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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. 
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Teplota hviezd 

Asi ste si všimli, že menej horúce telesá svietia červeným svetlom  
a horúcejšie bielym. To znamená, že pri zohrievaní telesa sa mení 
spektrum svetla, ktoré teleso vysiela. Závislosť spektra od teploty skú-
mal Max Planck, základnú črtu tejto závislosti však objavil už pred ním 
Wilhelm Wien. Od neho pochádza posunovací zákon, podľa ktorého je 
vlnová dĺžka, na ktorú pripadá maximum vyžarovania horúceho telesa, 
nepriamo úmerná teplote telesa (myslí sa absolútna teplota meraná  
v kelvinoch). Ak má teleso teplotu 6000 K, čo je približne teplota na 
povrchu Slnka, vyžarovanie má maximum pri vlnovej dĺžke asi 500 nm. 

Ak rozložíme svetlo hviezdy do spektra, môžeme z Wienovho posu-
novacieho zákona odhadnúť teplotu na povrchu hviezdy. Astronómovia 
používajú inú, presnejšiu metódu. Porovnávajú pomer energie svetla  
v dvoch častiach spektra, napríklad v modrej a žltej, s príslušným pome-
rom vypočítaným „podľa Plancka“, teda z Planckovho vzorca pre spek-
trum žiarenia horúcich telies. Ukazuje sa, že povrchová teplota hviezd 
sa mení v širokom rozpätí. Červené hviezdy majú teplotu asi 3000 K, 
oranžové 4000 K, žlté 6000 K atď. až po modré hviezdy, ktorých tep-
lota dosahuje desiatky tisíc kelvinov.  

Chemické zloženie hviezd  

Ešte skôr, ako astronómovia začali určovať teplotu hviezd z tvaru 
spektra, ich pozornosť upútali spektrálne čiary – miesta, kde je spek-
trum akoby prerušené. Podľa rozloženia týchto čiar rozdelili hviezdy 
do spektrálnych tried. V poradí podľa klesajúcej teploty na povrchu 
hviezd sú to triedy O, B, A, F, G, K a M. (Tento zoznam sa samozrejme 
netreba učiť naspamäť, ale ak niekto chce, môže použiť mnemotech-
nickú pomôcku „Oh Be A Fine Girl, Kiss Me“.) Naše Slnko patrí do 
spektrálnej triedy G.  

Vrstva na povrchu hviezdy, z ktorej pochádza prakticky všetko žiare-
nie, sa nazýva fotosféra. Spektrálne čiary vznikajú absorpciou žiarenia 
vo vrchnej časti fotosféry, preto sa z nich dá dozvedieť veľa o podmien-
kach, ktoré tam vládnu. Z polohy, jasnosti a šírky spektrálnych čiar 
astronómovia vedia zistiť teplotu a hustotu látky na povrchu hviezdy,  
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a ak má hviezda dostatočne silné magnetické pole, dokážu zmerať aj 
veľkosť tohto poľa. To však nie je všetko: z čiar vedia vyčítať aj to, ktoré 
prvky sú prítomné na povrchu hviezdy a v akom množstve. Myšlienka je 
jednoduchá: zmeria sa poloha čiar, ktoré vysielajú prvky v laboratóriu  
na Zemi, a porovná sa s polohou čiar v spektre hviezdy. Ak spektrum 
hviezdy obsahuje čiary nejakého prvku, tento prvok tam zrejme je;  
čím sú čiary tmavšie, tým je ho viac. Ukazuje sa, že povrchové vrstvy 
hviezd sú zložené prakticky výhradne z vodíka (asi 70 %) a hélia (asi 
30 %). Ťažšie prvky sú prítomné na povrchu hviezd iba v stopovom 
množstve.  

Poznámka a námet na samostatnú prácu 

Zloženie hviezd závisí od ich histórie. Podľa dnešných predstáv bol vesmír 
pôvodne zaplnený plynom zloženým z vodíka a hélia. Z neho vznikla prvá 
generácia hviezd. Po čase niektoré z nich vybuchli ako supernovy a z látky, 
ktorá sa výbuchom rozptýlila do okolia, vznikali nové hviezdy. Energia, ktorú 
hviezdy vyžarujú, pochádza z jadrových reakcií, pri ktorých sa jadrá vodíka 
menia na jadrá hélia a ťažších prvkov. Vnútri hviezd je preto viac hélia a ťaž-
ších prvkov než na povrchu a na povrchu hviezd druhej generácie je viac hélia 
a ťažších prvkov než na povrchu hviezd prvej generácie. Ak vás tieto otázky 
zaujímajú, nájdite si príslušné informácie v literatúre, prípadne na internete,  
a pripravte o tom seminár pre triedu alebo pre fyzikálny krúžok. 

Hmotnosť hviezd  

Hmotnosť je mimoriadne dôležitá charakteristika hviezdy. Rozhoduje 
o tom, či hviezda bude horúca alebo chladná, či bude žiť dlho alebo 
krátko, a či záver jej života bude pokojný, alebo ju čaká ničivý výbuch. 

Určiť hmotnosť osamotenej hviezdy nevieme. Našťastie je v našom 
okolí dostatok dvojhviezd – dvojíc hviezd, ktoré obiehajú okolo spoloč-
ného hmotného stredu. Hmotnosti takých dvojíc sa dajú vypočítať z roz-
merov ich obežných dráh a z periódy, s ktorou sa pohybujú. Myšlienka 
je podobná, ako keď sa „váži“ Zem: hmotnosť hviezd sa určuje z toho, 
ako jedna gravitačne pôsobí na druhú, podobne ako hmotnosť Zeme sa 
svojho času určila z toho, ako Zem pôsobí napríklad na padajúce jablko. 
Rozmery dráh dokážu astronómovia zmerať priamo iba pri najbližších 
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dvojhviezdach, pri vzdialenejších merajú rýchlosť hviezd a rozmery dráh 
aj hmotnosti hviezd určujú z nich. Pri tomto meraní sa opäť využíva 
čiarové spektrum – ako, s tým sa ešte budeme zaoberať. 

Vzdialenosť hviezd od Zeme 

Ak je k nám hviezda dostatočne blízko, jej vzdialenosť môžeme zistiť 
tak, že zmeriame jej paralaxu. Je to uhol, pod ktorým by sme videli 
úsečku Slnko-Zem postavenú kolmo na lúč pozorovania, keby sme ju 
pozorovali z hviezdy, o ktorú sa zaujímame. Paralaxa p sa meria tak, že 
porovnáme uhly, pod ktorými vidíme hviezdu z dvoch protiľahlých bo-
dov na obežnej dráhe Zeme (obr. 8-1), napríklad na jar a na jeseň. Uhly 
sa určujú vzhľadom na iné, vzdialenejšie hviezdy.  

 Obr. 8-1 

Paralaxy hviezd sú menšie než 1" (1 uhlová sekunda, teda 1/60 z 1/60 
stupňa). Hviezda Proxima Centauri, ktorá je zo všetkých hviezd najbliž-
šie k Slnku, má paralaxu 0,75", čo znamená, že je od nás 40 biliónov km 
ďaleko. (Aby ste si to mohli overiť, potrebujete vedieť, že stredná vzdia-
lenosť Zeme od Slnka je asi 150 miliónov km. Táto vzdialenosť sa nazýva 
astronomická jednotka a označuje AU – skratka z Astronomical Unit.) 
S takými veľkými číslami sa ťažko narába, preto astronómovia zaviedli 
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dĺžkovú jednotku zvanú parsek, skratka pc. Je to vzdialenosť, ktorá 
zodpovedá paralaxe 1". V článkoch o astronómii a v sci-fi poviedkach 
sa zvykne ako jednotka dĺžky používať svetelný rok, čo je 
vzdialenosť, ktorú prejde svetlo za jeden rok. Prepočet medzi parsekmi 
a svetelnými rokmi je1 pc = 3,26 svetelných rokov. 

Použitie metódy, ktorú sme opísali, je obmedzené presnosťou merania 
uhlov. Táto presnosť je veľmi veľká: astronómovia dnes dosahujú 
uhlové rozlíšenie až 0,000 5". Pravda, pri obrovských vzdialenostiach 
vo vesmíre je počet hviezd, ktorých paralaxy sú schopní zmerať, iba 
kvapkou v mori. Metódou paraláx sa dajú ako-tak presne zisťovať vzdia-
lenosti v okruhu niekoľko stoviek pc a naša Galaxia má priemer okolo 
30 000 pc. Ako sa merajú vzdialenosti hviezd ďaleko od nás, o tom si 
povieme v nasledujúcej stati. 

Svietivosť hviezd 

Za jasnej noci vidíme na oblohe menej než tisíc hviezd. Niektoré  
z nich žiaria jasným svetlom, iné sotva postrehneme. Keby sme ich 
chceli usporiadať a opísať, začali by sme asi tým, že by sme ich roztrie-
dili podľa množstva svetla, ktoré vydávajú. Prvým, kto uskutočnil túto 
myšlienku, bol grécky astronóm Hipparchos. Zaviedol šesť hviezdnych 
veľkostí, pričom najjasnejšie boli hviezdy prvej veľkosti a najmenej 
jasné hviezdy šiestej veľkosti. Neskôr sa Hipparchova stupnica rozší-
rila aj na hviezdy, ktoré sa dali pozorovať iba ďalekohľadom. Tie sa 
do pôvodnej stupnice nezmestili – ich hviezdna veľkosť bola vyššia než 
šiesta. Aj keď sa astronómovia medzičasom naučili merať svetelný 
tok, teda výkon svetla pripadajúci na jednotkovú plochu, silou zvyku 
ju naďalej prepočítavajú na hviezdnu veľkosť. Prepočet vyzerá tak, že 
keď sa svetelný tok zmenší v pomere 1 : 100 000, hviezdna veľkosť 
narastie o 2. (Ak označíme hviezdnu veľkosť m a svetelný tok I, platí  
m = −2,5 log I + konšt.). 

Svetelný tok závisí jednak od toho, ako je hviezda od nás ďaleko,  
a jednak od svietivosti hviezdy, teda od energie vyslanej z povrchu 
hviezdy do všetkých smerov za jednotku času. (Astronómovia namiesto 
svietivosti používajú absolútnu hviezdnu veľkosť, čo je hodnota 
hviezdnej veľkosti, ktorú by sme namerali, keby sme sa na hviezdu 
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pozerali zo vzdialenosti 10 pc). Ak má hviezda svietivosť L a nachádza 
sa vo vzdialenosti r od nás, svetelný tok, ktoré pozorujeme, je  

 24 r
LI
π

=  

(Výkon L pripadá na povrch gule s polomerom r.) Z tohto vzorca by 
sme mohli určiť vzdialenosť hviezdy, ktorej paralaxu nedokážeme 
zmerať, keby sme poznali jej svietivosť. Odkiaľ ju však vziať? Opäť 
nám poslúži rozklad svetla do spektra. Väčšina hviezd, medzi nimi aj 
Slnko, sú tzv. hviezdy hlavnej postupnosti. Svietivosť týchto hviezd je 
viac-menej jednoznačne daná ich povrchovou teplotou, teda spektrálnou 
triedou – to vieme z pozorovaní v našom okolí, kde môžeme zisťovať 
svietivosti z uvedeného vzorca, keďže poznáme vzdialenosti (vieme ich 
zmerať metódou paraláx). Ak teda pozorujeme ďalekú hviezdokopu, 
stačí nám zistiť, aký svetelný tok má najviac hviezd danej spektrálnej 
triedy. Týmto hviezdam priradíme svietivosť, ktorú majú hviezdy hlavnej 
postupnosti tej istej spektrálnej triedy v našom okolí, a zo známej svie-
tivosti a svetelného toku už ľahko vypočítame vzdialenosť. Ak je hviezda 
osamotená, zistiť z tvaru jej spektra, akú má svietivosť, nie je také jed-
noduché ako pri hviezdach vo hviezdokopách, ale dá sa to. Hviezdy  
s veľkou svietivosťou totiž majú redšie atmosféry než hviezdy s malou 
svietivosťou, a ako sme už povedali, z vlastností spektrálnych čiar sa 
dá určiť medziiným aj hustota povrchových vrstiev hviezd. 

Rýchlosť hviezd  

Rýchlosť, s ktorou sa hviezdy pohybujú vzhľadom na nás, presnejšie 
priemet tejto rýchlosti do lúča pozorovania, sa zisťuje z Dopplerovho 
javu. Je to posun čiar v spektre hviezdy: čiary sa premiestňujú k mod-
rému koncu spektra, ak sa k nám hviezda približuje, a k červenému 
koncu spektra, ak sa od nás hviezda vzďaľuje. Dopplerov jav sa využíva 
napríklad pri zisťovaní hmotnosti spektrálnych dvojhviezd, teda dvoj-
hviezd, ktoré sú od nás natoľko ďaleko, že ich nevieme vizuálne rozlíšiť 
a pozorujeme ich ako bodový zdroj s periodicky sa posúvajúcimi spek-
trálnymi čiarami.  


