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8  ASTROFYZIKA 

Astronómia je jednou z najstarších vied. Už prvých ľudí musel nad-
chýňať pohľad na oblohu plnú hviezd. Úkazy na oblohe však neboli pre 
našich predkov iba jedinečným divadlom, mali aj bezprostredný vplyv 
na ich život. Pravidelný pohyb Slnka, Mesiaca a hviezd ich priviedol 
na myšlienku merať čas, znalosť súhvezdí im umožnila orientovať sa 
na mori.  

Námet na samostatnú prácu študentov so záujmom o históriu 

Na svete je mnoho miest, o ktorých sa predpokladá, že kedysi dávno slúžili 
ako miesta na pozorovanie hviezd a určovanie dátumov, ktoré by sme dnes 
nazývali „agrotechnickými termínmi“. Kedysi to však boli pravdepodobne aj 
miesta náboženských obradov. Jedným z nich je slávne Stonehenge v Anglicku, 
iné boli v horách v Južnej a strednej Amerike. Pokúste sa – v malej skupinke – 
nájsť informácie o jednom z takýchto miest a vysvetlite triede, čo je o danom 
mieste dnes známe a na aké účely asi slúžilo. 

V dnešnej astronómii sa pozorovania nerobia voľným okom. Použí-
vajú sa pri nich dômyselné prístroje, z ktorých niektoré, napríklad známy 
Hubblov ďalekohľad, sú umiestnené na družiciach. Údaje pozorovania, 
ktoré zhromažďujú astronómovia, vyhodnocuje vedný odbor zvaný 
astrofyzika. Vďaka nej máme podrobný obraz o vesmíre, ktorého čiast-
kou sme.  

Možnosti astronómie pri získavaní údajov sú v porovnaní s inými 
vednými odbormi obmedzené. Má totiž jediný zdroj informácií o objek-
toch, ktoré skúma – ich žiarenie. Zdôraznime, že zámerne nehovoríme 
„svetlo“, ale používame všeobecnejší termín žiarenie. Pod týmto termí-
nom rozumieme nielen svetlo, ale aj rádiové vlny, röntgenové žiarenie 
a gama žiarenie, vysielané hviezdami aj inými objektmi vo vesmíre. 
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Mnohé dôležité informácie, ktoré má súčasná astrofyzika, priniesli na 
Zem iné druhy žiarenia než svetlo. 

Pomocou rozkladu svetla do spektra astrofyzik analyzuje chemické 
zloženie hviezd, meraním svetelného toku určuje ich vzdialenosť. Zo 
spektrálnych čiar dokáže zistiť teplotu a hustotu látky na povrchu hviezdy, 
aj rýchlosť, ktorou sa hviezda od nás vzďaľuje alebo sa k nám pribli-
žuje. Drobné nepravidelnosti pohybu hviezdy po oblohe alebo posuny 
jej spektrálnych čiar sú preňho dôkazom, že okolo hviezdy obieha ďal-
šia, neviditeľná. A ak pozná hmotnosť viditeľnej hviezdy, z veľkosti 
týchto „porúch“ a z periódy, s ktorou sa opakujú, vie vypočítať hmotnosť 
jej neviditeľného spoločníka.  

Námet na samostatnú prácu študentov so záujmom o históriu 

Objav spektrálnej analýzy v polovici 19. storočia spojený s menami Kirch-
hoffa a Bunsena musel hlboko zapôsobiť na ich súčasníkov. Analýza svetla 
prichádzajúceho z hviezd ukázala, že hviezdy sa skladajú z rovnakých prvkov, 
aké sa vyskytujú na Zemi. Výnimkou bolo hélium, ktoré astronómovia 
objavili v spektre Slnka a až neskôr sa zistilo, že sa nachádza aj v istom druhu 
hornín. Svoj názov dostalo práve pre tento „slnečný“ pôvod. (Hélios bol v starom 
Grécku boh slnka.) Nájdite si v literatúre alebo na internete informácie o 
objave spektrálnej analýzy a o prvých analýzach spektier hviezd, a 
porozprávajte o tom niečo vašej triede alebo členom fyzikálneho krúžku. 

Záujem o astronómiu existoval vždy, no vďaka novým pozorovacím 
metódam a objavom, ktoré priniesli, je dnes možno väčší než kedykoľvek 
predtým. To, že mnohým ľuďom nie sú ľahostajné poznatky o vesmíre, 
sa prejavuje veľkým záujmom o knihy s astronomickou tematikou i vy-
sokou sledovanosťou astronomických programov v televízii. Ctiteľom 
astronómie je venovaných aj mnoho stránok na internete. Pri štúdiu 
ďalších strán tejto učebnice vám možno pomôžu obrázky a údaje na 
stránkach: 

http://astroportal.sk 
www.aldebaran.cz 
www.astromt.sk 

http://astroportal.sk
http://www.aldebaran.cz
http://www.astromt.sk
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Toto sú otázky z učebnice pre 9. ročník. Vedeli by ste na ne aj po 
štyroch rokoch odpovedať? 

1. Porovnajte, čím sa podobajú a čím sa odlišujú Ptolemaiov geocent-
rický a Kopernikov heliocentrický model vesmíru. 

2. Vymenujte telesá, ktoré patria do slnečnej sústavy. 
3. Opíšte pohyb Zeme okolo Slnka a jeho vplyv na striedanie ročných 

období. 
4. Opíšte, ako by ste na oblohe hľadali hviezdu Polárku. 
5. Vysvetlite rozdiel medzi súhvezdím a hviezdokopou. 
6. Porozmýšľajte, ktorým smerom sa v noci otáča hviezdna obloha. 

Svoj názor odôvodnite. 
7. Aký je názov galaxie, do ktorej patrí slnečná sústava? 

Námet na samostatnú prácu študentov so záujmom o históriu 

Už Kopernik vedel, v akých pomeroch sú polomery obežných dráh planét. 
Kepler zistil, že dráhy planét nie sú kružnice ale elipsy, a určil ich hlavné polosi 
vyjadrené v násobkoch hlavnej polosi dráhy Zeme. Pri hľadaní odpovedí na 
mnohé otázky však bolo treba vedieť aj to, aké sú rozmery obežných dráh v kilo-
metroch. Napríklad na Rőmerov výpočet rýchlosti svetla, ktorý sme už spomí-
nali, bolo potrebné poznať polomer dráhy Jupitera i Zeme. Keďže pomery 
polomerov boli známe, na určenie toho, v akej vzdialenosti od Slnka sú ostatné 
planéty, stačilo zmerať, v akej vzdialenosti od Slnka je Zem. Pokúste sa zistiť, 
komu sa to po prvý raz podarilo a ako.  

8.1  Údaje pozorovania o hviezdach 

Pri pohľade na hviezdnu oblohu sa hviezdy javia ako svietiace body, 
ktoré sa od seba líšia len sfarbením a jasnosťou. Preto keď čítate články 
o astronómii, asi vás prekvapí množstvo podrobností, ktoré sú tam 
uvedené. Odkiaľ to astronómovia vedia? Sú to len dohady, alebo sú za 
každým číslom skryté zložité merania a výpočty? V nasledujúcej časti 
sa pokúsime urobiť si o tom predstavu. 


