac preskúmanými 
predstaviteľmi takýchto 
hmlovín sú oblasti ionizo-
vaného vodíka H II. Exis-
tujú taktiež oblasti C II, 
v ktorých je uhlík takmer 
úplne ionizovaný svetlom 
centrálnych hviezd. Ob-
lasti C II sa obyčajne 

rozprestierajú okolo zón H II v oblastiach neutrálneho vodíka H I. Ako keby boli vložené jedna do 
druhej. Pozostatky supernov, obálky nov a hviezdny vietor sú taktiež svietiace hmloviny, pretože je 
v nich plyn nahriaty na mnoho miliónov K (za frontom rázovej vlny). Wolfove-Rayetove hviezdy 
vytvárajú veľmi silný hviezdny vietor. Následkom toho okolo nich vznikajú hmloviny s jasnými 
vláknami s priemerom niekoľkých parsekov.

Analogické sú hmloviny okolo jasných horúcich hviezd spektrálnych tried O – hviezd Of, ktoré 
majú tak isto silný hviezdny vietor.

Planetárne hmloviny

V polovici 19. storočia sa objavila možnosť podať seriózny dôkaz toho, že tieto hmloviny patria do 
samostatnej skupiny objektov. Objavil sa spektroskop. Jozef Fraunhofer objavil, že Slnko vyžaruje 
spojité spektrum pokryté ostrými absorbčnými čiarami. Ukázalo sa, že aj spektrá planét majú mnohé 
charakteristické črty slnečného spektra. U hviezd bolo tiež objavené spojité spektrum, avšak každá 
z nich mala svoj vlastný súbor absorbčných čiar. William Huggins (1824 – 1910) bol prvý, kto štu-
doval spektrum planetárnej hmloviny. Bola to jasná hmlovina v súhvezdí Draka NGC 6543. Dovtedy 
Huggins počas celého roka pozoroval spektrá hviezd, avšak spektrum NGC 6543 bolo úplne neoča-
kávané. Tento vedec objavil len jednu jedinú jasnú čiaru. V tom čase bolo v prípade Hmloviny v An-
droméde pozorované spojité spektrum charakteristické pre spektrá hviezd. Teraz vieme, že Hmlovina 
v Androméde je v skutočnosti galaxia a teda pozostáva z množstva hviezd. V roku 1865 Huggins 
použil spektroskop s vyššou rozlišovacou schopnosťou a objavil, že tá „jediná“ jasná spektrálna čia-
ra pozostáva z troch jednotlivých čiar. Jednu z nich sa podarilo stotožniť s Balmerovskou čiarou 
vodíka Hβ, ale ďalšie dve s väčšou vlnovou dĺžkou a s vyššou intenzitou zostali neznáme. Pripísali 
ich novému prvku – nebúliu. Až v roku 1927 bol tento prvok stotožnený s iónom kyslíka [O III]. Ale 

Obr. 7. Otvorená hviezdokopa „Plejády“ s hviezdami obkolesenými reflexnými 
hmlovinami.
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čiary v spektrách planetárnych hmlovín sa aj doteraz nazývajú nebulárne. Potom vznikol problém 
s centrálnymi hviezdami planetárnych hmlovín. Sú veľmi horúce, čo postavilo planetárne hmloviny 
pred hviezdy skorých spektrálnych typov. Avšak výskumy priestorových rýchlostí viedli k presne 
opačnému výsledku. Posúďte sami: tabuľka ukazuje, ako sú rozdelené priestorové rýchlosti rôznych 
objektov.

Objekt     Rýchlosť (km/s)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Difúzne hmloviny malá, 0
Hviezdy triedy B 12
Hviezdy triedy A 21
Hviezdy triedy F  29
Hviezdy triedy G 34
Hviezdy triedy K 34
Hviezdy triedy M 34
Planetárne hmloviny 77

Až keď bolo objavené rozpínanie planetárnych hmlovín, objavila sa možnosť vypočítať ich vek. 
Ukázalo sa, že je rovný rádovo 10 000 rokov. To bolo prvým dôkazom toho, že možno väčšina hviezd 
prechádza štádiom planetárnej hmloviny. Planetárna hmlovina je teda systém z hviezdy, nazývanej 
jadrom hmloviny a symetricky ju obaľujúcej svietiacej plynovej obálky (niekedy niekoľkých obá-
lok). Obálka hmloviny a jej jadro sú geneticky spojené. Pre planetárne hmloviny je typické emisné 
spektrum odlišné od emisných spektier galaktických difúznych hmlovín vyšším stupňom excitácie 
atómov. Okrem čiar dvakrát ionizovaného kyslíka [O III] sa pozorujú čiary C IV a tiež O VI. Hmot-
nosť obálky planetárnej hmloviny je približne 0,1 hmotnosti Slnka. Celá pestrosť tvarov planetár-
nych hmlovín vzniká pravdepodobne vďaka projekcii ich základnej toroidálnej štruktúry na nebeskú 
sféru pod rôznymi uhlami.

Obálky planetárnych hmlovín sa rozpínajú do okolitého priestoru pod účinkom vnútorného tlaku 
horúceho plynu rýchlosťami 20 – 40 km/s. Pri rozširovaní sa obálka zrieďuje, jej vyžarovanie slabne 

a nakoniec sa stane nepozorovateľ-
nou. Jadrá planetárnych hmlovín 
predstavujú horúce hviezdy skorých 
spektrálnych typov, ktoré za dobu 
existencie hmloviny prechádzajú 
značnými zmenami. Ich teploty oby-
čajne dosahujú 50 – 100 tisíc K. Jadrá 
starých planetárnych hmlovín sú po-
dobné bielym trpaslíkom, ale sú ove-
ľa jasnejšie a teplejšie než typické 
objekty tohto typu. Medzi jadrami sa 
stretávame aj s dvojhviezdami. Vznik 
planetárnej hmloviny je jedným z vý-
vojových štádií väčšiny hviezd. Ak 
skúmame tento proces, je vhodné roz-
deliť ho na dve časti: 1) od momentu 
vyvrhnutia hmloviny do toho štádia, 
kedy sa zdroje energie hviezdy v pod-

Obr. 8. Planetárna hmlovina Činka (Dumbbell, M 27) v súhvezdí 
Líšky.
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state vyčerpali, 2) vývoj centrálnej hviezdy od hlavnej postupnosti do vyvrhnutia hmloviny. Vývoj 
po vyvrhnutí obálky je dosť dobre preskúmaný ako po pozorovateľskej, tak aj po teoretickej stránke. 
Skoršie štádiá chápeme oveľa menej. Zvlášť štádium medzi červeným obrom a vyvrhnutím hmlovi-
ny. Centrálne hviezdy s najnižšou svietivosťou sú zvyčajne obkolesené najväčšími a preto aj najstar-
šími hmlovinami.

Spomeňme trocha teóriu vývoja hviezd. Pri vzdialení sa od hlavnej postupnosti sa začína najdôle-
žitejšia fáza vývoja hviezd po tom, ako v centrálnych oblastiach úplne vyhorí vodík. Vtedy sa cen-
trálne oblasti hviezdy začínajú zmršťovať, pričom sa uvoľňuje gravitačná (potenciálna) energia. Ob-
lasť, v ktorej vodík ešte horí sa začína pohybovať smerom von. Vzniká konvekcia. Keď hmotnosť 
izotermického héliového jadra predstavuje 10 – 13 % hmotnosti hviezdy, vo hviezde sa začínajú 
dramatické premeny. Centrálne oblasti sa začínajú rýchlo zmršťovať, ale obálka hviezdy sa rozpína 
– hviezda sa stáva obrom a pohybuje sa pozdĺž vetvy červených obrov. Jadro sa pri zmršťovaní na-
hrieva. Nakoniec v ňom začne horenie hélia. Za určitý čas sa vyčerpajú aj zásoby hélia. Vtedy sa 
začína druhý „výstup“ hviezdy pozdĺž vetvy červených obrov. Hviezdne jadro pozostávajúce z uhlí-
ka a kyslíka sa rýchlo zmršťuje, ale obálka sa rozpína do gigantických rozmerov. Takáto hviezda sa 
nazýva hviezda asymptotickej vetvy obrov. V tomto štádiu majú hviezdy dva vrstvové zdroje horenia 
– vodíkový a héliový a začínajú pulzovať. Zvyšná časť vývojovej dráhy je preskúmaná oveľa horšie. 
U hviezd s hmotnosťami presahujúcimi 8 – 10 hmotností Slnka sa nakoniec zapáli v jadre uhlík. 
Hviezdy sa stanú nadobrami a pokračujú vo vývoji, pokiaľ nevznikne jadro z prvkov „železného 
píku“ (nikel, mangán, železo). Toto centrálne jadro pravdepodobne kolabuje, vznikne neutrónová 
hviezda a obálka sa odvrhne pri výbuchu supernovy. Je jasné, že planetárne hmloviny vznikajú 
z hviezd s hmotnosťami menej než 8 – 10 hmotností Slnka. Dva fakty nám umožňujú predpokladať, 
že predchodcami planetárnych hmlovín sú červení obri. Po prvé: hviezdy asymptotickej vetvy obrov 
sú fyzicky veľmi podobné na jadrá planetárnych hmlovín. Ak sa odtrhne rozsiahla riedka atmosféra 
červeného obra, jadro červeného obra veľmi pripomína hmotnosťou a rozmermi centrálnu hviezdu 
planetárnej hmloviny. Po druhé: ak je hmlovina odvrhnutá hviezdou, hmlovina by mala mať mini-
málnu rýchlosť potrebnú na únik z gravitačného poľa. Výpočty ukazujú, že len pre červených obrov 
je táto rýchlosť porovnateľná s rýchlosťami rozpínania obálok planetárnych hmlovín (10 – 40 km/s). 
Pritom sa hmotnosť hviezdy odhaduje na 1 hmotnosť Slnka a polomer leží v rozmedzí 100 – 200 
polomerov Slnka (typický červený obor). Na záver poznamenajme, že najpravdepodobnejšími kan-
didátmi na rolu predchodcov planetárnych hmlovín sú premenné hviezdy typu Mira Ceti. Predstavi-
teľmi jednej z prechodných etáp medzi hviezdami a hmlovinami môžu byť symbiotické hviezdy. 
A pravdaže sa nedá obísť bez povšimnutia objekt FG Sge. Takto sa väčšina hviezd s hmotnosťami 
menej než 6 – 10 hmotností Slnka stane nakoniec planetárnymi hmlovinami. V predchádzajúcich 
štádiách strácajú tieto hviezdy väčšiu časť svojej počiatočnej hmoty a ostáva len jadro s hmotnosťou 
0,4 – 1 hmotností Slnka, ktoré sa stane bielym trpaslíkom. Strata hmoty vplýva nielen na samotnú 
hviezdu, ale aj na podmienky v medzihviezdnej hmote a na budúce generácie hviezd.
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Úlohy k téme 4.2.

Zostavte obsahovo správne frázy s použitím navrhnutých dokončení.

I.  Tmavé hmloviny...

II.   Svietiace prachové difúzne hmloviny na rozdiel od svietiacich plynových difúznych hmlo-
vín...

III. Svietiace plynové difúzne hmloviny...
  1. predstavujú hustejšie oblaky medzihviezdneho prachu než okolité prostredie.
  2. majú emisné spektrá obsahujúce čiary ionizovaného vodíka, kyslíka a ďalších prvkov.
  3. sú prítomné všade v medzihviezdnom priestore.
  4. majú spektrá ako horúce hviezdy, ktoré ich osvetľujú.

IV.  Kto ako prvý zostavil katalóg hmlovinných objektov?
  1. Newton;
  2. Hubble;
  3. Hertzsprung a Russell;
  4. Kepler;
  5. Herschel;
  6. Messier.

V.   Kto zistil, že sa na oblohe medzi hmlovinnými objektmi nachádzajú cudzie hviezdne sú-
stavy – galaxie?

  1. Newton;
  2. Hubble;
  3. Hertzsprung a Russell;
  4. Kepler;
  5. Herschel;
  6. Messier.

VI.  Kto ako prvý klasifikoval galaxie?
  1. Newton;
  2. Hubble;
  3. Hertzsprung a Russell;
  4. Kepler;
  5. Herschel;
  6. Messier.

VII.  Ktorý parameter slúži ako základ klasifikácie galaxií?
  1. Hmotnosť;
  2. Rozmer;
  3. Tvar;
  4. Vzdialenosť od Zeme.
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VIII. Aký typ nemá vzťah ku klasifikácii galaxií?
  1. eliptická;
  2. špirálová;
  3. nepravidelná;
  4. pravidelná;
  5. trpasličia.

IX. Ktoré objekty sú galaxie?
  1. Hmlovina „Konská hlava“;
  2. Hmlovina v Androméde;
  3. Veľký Magellanov mrak;
  4. Krabia hmlovina;
  5. Veľká hmlovina v Orióne.

X.   Ktoré objekty sú plynové, alebo pracho-plynové hmloviny?
  1. Hmlovina „Konská hlava“;
  2. Hmlovina v Androméde;
  3. Veľký Magellanov mrak;
  4. Krabia hmlovina;
  5. Veľká hmlovina v Orióne.

Príklady k téme 4.2.

 1.   Na akú vzdialenosť sa musíme vzdialiť od slnečnej sústavy, aby sa Slnko javilo ako hviezda 18 
mag. v prípade, že: a) neexistuje medzihviezdna absorpcia svetla, b) absorpcia dosahuje 3 mag. 
na 1 kpc?

  Predpokladajte absolútnu magnitúdu Slnka M = 5 mag.
(výsledok: a, 3980 pc b, 1000 pc)

 2.  Aká je hmotnosť vodíkového molekulárneho mračna s priemerom 2 svetelné roky a s koncen-
tráciou 10 000 molekúl v 1 cm kubickom? (Predpokladajte, že celé mračno je len z molekúl 
vodíka a má sférický tvar).

(výsledok: 59,6 MSlnka)

Riešenie úloh k téme 4.2.:

 I.  Tmavé hmloviny predstavujú hustejšie oblaky medzihviezdneho prachu než okolité prostredie.

 II.  Svietiace prachové difúzne hmloviny na rozdiel od svietiacich plynových difúznych hmlovín 
majú spektrá ako horúce hviezdy, ktoré ich osvetľujú.

 III.  Svietiace plynové difúzne hmloviny majú emisné spektrá obsahujúce čiary ionizovaného vodí-
ka, kyslíka a ďalších prvkov.

 IV. 6, V. 2, VI. 2, VII. 3, VIII. 4, IX. 2, 3, X. 1, 5.
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4.3.  Klasifikácia galaxií. 
Aktívne galaxie a kvazary. 
Červený posun. 
Hubblov zákon

Hmloviny. Klasifikácia galaxií.

Spolu s hviezdami astronómovia pozorovali také objekty ako hmlisté škvrny, takzvané hmloviny. 
V súčasnosti sa ukazuje, že tieto hmlisté objekty je v podstate možné rozdeliť na štyri skupiny:

guľové hviezdokopy – gravitačne viazané skupiny hviezd pozostávajúce až zo stoviek tisícok 
hviezd,

difúzne hmloviny – oblaky medzihviezdneho plynu a prachu. Delia sa na tmavé a svietiace. Tmavé 
hmloviny sú spojené s veľmi hustými molekulárnymi oblakmi, ktoré sú nepriehľadné kvôli me-
dzihviezdnej absorpcii svetla prachom a obyčajne sú vidieť na pozadí svetlých hmlovín,

planetárne hmloviny – hviezda, obklopená svojou odhodenou plynovou obálkou,
galaxie – obrovské hviezdne systémy, nachádzajúce sa mimo našej Galaxie.

Obr. 9a. Pestré tvary planetárnych hmlovín
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Až začiatkom 20. storočia, s rozvojom stavby ďalekohľadov, sa dokázali astronómovia dôkladne 
zaoberať výskumom objektov nazývaných hmloviny alebo galaxie. Obzvlášť veľký vklad do výsku-
mu galaxií v súčasnosti vniesol príchod nových oblastí astronómie, ako rádioastronómia, infračerve-
ná, ultrafialová a röntgenová astronómia. Čoskoro po tom, ako bola zistená existencia iných galaxií, 
sa ukázalo, že je ich možné rozdeliť do tried v závislosti od pozorovaného tvaru. Preto v r. 1926 na-
vrhol Edwin Hubble schému klasifikácie galaxií, ktorá sa v modifikovanom tvare používa aj v súčas-
nosti a je zobrazená na obr. 10.

Tvarovo rozmanitý svet galaxií bol rozdelený na eliptické, špirálové a nepravidelné galaxie. Elip-
tické galaxie sa označujú písmenom E a číslo pripísané k nemu sprava charakterizuje jej sploštenie. 
Napríklad E0 – sférická galaxia, E7 – silne sploštená. Písmenom S sa označujú špirálové galaxie, 
pričom sa delia na normálne špirálové galaxie (S), kde sa ramená bezprostredne odvíjajú od jadra 
a špirálové s priečkou (SB), u ktorých je jadro prehradené priečkou a z jej koncov sa odvíjajú špirá-
lové ramená. Normálne špirálové galaxie (S) aj galaxie s priečkou (SB) sa rozdeľujú na podtypy 
charakterizujúce stupeň vývoja galaxie, preto sa pripisuje sprava písmeno a, b, c. Zložité delenie na 
podtypy u špirálových galaxií teda závisí od relatívnych rozmerov jadra a disku, pričom rozmery 
jadra sa zmenšujú od Sa k Sc. Písmenami I alebo Ir sa označujú galaxie nepravidelného tvaru, t.j. tie, 
ktoré nemajú žiadnu symetriu. K triede nepravidelných galaxií patria aj tzv. interagujúce galaxie. 

Obyčajne sú to dve galaxie 
so zreteľnými príznakmi 
vzájomného vplyvu vo for-
me slučiek, chvostov, mostí-
kov svietiacej i tmavej hmo-
ty, atď.

Postupne, najskôr predpo-
vedaný teoreticky, a potom 
bol objavený, ešte jeden 
prechodný typ galaxií, na-
chádzajúci sa medzi eliptic-
kými a špirálovými a ozna-
čený ako S0. V galaxiách 
tohto typu ubúda jasnosť od 

Obr. 9b. Guľová hviezdokopa

Obr. 10. Hubblova klasifikácia galaxií

Obr. 9c. Planetárna hmlovina
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jadra k okraju postupne a boli nazvané 
šošovkovité. Šošovkovité galaxie sa 
skladajú z jadra, „šošovky“ a slabej 
„aureoly“. Vo vonkajších častiach šo-
šovky je niekedy možné vidieť zárodky 
špirálových ramien, slučky a vonkajší 
svietiaci prstenec.

Naša Galaxia patrí k typu špirálových 
galaxií s priečkou a podľa existujúcich 
výpočtov za niekoľko miliárd rokov 
pohltí približujúci sa Veľký Magella-
nov mrak. Výskum galaxií ukázal, že 
vo veľkých objemoch priestoru sú 
v priemere rozdelené rovnomerne, av-
šak vytvárajú skutočné skupiny a kopy. 
Napríklad naša Galaxia, obidva Magel-
lanove mraky, galaxia v Androméde, 
galaxia v Trojuholníku a ešte asi 5 de-
siatok menších galaxií vytvára Miestnu 
skupinu galaxií.

Metagalaxia.

Značná časť galaxií, ako aj hviezd, vy-
tvára dvojité, alebo viacnásobné systé-
my, pričom vznikajú skupiny rôznych 
rozmerov a s rôznym počtom členov. 
Systém galaxií tvorený niekoľkými jas-
nými členmi sa nazýva skupina galaxií, 
ale ak obsahuje niekoľko stoviek či tisí-
cok členov, hovoríme o kope galaxií. 
Pozrime sa podrobnejšie napríklad na 
hierarchickú stavbu našej Miestnej sku-
piny galaxií. Najjasnejšími a najhmot-
nejšími sú v nej naša Galaxia a Hmlovi-
na v Androméde. Naša Galaxia je asi 
1,5 krát hmotnejšia než Hmlovina v An-
droméde (M31) a má svoju rodinu gala-
xií s menšími rozmermi. Ťažisko našej 
Miestnej skupiny galaxií sa nachádza 
v smere k M31 na 1/3 vzdialenosti 
k nej. K rodine našej Galaxie patrí asi 
26 trpasličích eliptických galaxií, nie-
koľko mimogalaktických guľových 
hviezdokôp a nepravidelné galaxie, 
medzi ktorými sú najväčšie Magellano-

Obr. 11. Špirálová galaxia – Hmlovina v Androméde

Obr. 13. Nepravidelná galaxia Veľký Magellanov mrak

Obr. 12. Eliptická galaxia M87 v Panne
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ve mraky. Veľký a Malý Magellanov mrak patria do triedy interagujúcich galaxií a zároveň sú sate-
litmi našej Galaxie, s ktorou vytvárajú gravitačne viazaný systém. Svedčia o tom deformácie vo 
vonkajších oblastiach plynového disku našej Galaxie. Tieto deformácie sú zrejme dôsledkom posled-
ného prechodu Veľkého Magellanovho mraku najbližším bodom jeho dráhy k centru Galaxie – peri-
galaktikom. Výskumy ukázali, že niektoré trpasličie galaxie a guľové hviezdokopy sú ponorené do 
spoločného vodíkového pásu – „Magellanovho prúdu“ a sú rozložené pozdĺž dráhy Magellanových 
mrakov. Tento Magellanov prúd je pravdepodobne tvorený hmotou, ktorá zostala na obežnej dráhe 
po zrážke medzi Magellanovými mrakmi a našou Galaxiou analogicky tomu, ako vznikajú meteoric-
ké prúdy pozdĺž dráh komét obiehajúcich okolo Slnka. Je celkom pravdepodobné, že objekty v  Ma-
gellanovom prúde vznikli z tohto plynu, ktorý sa tiahne za Magellanovými mrakmi.

Najbližšie skupiny galaxií sa nachá-
dzajú vo vzdialenostiach 2 – 5 Mpc od 
Miestnej skupiny galaxií a svojim zlože-
ním sa na ňu podobajú. Najbližšia kopa 
galaxií leží v súhvezdí Panny vo vzdia-
lenosti 16 Mpc a obsahuje okolo 2000 
galaxií. Pri štúdiu charakteru rozdelenia 
galaxií rôznych typov a ich pohybu sa 
zistilo, že kopa galaxií v súhvezdí Panny 
je centrálnym zhustením ešte väčšieho 
systému galaxií – supergalaxie (super-
kopy galaxií, nadkopy galaxií). Celkový 
počet galaxií v našej supergalaxii je oko-
lo 20 000 a je priemer dosahuje 60 Mpc. 
Všetky skupiny galaxií našej supergala-
xie sa zúčastňujú na obežnom pohybe 
okolo centrálneho zhustenia – kopy ga-
laxií v súhvezdí Panny. Najbližšími su-
sedmi našej supergalaxie sú supergala-
xie v súhvezdí Leva vo vzdialenosti 130 

Mpc a v súhvezdí Herkula – 120 Mpc. Keď prechádzame od galaxií ku skupinám galaxií, potom ku 
kopám galaxií a supergalaxiám, vidíme, že množstvo hmoty v rovnakých objemoch, ktoré oveľa 
prevyšujú rozmery supergalaxií, je porovnateľné a stredná hustota hmoty je rovnakého rádu. Súhrn 
galaxií všetkých typov a medzigalaktickej hmoty vytvára Metagalaxiu – časť vesmíru dostupnú po-
zorovaniam. Tá má svoje vlastnosti a zákonitosti vývoja: červený posun – vlastnosť nasvedčujúca 
zväčšovaniu rozmerov Metagalaxie a spojená s „rozletom“ kôp galaxií. V roku 1929 americký astro-
nóm Edwin Hubble odvodil zákon: čím je galaxia ďalej, tým väčšou rýchlosťou sa od nás vzďaľuje. 
Táto závislosť je lineárna: v = H.r .

Koeficient úmernosti sa nazýva Hubblova konštanta a nezávisí od smeru a vzdialenosti galaxie. 
Udáva o koľko kilometrov za sekundu vzrastie rýchlosť galaxií pri zväčšení ich vzdialenosti od 
nás o jeden megaparsek. Podľa súčasných výpočtov je jej hodnota 71 km/s/Mpc. Jej prevrátená hod-
nota má rozmer času a je rovná približne 13 miliárd rokov. Približne taký čas existuje náš vesmír.

Rovnomerné rozdelene hmoty v škálach Metagalaxie – určuje jednotu vlastností hmoty a priesto-
ru vo všetkých častiach i smeroch. Metagalaxia je teda homogénna a izotropná. Avšak v minulosti, 
na samom začiatku existencie vesmíru, mohla existovať nehomogenita hmoty a priestoru.

Obr. 14. Hicksonova skupina galaxií
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Úlohy k téme 4.3.

 1.   Napíšte krátky referát na tému „Galaxie – hviezdne ostrovy vesmíru.

 2.  V galaxii s červeným posunom spektrálnych čiar zodpovedajúcim rýchlosti 6000 km/s 
vybuchla supernova. Jej zdanlivá hviezdna veľkosť v maxime zodpovedala 19-tej magni-
túde. Určite absolútnu hviezdnu veľkosť tejto supernovy. Použite Hubblovu konštantu 
rovnú 75 km/(s.MPc).

 3.  V galaxii vybuchla supernova. Jej zdanlivá hviezdna veľkosť je +21 mag. Vzdialenosť 
galaxie je 65 Mpc. Určite rýchlosť vzďaľovania galaxie a absolútnu magnitúdu superno-
vy. Použite Hubblovu konštantu rovnú 75 km/(s.MPc).

 4.  Určite typ každej galaxie

Obr. 15a Obr. 15b Obr. 15c

Obr. 15d Obr. 15e Obr. 15f

Obr. 15g Obr. 15h Obr. 15i

Obr. 15j Obr. 15k Obr. 15l
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 5.  Vyplňte tabuľku pomocou hodnôt parametrov ponúknutých dolu

Veličina Špirálové Eliptické Nepravidelné

Hmotnosť
(v hmotnostiach Slnka)

Priemer
(v tisícoch sv. rokov)

Svietivosť  
(v slnečných jednotkách)

Absolútna vizuálna 
hviezdna veľkosť

Stav hviezdnej populácie

Medzihviezdna látka    

 Оd 1 do 400 mld.
 Оd 2 dо 500
 Takmer niet prachu; málo plynu
 Mladé
 Оd –13 dо –18
 Оd 1 mil. dо 10 biliónov
 Оd 5 dо 30
 Оd 0,1 dо 30 mld.
 Оd 1 mil. dо 100 mld.
 Mnoho plynu a prachu;
 Оd 0,01 dо 2 mld.
 Оd –15 dо –21
 Staré
 Оd 0,1 dо 10 mld.
 Staré a mladé
 Plyn a prach
 Оd –9 dо –23
 Оd 20 dо 150

 6.  Naša Galaxia je:
  a) Eliptická
  b) Špirálová
  c) Nepravidelná
  d) Pravidelná
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 7.   Ako s nazýva obrovský hviezdny systém, ku ktorému patrí Slnko?
  a) Galaxia
  b) Hmlovina v Androméde
  c) Veľký Magellanov oblak
  d) Slnečná sústava

 8.  Kto ako prvý klasifikoval galaxie?
  a) Newton
  b) Hubble
  c) Hertzprung a Russell
  d) Kepler

 9. Čo môžete povedať o polohe Slnka v našej Galaxii?

10.  Aký je rozdiel medzi súhvezdím a hviezdokopou?

11. Vymenujte rôzne druhy hmlovín

12.  Objasnite príčinu červeného posunu v ďalekých galaxiách.

13. Čím sa vysvetľuje vysoká jasnosť jadier obyčajných galaxií?

14.  Zdanlivá hviezdna veľkosť supernovy je 17m, absolútna –18m. Vypočítajte rýchlosť 
 vzďaľovania sa galaxie, ktorej patrí táto hviezda. Použite Hubblovu konštantu rovnú 
75 km/(s.MPc).

Príklady k téme 4.3.

 1.   V roku 1987 bola vo Veľkom Magellanovom oblaku zaregistrovaná explózia supernovy. Pred 
koľkými rokmi nastal tento výbuch, ak vzdialenosť tejto galaxie je 55 kpc?

(výsledok: pred 179 000 rokmi)

 2.  Ďalekohľadom môžeme zaznamenať hviezdy do 19 mag. Je možné s jeho pomocou zaregistro-
vať guľovú hviezdokopu z milióna hviezd podobných Slnku, ak sa nachádza v galaxii vzdiale-
nej od nás 10 Mpc? Absolútnu hviezdnu veľkosť Slnka položte Ms = 5 mag.

(výsledok: nie, pretože jej zdanlivá hviezdna veľkosť je 20 mag. )

 3.  Najjasnejší a jeden z najbližších kvazarov vyzerá ako hviezdička 13. mag. a má červený posuv 
z = 0,16. Vypočítajte jeho vzdialenosť a svietivosť (v Lʘ)! Absolútnu hviezdnu veľkosť Slnka 
položte Ms = 5 mag a Hubblovu konštantu H = 75 km/s/Mpc.

(výsledok: r = 589 Mpc, L = 2,16 . 1012 Lʘ)
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Riešenie úloh k téme 4.3.:

 2. M = –15,5 mag.

 3. M = –13,06 mag, Vr = 4875 km/s

 4. a) SBa, b) SBc, c) E, resp S0, d) E3, e) SBc, f) E1, g) SBa, h) Sa, i) Sb, j) SBb, k) Sb, l) Sc

 5. Veličina Špirálové Eliptické Nepravidelné

Hmotnosť Оd 1 do 400 mld. Оd 1 mil. dо 10 biliónov Оd 0,01 dо 2 mld.
(v hmotnostiach Slnka)

Priemer Оd 20 dо 150 Оd 2 dо 500 Оd 5 dо 30
(v tisícoch sv. rokov)

Svietivosť  zhruba ako u hmotností
(v slnečných jednotkách)

Absolútna vizuálna –15 dо –21 –9 dо –23 –13 dо –18
hviezdna veľkosť

Stav hviezdnej populácie Staré a mladé hviezdy Staré hviezdy Mladé hviezdy

Medzihviezdna látka Plyn a prach Takmer niet prachu, Mnoho plynu
    málo plynu a prachu

 6. b,   7. a,   8. b,

 9.  Slnko sa nachádza zhruba 8 kpc od stredu v ramene Orióna, takmer presne v rovine Galaxie, 
asi len 50 sv. r. severne

10.  Hviezdokopa je gravitačne viazaná sústava hviezd – súhvezdie je len zdanlivý obrazec z hviezd 
na našej oblohe, ktoré spolu nijako nesúvisia.

11.  – Difúzne hmloviny – svietiace (emisné a reflexné) a tmavé
  – Planetárne hmloviny

12.  Podľa Dopplerovho princípu – pri vzďaľovaní sa svetelného zdroja od pozorovateľa sa zväčšu-
je pozorovaná vlnová dĺžka žiarenia.

13.  Vysoká koncentrácia hviezd a ich sústav i medzihviezdnej hmoty v blízkosti jadier galaxií a su-
permasívna čierna diera v jadre – nahrievanie plynu v jej okolí.

14. Vr = 7500 km/s.
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Praktický príklad k téme 4.3.

RADIÁLNA RÝCHLOSŤ GALAXIE MHO xxyy+zz.

1.  Zmerajte na priloženom obrázku vlnovú dĺžku ´ vyznačených spektrálnych čiar v Angströmoch 
(Å)!

2.  Pomocou nižšie uvedených hodnôt laboratórnych vlnových dĺžok  spektrálnych čiar vypočítajte 
z každej čiary radiálnu rýchlosť Vr v km/s:

, kde položte rýchlosť svetla jednoducho c = 300 000 km/s.

3.  Vypočítajte aritmetický priemer radiálnych rýchlostí zo všetkých n čiar – hodnotu Vp!

4.  Vypočítajte chybu jedného merania radiálnej rýchlosti Vr a chybu aritmetického priemeru Vp 
podľa nižšie uvedených vzorcov, kde n je počet použitých spektrálnych čiar = počet meraní!

 a

5.  Za predpokladu hodnoty Hubblovej konštanty H = 70 km/s/Mpc vypočítajte vzdialenosť galaxie 
v Mpc a potom vo svetelných rokoch. Určite aj strednú chybu vzdialenosti v Mpc a vo svetelných 
rokoch (za predpokladu, že chyba H je nulová) podľa vzťahu:

Laboratórne vlnové dĺžky spektrálnych čiar (číslovanie podľa obrázka so spektrom)

Číslo 
čiary

 ión

1 1238 N V
2 1242 N V
3 1486 N IV
4 1549 C IV
5 1640 He II
6 1664 O III
7 1718 N IV

Výsledky: Vp= 6636 km.s–1, δvr= 137 km.s–1, δvp= 52 km.s–1, r = 94,80 ± 0,74 Mpc
Resp. r = (309,2 ± 2,4 ) .106 sv.r.

c. ´-
λ
λλ

Vr = 

Vp =  
n

V
n

i
ir∑

=1

δ Vr = 
1

)( 2

1

−

−∑
=

n

VV p

n

i
ir

δ Vp = 
n
Vrδ

δ r  = 
H
Vpδ



Prí ručka pre vedenie  as t ronomického krúžku

176

O
br. 16.



5. Blok

Vesmír

5.





5.1 .   Veľký t resk a  vývoj  vesmíru .  Rel ik tové ž iarenie ,  modely  vesmíru

179

5.1.  Veľký tresk a vývoj vesmíru. 
Reliktové žiarenie, modely 
vesmíru

Kozmológia. Súčasné kozmologické modely vesmíru.

Koniec 20. storočia sa vyznačoval veľmi dôležitými objavmi a teoretickými prácami v oblasti astro-
nómie a astrofyziky. Zistilo sa, že ľubovoľné vedecké teórie majú určené „hranice použiteľnosti“, 
ktoré dobre vysvetľujú všetky známe fakty. Pri objavení nových skutočností ležiacich za týmito hra-
nicami je nevyhnutné vytvorenie nových všeobecnejších teórií, v rámci ktorých sa vysvetlia dávnej-
šie známe aj nové fakty. Avšak pri tom sa predchádzajúce teórie nezavrhujú, ale stanú sa limitnými 
prípadmi všeobecnejších teórií, pričom ostávajú v platnosti v hraniciach svojej použiteľnosti. Preto 
pri chápaní súčasných predstáv o geometrii vesmíru a jeho zložení je nevyhnutné urobiť odbočenie 
k základom vedeckých úspechov minulých storočí. Napríklad Euklidovská geometria je do súčas-
nosti vynikajúcim odrazom viditeľného pozorovateľného sveta, avšak ešte v minulom storočí bolo 
napadnuté to, že je jediná možná a  bol zmenený len jej slávny piaty postulát. V Euklidovskej geomet-
rii sú rovnobežné priamky ekvidištantné. Ak sa priamky nepretínajú v Lobačevského geometrii, po-
tom sa neohraničene rozbiehajú a to aspoň v jednom smere. Avšak preveriť Euklidovskú geometriu, 
t.j. objaviť vo fyzikálnom priestore odchýlky od Euklidovského vtedy nebolo možné. Euklidovský 
priestor a Newtonov zákon všeobecnej príťažlivosti vynikajúco fungoval v podmienkach pozemské-
ho fyzikálneho sveta. V rokoch 1915 – 1916 vynikajúci Albert Einstein vytvoril svoju teóriu gravitá-
cie vychádzajúc z neeuklidovskej geometrie – všeobecnú teóriu relativity. V rámcoch tejto teórie 
telesá deformujú priestor tak, že gravitácia sa prejavuje v pohybe po najkratších čiarach v danom 
neeuklidovskom priestore – po geodetikách. Einsteinov model stacionárneho vesmíru nenašiel pozo-
rovateľné potvrdenia, ale jeho všeobecná teória urobila skutočný prevrat v chápaní skladby sveta 
v škálach Metagalaxie. Je potrebné poznamenať ešte jeden rozdiel týkajúci sa dimenzionality prie-
storu. Vo všeobecnej teórii relativity vytvárajú priestor a čas jedno štvorrozmerné kontinuum. K troj-
rozmernému priestoru sa teda pridal štvrtý rozmer – čas. Ďalší pokrok predstáv vedcov o fyzikálnom 
priestore je spojený s pokusmi a vytvorenie zjednotenej teórie interakcií, spájajúcou elektromagne-
tické javy a gravitáciu. Zo začiatku bola vytvorená kvantová teória poľa a na jej základe kvantová 
elektrodynamika opisujúca interakcie medzi elektrónmi a fotónmi. Ukázalo sa, že elektromagnetické 
interakcie nabitých častíc sú spôsobené tým, že si vymieňajú fotóny. Neskôr bola vytvorená teória aj 
pre silné interakcie – kvantová chromodynamika, z ktorej vyplýva, že základné častice atómových 
jadier – nukleóny – pozostávajú zo špeciálnych častíc nesúcich zlomkový elektrický náboj – z kvar-
kov. Interakcie kvarkov v nukleónoch sa pritom vysvetľujú výmenou zvláštnych častíc – gluónov. 
Práve vytvorenie a rozvoj kvantovej chromodynamiky umožnili podstatne rozšíriť staršie predstavy 
o vlastnostiach hmoty a pokúsiť sa vytvoriť jednotnú teóriu spájajúcu všetky známe elementárne 
častice. Podstata tejto jednotnej teórie je v tom, že základné fyzikálne interakcie: slabá, elektromag-
netická, silná a gravitačná, sa prejavujú ako rozdielne len pri relatívne nízkych energiách, ale pri 
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dostatočne vysokých energiách sa zlievajú – zjednocujú. Medzihviezdna hmota pozostáva z plynu 
(atómov, iónov, elektrónov, molekúl), malých častíc kozmického prachu, kozmických lúčov, magne-
tických polí, elektromagnetického žiarenia a to všetko vypĺňa priestor medzi hviezdami. Nachádza 
sa aj v iných galaxiách, pričom priestor medzi nimi je vyplnený zasa medzigalaktickou hmotou po-
dobnej medzihviezdnej, ale tá medzigalaktická má menšiu hustotu. Z tohto vyplýva, že prakticky 
celý priestor medzi hviezdami aj v samotných hviezdach, planétach, medzi ich atómami je vyplnený 
vákuom. Vlastnosti nášho sveta sú preto z veľkej časti určené vlastnosťami vákua. To vplýva na 
všetko, čo nás obklopuje. Všetky pozorovateľné experimenty s elementárnymi časticami nie sú ničím 
iným ako výsledkom interakcií medzi časticami a vákuom. V prázdnote, ktorá už prestala byť len 
prázdnotou, dnešní vedci predpokladajú a objavujú stále nové a nové vlastnosti, bez ktorých by kaž-
dá elementárna častica aj Metagalaxia mohli byť úplne iné. O vyššie napísanom možno povedať, že: 
vlastnosti vákua v mnohom určujú charakter interakcií medi časticami aj telesami.

Charakter interakcií medzi časticami a telesami v mnohom určuje vlastnosti fyzikálneho vákua. 
Obidve možnosti sú správne. V súčasnosti hovoríme, že ak sa z vákua zrodil pár častica – antičastica, 
takže tento pár nevznikol a neobjavil sa v momente, kedy sa dal sledovať, ale že v skutočnosti časti-
ca a antičastica boli vo vákuu aj predtým, no v skrytej podobe a že vákuum svojou energiou len 
prejavilo existenciu páru a dalo mu pozorovateľnú polohu vo vesmíre. Takže prázdnoty niet a exis-
tuje len hmotné prostredie – fyzikálne vákuum, pričom toto meniace sa vákuum je zložitý a usporia-
daný systém virtuálnych častíc. Vákuum mení charakter interakcií, pričom robí slabú interakciu krát-
kodosahovou a elektromagnetickú a gravitačnú naopak ďalekodosahovou. Vákuum sa správa rôzne 
k rôznym interakciám. Vedci, aby sa v tom vyznali, urobili analógiu s elektrodynamikou. V dôsledku 
toho sa objavil taký pojem ako supravodivosť. Je známe, že zohrievanie prevedie zo začiatku presnú 
štruktúru kryštálu na menej sporiadaný systém – kvapalinu a potom na plynné skupenstvo zodpove-
dajúce chaosu. Podľa teórie Weinberga – Salama a prác Kiržnica – Lindeho stráca vákuum svoje 
supravodivé vlastnosti až pri teplotách 1015 – 1016 K. Všimnime si, že aj pri výbuchu supernovy tep-
lota dosahuje len 1011 K. Avšak niektoré častice, ktoré sú súčasťou kozmického žiarenia, nesú ob-
rovskú energiu, ktorá sa môže uvoľniť pri ich zrážke s hmotou vo forme tepla. Takto môže teplota 
vákua na krátky okamih a v zanedbateľne malom rozmere zrážky prevýšiť kritickú hodnotu a váku-
um zmení svoje vlastnosti. Úplné neusporiadanie nastane podľa výpočtov pri teplote 1027 K a v cha-
otickom vákuu sa začne kolotoč vzájomných premien častíc, zmiznú hranice medzi rodinami častíc. 
Spolu so zmenou štruktúry vákua sa zmení takmer všetko v našom svete.

Teraz sa znova môžeme vrátiť k prehľadu súčasných teórii o stavbe vesmíru. V Einsteinovom mo-
deli vesmíru má priestor stacionárneho vesmíru konečný objem, ale nie je ohraničený a lúč svetla 
pohybujúci sa v ľubovoľnom smere opíše v priestore celý kruh a vráti sa do východzieho bodu. Ves-
mír s takýmito vlastnosťami sa nazýva uzavretý. V r. 1922 ruský vedec Alexander Alexandrovič 
Friedman vypracoval modely rozpínajúceho sa vesmíru. Podľa jeho modelov sa vesmír rozpína bez 
ohľadu na prítomnosť gravitácie preto, lebo v začiatočnej etape pri výbuchu smerujúcom von získal 
vesmír kinetickú energiu. Všetko, čo dnes pozorujeme – to sú pozostatky kozmickej explózie. Zakri-
venie priestoru v rozpínajúcom sa vesmíre môže byť: typu A – kladné, vesmír je uzavretý, typu B – 
nulové, vesmír je otvorený, typu C – záporné, vesmír je tiež otvorený. V uzavretom modeli nasledu-
je za fázou rozpínania fáza zmršťovania, ale v otvorených modeloch pokračuje rozpínanie večne. Vo 
všetkých troch modeloch je rozpínanie spomaľované účinkom gravitácie. Čím vyššia je hustota hmo-
ty vo vesmíre, tým silnejšie gravitácia brzdí rozpínanie. Preto je v uzavretých modeloch hustota 
vyššia než v otvorených. Existuje kritická hustota hmoty c, ktorá je rovná:

ρc = 3H2/8 G
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a je z nej možné určiť, či je vesmír otvorený, alebo uzavretý. Pri hustote vesmíru > c, je vesmír 
uzavretý, pri rovnej, alebo menšej je otvorený. Avšak určiť s dostatočnou presnosťou hustotu hmoty 
a Hubblovu konštantu H je zatiaľ nemožné, keďže vo vesmíre je množstvo neviditeľnej hmoty. Veli-
čina 1/H má rozmer času a je v podstate hornou hranicou veku vesmíru, ktorá leží v rozmedzí 10 – 20 
miliárd rokov. V súčasnosti pozorovania ukazujú, že galaxie sa od seba vzďaľujú, teda, že priestor, 
v ktorom sa galaxie nachádzajú, sa rozpína a vzdialenosť medzi ľubovoľnými dvoma galaxiami ras-
tie. Myšlienka počiatočného rozpínania bola pochopená a popularizovaná rusko-americkým fyzikom 
Georgom Gamowom (1904 – 1968). On tento počiatok nazval Veľký tresk a predpovedal, že žiare-
nie, ktoré Veľký tresk sprevádzalo, by sa ešte stále malo dať zaznamenať ako slabé mikrovlnné žia-
renie prichádzajúce zo všetkých smerov. Jeden z najvýznamnejších vkladov do kozmológie urobila 
rádioastronómia v roku 1965, keď bol pri skúšaní novej, citlivejšej prijímacej rádiovej aparatúry 
v Bellových laboratóriách (USA) na vlnovej dĺžke 7 cm, objavený úplne nový typ kozmického rádi-
ového žiarenia. Jeho intenzita bola vo všetkých smeroch na oblohe rovnaká. Spektrum a intenzita 
objaveného „izotropného“ rádiového žiarenia zodpovedá žiareniu absolútne čierneho telesa zohria-
teho na teplotu okolo 3 K. Zapĺňa celú Metagalaxiu s hustotou, ktorá značne prevyšuje hustotu všet-
kých ostatných foriem energie v Metagalaxii, okrem kľudovej energie. Objav reliktového žiarenia 
teda potvrdzuje kozmologickú teóriu horúceho vesmíru s Veľkým treskom, ale určiť, ktorý z troch 
jednoduchých Friedmanových modelov popisuje náš vesmír je veľmi ťažké.

Vznik galaxií.

Pri štúdiu vzniku a raných štádií vývoja galaxií, sa nevyhnutne dostaneme ku kozmológii – vede 
o stavbe a vývoji vesmíru ako celku. Veď pre zostavenie modelu vývoja galaxií je veľmi dôležité 
stanoviť, kedy sa prvý raz objavili kondenzácie hmoty v galaktickej mierke, pretože od toho závisí, 
aké množstvo hmoty vesmíru bolo zachytené v galaxiách a koľko jej mohlo ostať vo forme medzi-
galaktickej hmoty. Predpokladá sa, že zo začiatku mal vesmír nekonečne malý rozmer pri nekonečne 
vysokej teplote, ale v nepredstaviteľne krátkom zlomku sekundy sa dostatočne rozopol a ochladil sa 
a vznikli prvotné častice hmoty – kvarky. Potom v dlhšom časovom intervale – 1/10 000 sekundy – 
bol vesmír už natoľko veľký, že vychladol a kvarky sa mohli spájať a vytvárať subatómové častice 
– protóny a neutróny. V nasledujúcom intervale s trvaním niekoľko tisíc rokov už vychladol vesmír 
dostatočne na to, aby sa začali protóny a neutróny spájať medzi sebou. Takto vzniknuté atómové 
jadrá priťahovali elektróny a vznikali celé atómy. Avšak podľa teórie Veľkého tresku, ktorá získala 
v súčasnosti uznanie, prvotné rozpínanie sa uskutočnilo takmer bleskovo. Z toho vyplýva, že spolu 
s normálnou hmotou sa súčasne musela vytvoriť aj antihmota. Zdá sa, že vesmír by mal pozostávať 
z rovnakých množstiev hmoty a antihmoty, avšak všade pozorujeme len hmotu. Preto bola vypraco-
vaná teória „veľkého zjednotenia“, podľa ktorej sa pri vzniku hmoty v prvých momentoch existencie 
vesmíru za podmienok veľmi vysokých teplôt vyskytla nerovnováha v jednej miliardtine v prospech 
hmoty. Keď sa stretla hmota a antihmota, navzájom sa zničili a práve táto nepatrná miliardtina hmo-
ty ostala a z nej sa vytvorili vo vesmíre galaxie. Bezpochyby je isté, že sa maličký, ale horúci vesmír 
v ranej etape po Veľkom tresku rozpínal a ochladzoval a že v nejakej etape mohli interagovať navzá-
jom protóny a neutróny, pričom vytvárali atómové jadrá. Najjednoduchší atóm je atóm vodíka, po-
tom hélia. Týmito základnými prvkami, z ktorých sa skladajú hviezdy, je vyplnený medzihviezdny 
aj medzigalaktický priestor, čo potvrdzuje pravdepodobnosť uvedeného scenára vzniku a vývoja ves-
míru v ranom štádiu. Podľa adiabatickej teórie budú prvé útvary vo vesmíre v tvare ploských „bli-
nov“ (slov. „lievancov“). Hmotnosť prvých „blinov“ by mali byť podľa výpočtov rádu 1013 alebo 
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1014 hmotností Slnka, čo je typické pre hmotnosti kôp galaxií strednej veľkosti. Takže „bliny“ sú 
protokopy, z ktorých následne vzniknú kopy galaxií. Ďalšia analýza so započítaním vzniku rázových 
vĺn, zohrievania plynu a turbulentných pohybov ukazuje, že v centrálnych častiach „blinu“ plyn vy-
chláda a rozpadáva sa na útvary s hmotnosťou rádovo takou, akú majú galaxie. Počas ďalšieho roz-
pínania vesmíru prebieha v oblakoch vodíkovo-héliového plynu s galaktickými rozmermi postupná 
fragmentácia na jednotlivé zhusteniny – protohviezdy. Okrem adiabatickej teórie vzniku galaxií exis-
tuje entropická teória, podľa ktorej prvé vzniknuté útvary majú sférický tvar. Hmotnosť týchto útva-
rov je rádu hmotností guľových hviezdokôp, v ktorých hneď prebehne fragmentácia na hviezdy. 
Potom sa guľové hviezdokopy spájajú do skupín a vytvárajú galaxie a tieto sa potom usporadúvajú 
do kôp galaxií. Existujú aj ďalšie hypotézy o vzniku štruktúry vesmíru, napríklad vírová. Každá 
z hypotéz a ich kombinácie v konečnom dôsledku obstojne popisujú štruktúru vesmíru v súčasnosti. 
Ale vybrať medzi nimi tú správnu je zatiaľ obtiažne.

Úlohy k téme 5.1.

 1.   Ktoré (aspoň dva) základné pozorovateľské fakty môžu pomôcť urobiť výber medzi Veľ-
kým treskom, teóriou stacionárneho vesmíru a pulzujúceho vesmíru?

 2. Určite, ku ktorým teóriám sa najviac hodia tieto tvrdenia:
  a)  Vesmír vznikol približne pred 13 miliardami rokov ako dôsledok výbuchu hustej horúcej 

kondenzácie hmoty.
  b) V priestore medzi galaxiami neustále vzniká nová hmota.
  c) Galaxie sa od seba navzájom vzďaľujú rýchlosťami, ktoré rastú so vzdialenosťou.
  d) Vo veľkých škálach a po celý čas je vesmír všade rovnaký.
  e) Vesmír prechádza nekonečnou reťazou rozpínaní a zmrštení.
  f) V súčasnosti sa rýchlosť rozpínania vesmíru zmenšuje.

  1. Teória Veľkého tresku
  2. Teória pulzujúceho vesmíru
  3. Teória stacionárneho vesmíru

 3.  Ktorý parameter umožňuje vybrať model na popis ďalšieho vývoja vesmíru?
  1. červený posun v ich spektrách,
  2. rýchlosť vzďaľovania galaxií,
  3. kritická hustota hmoty,
  4. teplota reliktového žiarenia.

 4.  Ktorý parameter umožňuje urobiť záver, že galaxie sa s časom navzájom od seba vzďa-
ľujú?

  1. červený posun v ich spektrách,
  2. kritická hustota hmoty,
  3. teplota reliktového žiarenia.
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 5.  Všetky galaxie sa od našej vzďaľujú, pričom čím ďalej je galaxia, tým vyššia je jej rých-
losť. To znamená, že:

  1. sa nachádzame v strede vesmíru,
  2. všetky galaxie sa navzájom od seba vzďaľujú,
  3. vesmír je homogénny.

Príklady k téme 5.1.

 1.   Galaxia sa v okamihu pozorovania nachádza vo vzdialenosti 330 Mpc a má rýchlosť 30 000 
km/s. V akej vzdialenosti bola v okamihu vyžiarenia svetla?

(výsledok: 297 Mpc)

 2.  Červený posun v spektre galaxie je z = 1. Akú vlnovú dĺžku má čiara Lyman-alfa (121,6 nm) 
v spektre tohto objektu?

(výsledok: 243,2 nm)

 3.  Na akej vlnovej dĺžke k nám prichádza žiarenie atómov neutrálneho medzihviezdneho vodíka 
s kľudovou vlnovou dĺžkou vyžarovania neutrálneho vodíka 21 cm z galaxie vzdialenej od nás 
1300 Mpc? Hubblovu konštantu položte H = 75 km/s/Mpc.

(výsledok: 29,4 cm)

 4.  Zisti vzdialenosť galaxie a jej lineárny rozmer, ak vieme, že vlnové dĺžky všetkých jej spektrál-
nych čiar sú posunuté o 10 %. Uhlový rozmer galaxie je 1´(oblúková minúta), Hubblova kon-
štanta H = 75 km/s/Mpc.

(výsledok: vzdialenosť 380 Mpc, lineárny rozmer 110 k pc)

Riešenie úloh k téme 5.1.:

 1.  Červený posun v spektrách galaxií (t.j. rozpínanie vesmíru), existencia reliktového žiarenia, 
pomerné zastúpenie H/He,

 2. a) 1 aj 2, b) 3, c) 1 aj 2, d) 3, e) 2, f) 1 aj 2
 3. 3
 4. 1
 5. 2
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Praktický príklad k téme 5.1.

MERANIE HUBBLOVEJ KONŠTANTY
Na nasledujúcich 10 obrázkoch (Obr. 17a. až Obr. 21b.) si môžete vyskúšať určenie Hubblovej kon-
štanty H – veľmi dôležitej veličiny pre kozmológiu. Na každom z piatich obrázkov galaxií odmeraj-
te priemer, teda najväčší rozmer, špirálovej galaxie. Podľa mierky na obrázku určite uhlovú veľkosť 
galaxie v oblúkových sekundách (“). Ak uvažujeme, že každá špirálová galaxia má rovnaký priemer 
D = 30 kpc, potom sa z jej uhlového priemeru a skutočného priemeru D dá vypočítať jednoducho 
jej vzdialenosť r, pretože platí: sin  = D/r. Keďže uhol  je malý, môžeme sin  nahradiť priamo 
uhlom zadaným v radiánoch. Pretože však v astronómii rátame v oblúkových sekundách (“) a ra-
dián má 3600.180/= 206 265“, môžeme vzťah pre vzdialenosť galaxie napísať v tvare:

r = 206 265.D/, kde uhol je zadaný v oblúkových sekundách. Pretože sme si stanovili D = 30 000 pc, 
zaokrúhlime 206 265“ = 2.105 “ a po prevode parsekov na Mpc, získame pre vzdialenosť galaxie 
jednoduchý vzťah:

r = 6000/,

kde r je v Mpc, ako potrebujeme v ďalších výpočtoch a uhol je samozrejme v oblúkových 
sekundách. Týmto spôsobom vypočítame vzdialenosť r všetkých 5 galaxií (na poslednom 5. obráz-
ku je táto galaxia v skupine galaxií označená šípkou).

Potom z obrázkov spektier vypočítame radiálnu rýchlosť každej galaxie. V spektrách máme tri 
farebné čiary vodíka H HH ktorých laboratórne vlnové dĺžky sú po rade: 656,3 nm, 486,1 nm 
a 434,0 nm. Na každom obrázku je vlnová dĺžka týchto čiar pre nulovú rýchlosť (0) vyjadrená bielou 
čiarou v spektre. Odmerajte teda rozdiel medzi touto laboratórnou vlnovou dĺžkou a skutočnou polo-
hou príslušnej čiary v nm () pomocou stupnice pod spektrom. Pri meraní rozdielov polôh čiar 
vrelo odporúčam poriadne si zväčšiť obrázok spektra! Potom jednoducho určíte radiálnu rýchlosť pre 
každú čiaru zo známeho jednoduchého vzťahu:

V = c. 0,

kde c stačí položiť 300 000 km/s. Pre každé spektrum zistite z 3 nameraných rýchlostí aritmetický 
priemer a urobte si tabuľku:

č. V (km/s) r (Mpc) H (km/s/Mpc)

1

2

3

4

5

Posledným krokom bude samotný výpočet H. Pretože platí Hubblov zákon v tvare: V = H . r, mô-
žeme z neho vypočítať H:

H = V/r
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Z každého riadku tabuľky podľa tohto vzťahu vypočítajte hodnotu H a urobte z týchto 5 výpočtov 
aritmetický priemer.

Obr. 17a. Obr. 17b.

H H H

Obr. 18a. Obr. 18b.

H H H

Obr. 19a. Obr. 19b.

H H
H
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Obr. 20a. Obr. 20b.

H H H

Obr. 21a. Obr. 21b.

H H H
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5.2.  Život vo vesmíre. 
Problém mimozemských 
civilizácií

Život vo vesmíre, hľadanie života v slnečnej sústave, planéty 
u iných hviezd.

Úvod.
Z pohľadu človeka je vznik života na Zemi a objavenie sa rozumných bytostí na nej najväčší
kvalitatívny skok v procese vývoja hmoty vo vesmíre. Je možné, že máme proste šťastie. Na Zemi sa 
zhodou okolností vyskytlo niekoľko vhodných podmienok pre vznik života. Zďaleka nie každá 
hviezda sa stane Slnkom obkoleseným planétami: ak hmlovina, z ktorej vznikla hviezda, by rotovala 
troška pomalšie, planéty by nevznikli. Taktiež nie každá hviezda, hoci s planétami, je schopná vytvo-
riť na nich podmienky vhodné pre život. Veď pre vznik a vývoj života je treba veľmi dlhý čas – mi-
liardy rokov. Počas celej tejto doby musí hviezda žiariť stále rovnako. Vtedy budú aj podmienky na 
planéte konštantné a život sa im môže prispôsobiť. Okrem toho, dráha planéty, na ktorej vznikol ži-
vot, musí byť blízka kruhovej. Pri výstrednej eliptickej dráhe by sa na planéte pri priblížení ku hviez-
de vyparila všetka voda a pri vzdialení sa od nej by sa zasa všetka voda premenila na ľad. Úlohu tu 
hrajú aj rozmery planéty. V našej Galaxii sú stovky miliárd hviezd. Preto sa v nej pravdepodobne 
nájdu i planéty podobné našej Zemi.

Obr. 22. Umelecké stvárnenie pohľadu z povrchu exoplanéty.
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Kapitola 1. Hľadanie života v slnečnej sústave.
Ešte v 18. storočí anglický astronóm William Herschel, ktorý objavil planétu Urán, predpokladal, že 
slnečné škvrny predstavujú časti pevného povrchu pod jasne svietiacimi slnečnými oblakmi. A že 
tam môžu žiť živé tvory, ktorých zmyslové orgány sú prispôsobené na podmienky na Slnku. Avšak 
oveľa väčší záujem v tom čase vyvolávala naša prirodzená družica – Mesiac – najbližšie kozmické 
teleso k Zemi. V roku 1880 jeden z prvých popularizátorov astronómie Camille Flammarion vo svo-
jej knihe „Populárna astronómia“ venoval dosť veľkú pozornosť otázke „Je Mesiac obývateľný?“. 
Predpokladalo sa, že na Mesiaci je atmosféra, čo znamená, že je tam celkom možný život, avšak 
„veľmi odlišný“ od pozemského. Predpokladalo sa, že hlavným rozdielom selenitov (tak nazývali 
obyvateľov Mesiaca) sú krídla, s pomocou ktorých môžu lietať na „vysoké“ mesačné hory. Ale už na 
konci 20. storočia bolo definitívne dokázané, že na Mesiaci život nie je.

Koniec 19. storočia – to je „epocha Marsu“. V roku 1877 taliansky astronóm Giovanni Schiaparel-
li objavil na povrchu planéty záhadnú sieť pretínajúcich sa priamok, ktoré boli nazvané „kanály“. 
Dlhý čas sa pokladali „kanály“ na Marse za priamy dôkaz rozumného života na planéte. Ale pohľad 
do prvých výkonných ďalekohľadov ukázal, že „kanály“ sú len optickou ilúziou. Pri veľkom zväčše-
ní sa rozpadajú na jednotlivé kľukaté nezreteľné čiary. So vstupom človeka do vesmíru sa objavili 
nové možnosti výskumu planét a pozemšťania s nádejou obrátili pohľad na susedné planéty.

1.1. Hľadanie života na terestrických planétach.
Slnko je žeravá plazmová guľa s teplotou povrchu okolo 6 000 K a s teplotou jadra 15 miliónov K. 
Preto je na Slnku život nemožný. Je potrebné sa dohodnúť, že budeme hovoriť len o živote podob-
nom pozemskému. Pretože o tejto forme života vieme najviac a hlavne vieme, aké musia byť pod-
mienky, aby taký život mohol vzniknúť. Ak sa nám pri našich výskumoch podarí stretnúť vesmírne 
teleso podobné našej planéte a pri takej hviezde ako je naše Slnko, tak práve tam by sme predovšet-
kým mali hľadať život.

Obr. 23. Schiaparelliho mapa Marsu s „kanálmi“.
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Na Mesiaci nie je takmer žiadna atmosféra. Mesiac si pri svojom povrchu nemôže udržať hustú at-
mosféru, pretože má slabú príťažlivosť. Dodnes nie je celkom isté, či je na Mesiaci voda. V roku 1969 
pristál na Mesiaci človek. A vtedy sa definitívne ukázalo, že Mesiac je svetom bez života. Venuša bola 
dlho kandidátom na obývateľnosť. Gravitácia na Venuši je taká ako na Zemi, ale rozvoju života na 
planéte bráni vysoký atmosférický tlak. Život na Venuši by mohol existovať vo výškach okolo 55 km, 

kde sú tlak aj teplota blízke k normálnym 
pozemským hodnotám. Oveľa horšie je 
to so zložením atmosféry Venuše. Jej 
najväčšiu časť predstavuje oxid uhličitý. 
Avšak aj na Zemi bola zo začiatku at-
mosféra zložená z oxidu uhličitého, kto-
rý sa na povrchu vo veľkom množstve 
ukladal vo forme zlúčenín. Život sa zro-
dil práve v takých podmienkach. Neskôr 
sa zloženie atmosféry pod vplyvom me-
tabolizmu baktérií úplne zmenilo na sú-
časné zloženie. Preto netreba Venušu 
úplne vylučovať z tohto prehľadu. Mars 
oddávna priťahoval vedcov a bol pred-
metom nekonečných sporov, čo sa týka 
života na jeho povrchu. Červená planéta 
má preto takú farbu, lebo v marťanskej 
pôde sa vyskytuje od 5 do 15% oxidov 
železa, je tu nízky atmosférický tlak – 
taký, ako na Zemi vo výške 40 km. Gra-
vitácia je 3 krát menšia ako na Zemi, ale 
2 krát vyššia než na Mesiaci.

Obr. 24. Mesačný povrch na snímke z výpravy Apollo 17.

Obr. 25. Nad povrchom Marsu je vidieť jeho tenkú riedku 
atmosféru.
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Na Marse je voda. Vyskytuje sa v atmosfére vo forme pary a v určitom množstve v polárnych čia-
počkách ako prímes obyčajného ľadu v zmrznutom oxide uhličitom. Na povrchu planéty tekutej 
vody niet. Jej existencia je možná tiež vo forme permafrostu (zmrznutej pôdy). Ak posudzujeme 
možnosť existencie života na Marse je treba vziať do úvahy, že atmosféra na tejto planéte je veľmi 
riedka. V roku 1976 na povrchu Marsu pristáli medziplanetárne sondy „Viking 1“ a „Viking 2“. Na 
ich snímkach sú vidieť husté oblaky v blízkosti vrchov hôr alebo sopiek a hmlu usadenú v dolinách 
medzi kopcami. Vrchy sa týčili nad oblakmi. Vial slabý východný vietor. „Vikingy“ odobrali vzorky 
pôdy a cieľom objaviť život na planéte.

Avšak všetky experimenty nedali jednoznačné výsledky. Analýza organickej hmoty v pôde Marsu 
ukázala, že tam nie sú žiadne mikroorganizmy. Avšak existuje istá zvýšená aktivita marťanskej pôdy, 
pretože sa ako dôsledok chemických reakcií pozoruje vylučovanie kyslíka.

Z planét zemskej skupiny ostal len Merkúr. Čo by uvidel kozmonaut, ktorý by vystúpil na jeho 
povrch? Čiernu oblohu, na ktorej planie obrovské Slnko. Drsný čierno-hrdzavý povrch pokrytý os-
trými úlomkami hornín a vrstvou prachu. Svet ticha, mŕtvy svet, zmrznutý svet ďalekej minulosti 
slnečnej sústavy. Nevydržateľná žiara ohromného Slnka, ktoré zastalo nadlho v jednom bode oblohy 
a veľmi pomaly sa počas mnohých pozemských dní pohybuje od východu na západ. A nastupuje noc 
a kozmický chlad zachvacuje oblasti, kde ešte nedávno bola horúčava. V dôsledku takýchto podmie-
nok je život na Merkúre málo pravdepodobný.

1.2. Hľadanie života na mesiacoch obrých planét.
Dnešné údaje o Jupiteri, o jeho chemickom zložení, vnútornej stavbe a radiačných pásoch hovoria 
v prospech toho, že v oblakoch tejto planéty by mohol vzniknúť život. Jupiter je takmer z 82 hmot-
nostných percent zložený z vodíka a zo 17 hmotnostných percent hélia. Vo vrstvách Jupiterovej at-
mosféry bola objavená voda s izbovou teplotou pri tlaku 20 násobku nášho atmosférického tlaku. 
Prítomnosť vody v atmosfére planéty vytvára vhodné podmienky pre rozvoj mikroorganizmov. Naj-
jednoduchšie mikróby by mohli existovať aj na mesiaci Saturna – na Titane. Má hustú atmosféru 
z dusíka. V nej sú prítomné aj zlúčeniny (metán, etán), z ktorých sa rozvinul život na Zemi. Urán 
a Neptún majú tiež hustú vodíkovo-héliovú atmosféru a plášte z obyčajného ľadu. Ešte lepším kan-
didátom je jeden z galileových mesiacov Jupitera – Európa. Jej povrch je pokrytý ľadom, pod ktorým 
je, pravdepodobne, oceán tekutej vody.

Obr. 26. Panoráma Marsu na snímke zo sondy „Mars Pathfinder“.
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Kapitola 2. Planéty okolo iných hviezd.
Ešte v 4. storočí pr. n. l. Epikuros vyriekol 
smelé tvrdenie o nekonečnom množstve 
svetov, čo, ako predpokladal, logicky vy-
plýva z faktu nekonečného počtu „atómov“. 
Jeho súčasník Aristoteles mal iný názor: vi-
del Zem ako unikátne centrum dokonalého 
kryštalického neba. Predstava o množstve 
svetov sa zrodila po príchode Koperníkovho 
systému sveta. Musíme poznamenať, že 
Koperníkov vesmír bol konečný, uzavretý 
sférou nepohyblivých hviezd a nepohyblivé 
Slnko predstavovalo jeho absolútny stred. 
Myšlienku o tom, že vesmír je nekonečný, ne-
má stred a hviezdy sú také slnká ako naše 
a môžu mať okolo seba planéty, vyjadril 
 Giordano Bruno. Dobre známa je jeho téza. 

„Existuje nekonečne veľa sĺnk, nekonečné zeme, na nich môžu bývať živé bytosti...“. Avšak táto téza 
bola sformulovaná pod vplyvom názorov iného, nemenej známeho mysliteľa, dôverníka rímskeho 
pápeža, Mikuláša Kuzánskeho (vlastným menom Mikuláš Krebs). Väčšina jeho diel bola vydaná po 
jeho smrti. To ho zrejme zachránilo pred prenasledovaním inkvizíciou. Hľa, čo tvrdil veľký Kuzán-
sky: „Naša Zem sa v skutočnosti pohybuje, hoc my to nepociťujeme. Zem je vzácna hviezda, ktorá 
má svoje zvláštnosti a odlišnosti oproti iným hviezdam – svetlo, teplo a vplyv. Obyvatelia iných 
hviezd sú nezrovnateľní s obyvateľmi nášho sveta. Vo vzťahu k iným hviezdnym oblastiam si podob-
ne myslíme, že ani jedna z nich nie je neobývaná a v jedinom vesmíre je zrejme toľko jednotlivých 
častí sveta, koľko je hviezd, ktorých je nerátane“. Na dokázanie Epikurovej pravdy ľudstvo potrebo-
valo viac než dvetisíc rokov.

2.1. Objav planetárnych systémov pri najbližších hviezdach.
Na konci roka 1995 sa odohrala dlho očakávaná udalosť: bola objavená prvá exoplanéta, t. j. planéta 
mimo našej slnečnej sústavy obiehajúca okolo inej hviezdy. V súčasnosti (začiatok apríla 2012) je 
známych 763 planét u iných hviezd. Pla-
néty svietia odrazeným svetlom svojich 
hviezd a preto sú miliardy krát slabšie 
než ich centrálne hviezdy. Avšak objaviť 
ich je možné vďaka metóde super pres-
ných spektroskopických pozorovaní, vy-
pracovanej na začiatku 90-tych rokov 20. 
storočia. Hoci samotné planéty nevidíme, 
je možné ich objaviť v dôsledku ich gra-
vitačného vplyvu na centrálnu hviezdu, 
ktorý sa prejavuje periodickým posunom 
jej spektrálnych čiar. Krivka radiálnych 
rýchlostí hviezdy sa sinusoidálne mení. 
Hviezda aj planéta sa pohybujú po drá-
hach okolo spoločného ťažiska (bary-
centra).

Obr. 27. Povrch Európy nasnímaný medziplanetárnou 
sondou „Galileo“.

Obr. 28. Krivka radiálnych rýchlostí hviezdy ε Eridani hostiacej 
pravdepodobne 2 planéty.
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Ukázalo sa, že dráhy niektorých planét sú 
dosť značne excentrické elipsy. Tak napríklad 
excentricita dráh planét hviezd 16 Cygni, Glie-
se 3021 a HD 210277 sú po rade: 0,57; 0,51 
a 0,45. Pre porovnanie, v našej slnečnej sústa-
ve má z planét najväčšiu excentricitu Merkúr 
(0,2) a ostatné planéty majú dráhy takmer kru-
hové s excentricitou menšou než 0,1. Ešte 
prekvapujúcejším sa ukázalo to, že niektoré 
z objavených extrasolárnych planét sa nachá-
dzajú príliš blízko ku svojim hviezdam – oveľa 
bližšie než Merkúr k Slnku. Napríklad planéta 
okolo hviezdy 51 Pegasa má hmotnosť okolo 
polovice hmotnosti Jupitera a obieha po dráhe 
s veľkou poloosou 8 ráz menšou než má Mer-
kúr. Teplota na jej povrchu dosahuje približne 
1000 °C, kvôli čomu tento typ exoplanét dostal 
názov „horúci Jupiteri“.

2.2. Charakteristiky exoplanét.
S objavom extrasolárnych planét sa astronómom otvorila možnosť vykonať určité porovnanie ich 
charakteristík s charakteristikami planét, ktoré považujeme za „svoje“. Z tohto porovnania vyplýva, 
že je celkom možné, že naša slnečná sústava nie je „normou“. Krátermi pokrytý povrch Mesiaca aj 
povrchy iných telies, veľký sklon rotačnej osi Urána k rovine jeho dráhy a mnohé ďalšie javy hovoria 
o tom, že na začiatku existencie našej slnečnej sústavy prežili množstvo silných úderov. Podľa odha-
dov sa za prvých 100 miliónov rokov na oblohe nad našou Zemou objavila každý deň jedna jasná 
kométa! Je možné, že počas prvých 500 miliónov rokov bolo v našej slnečnej sústave 10 alebo 11 
planét. Je veľkým šťastím, že také planéty ako Zem neboli vystrelené obrími planétami na veľmi 
excentrické dráhy, akú má napríklad planéta 16 Cygni B b. Na to, aby sa nakoniec vytvorila presná 
kruhová dráha, môžu byť nevyhnutné určité počiatočné podmienky. Takmer ideálne kruhová dráha 
našej najväčšej planéty – Jupitera – prispieva k tomu, že stabilné zostávajú aj dráhy planét. To je 

Obr. 29. Krivka radiálnych rýchlostí hviezdy Gliese 581, ktorá má zrejme až 4 planéty.

Obr. 30. V grafe na obrázku sú vynesené v logaritmickej 
škále stredné vzdialenosti 652 planét od svojich 
materských hviezd v astronomických jednotkách (AU) 
a hmotnosti týchto planét vyjadrené v hmotnostiach 
Jupitera.
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5.2 .  Ž ivot  vo vesmíre .  Problém mimozemských c iv i l i zác i í

potvrdené matematický-
mi modelmi. Ak by mal 
Jupiter excentrickú dráhu, 
veľmi pravdepodobne by 
boli Zem aj Mars už dáv-
no vymrštené za hranice 
slnečnej sústavy. Potom 
by neexistovala žiadna te-
restrická planéta v obýva-
teľnej zóne. Objav prvých 
planét pri iných hviez-
dach spolu s dôkazom 
mnohopočetnosti plane-
tárnych systémov prinie-
sol vedcom rad nových 
hlavolamov. Aká časť 
hviezd má vlastné plané-

ty? Existujú planetárne systémy podobné nášmu? Je bežné, že malé, Zemi podobné planéty, sa na-
chádzajú v zóne obývateľnosti, kde teplota umožňuje vznik života? Odpovede na tieto otázky zatiaľ 
nemáme.

Úlohy k téme 5.2.

Napísať neveľký referát (2 – 3 zošitové strany – formát A5) na jednu z nižšie navrhnutých 
tém:
 1. Dve koncepcie pôvodu života (planetárna a medzihviezdna) – za a proti
 2. Objav planét u najbližších hviezd a podmienky obývateľnosti
 3. Hľadanie života v slnečnej sústave
 4. Drakeov vzorec – klasika a súčasnosť.
 Je nevyhnutné uviesť použitú literatúru!

Test k téme 5.2.

 1.   Ako sa nazývajú chemické prvky nevyhnutné k existencii života – C, H, O, N, S, Ca, 
Fe,...?

  a) abiogénne
  b) biogénne
  c) biologické
  d) biotické

 2. Koľko aminokyselín je kódovaných v DNK?
  a) 12
  b) 20
  c) 24
  d) 30

Obr. 31. Umelecké stvárnenie formovania planetárneho systému.
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 3. V RNK je namiesto bázy „tymín“:
  a) uracil
  b) cytozín
  c) guanín
  d) adenín

 4. Ako sa nazýva teória prenosu života na Zem z vesmíru?
  a) biokozmogónia
  b) paleobiotika
  c) transbiológia
  d) panspermia

 5.  Podľa ktorého astronóma je nazvaná rovnica na výpočet počtu civilizácii v našej Gala-
xii?

  a) Drake
  b) Sagan
  c) Thomas
  d) Lowell

 6.  Prvý projekt z roku 1960 v rámci SETI – hľadanie mimozemských civilizácii – sa volal:
  a) CETI 1
  b) CETI Home
  c) OZMA
  d) ET 1

 7.   Ako sa nazýva medziplanetárna sonda nesúca na palube zlatú doštičku s posolstvom pre 
prípadné mimozemské civilizácie?

  a) Voyager
  b) Galileo
  c) Pioneer
  d) Deep Space

 8.  Projekt ďalekohľadu vo vesmíre na priame zobrazenie planét zemského typu sa volá 
podľa významného prírodovedca. Ktorého?

  a) Lomonosov
  b) Mendel
  c) Darwin
  d) Livingstone

Riešenie testu k téme 5.2.:

1 b, 2 b, 3 a, 4 d, 5 a, 6 c, 7 c, 8 c.
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Prílohy

Na viacerých miestach Príručky sú odkazy na internetovú verziu, čiže na korešpondenčný seminár na 
adrese vpp.astrokolonica.sk/ks/. Elektronická forma má svoje výhody. Napríklad v oblasti aktualizá-
cie, alebo pri použití dynamických, animovaných obrázkov. Ale sú veci, ktoré je lepšie mať k dispo-
zícii fyzicky, na papieri. Preto sa zostavovatelia rozhodli doplniť publikáciu prílohami. 

Na nasledujúcich stranách sú vybrané mapky pre vizuálne pozorovanie premenných hviezd. Nie sú 
to hocijaké mapky. Výber obsahuje špeciálne také hviezdy, ktorých vizuálne pozorovanie je z vedec-
kého hľadiska zvlášť užitočné. Prevažne sú to rôzne polopravidelné premenné, ktoré tvoria súčasť 
pozorovacieho programu Sekcie pozorovateľov premenných hviezd a exoplanét Českej astronomic-
kej spoločnosti. Z hľadiska praktického pozorovania to nie sú ľahké objekty. Polopravidelné premen-
né sú červené hviezdy. Niektoré až extrémne červené. Vizuálny pozorovateľ sa môže dopustiť znač-
ných chýb ak nepoužíva správnu metodiku. Veľmi sa odporúča ísť až nad rámec metodiky popísanej 
v kapitole 3.4. tejto Príručky. Existuje metóda, ktorá berie do úvahy rôznofarebnosť premennej a po-
rovnávacích hviezd. Vyvinul ju argentínsky astronóm Sebastian Otero a v slovenčine je popísaná na 
premenárskej stránke var.kozmos.sk. Rozhodujúci predpokladom pre úspešné pozorovanie nároč-
ných objektov je použitie dobrej mapky okolia so starostlivo vybranými porovnávacími hviezdami. 
Dôležité je aj uvedenie farebnej charakteristiky porovnávacích hviezd pomocou farebného indexu 
B-V.  Práve také mapky sú zaradené ako prvá príloha Príručky. V prípade hviezd pozorovateľných 
ďalekohľadom zachytávajú plochu 1 x 1 stupeň alebo 2 x 2 stupne na oblohe. Je ponechané na uží-
vateľovi, aby si zhotovil vhodnú vyhľadávaciu mapku, pomocou ktorej toto pole nájde na oblohe. Pri 
použití automaticky navádzanej „GoTo“ montáže tento krok odpadá.

Druhá príloha je samostatne použiteľná. Mapa severnej hviezdnej oblohy patrí do výbavy každého 
astronóma – pozorovateľa. Okrem iného, sú na nej vyznačené aj všetky objekty Messierovho kataló-
gu, takže môže slúžiť ako pomôcka pri vyhľadávaní esteticky zaujímavých objektov.

Tretia príloha je CD nosič so zhrnutím celého projektu Vesmír pre pokročilých. Absolventi 
astropraktík, ktoré sa v rámci projektu organizovali pre učiteľov základných a stredných škôl, tu 
nájdu mnohé známe veci. Ale prednášky, prezentácie, počítačové programy sú užitočné pre kohokoľ-
vek. Zhromaždili sme na jednom nosiči všetko, čo by sa v elektronickej forme mohlo hodiť vedúce-
mu astronomického krúžku.
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Eta Aql

Epsilon Aur

Rho Cas

Delta Cep + Mu Cep  + 
Gamma Cas

31 Cyg + 32 Cyg

P Cyg

Eta Gem + Zeta Gem 
+ Mu Gem + Alpha Ori

Zoznam mapiek okolí premenných hviezd pozorovateľných voľným okom

Zoznam mapiek okolí premenných hviezd pozorovateľných binokulárom 
alebo malým ďalekohľadom

WY And

Z And

TT Ari

BB Aur

GS Aur

VW Aur

SY Cam

U Cam

BX Cas

KS Cas

ST Cas

UY Cas

V365 Cas

V465 Cas

V627 Cas

VY Cas

TZ Cep

R CrB

AF Cyg

BF Cyg

CI Cyg

CH Cyg

V441 Cyg

V539 Cyg

V927 Cyg

V1070 Cyg

V1742 Cyg

V1805 Cyg

V1981 Cyg

V2037 Cyg

AG Dra

AO Dra

EQ Dra

V818 Her

V939 Her

CX Lac

SX Lac

AB Leo

AF Leo

Y Lyn

KP Lyr

V491 Lyr

NSV 16874

EV Ori

S Per

T Per

TV Per

V466 Per

V500 Per

XX Per

BL Tau

T Tau

V1060 Tau

WW Tau

AZ UMa

SV UMa

CK Vir
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Poznámky




