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 v hlbinách vesmíru

 stratená v bezpočte iných

 je veľká špirálová Galaxia

 domovský hviezdny ostrov ľudí

 Mliečna cesta

 na jej periférii  je malá hviezdička

 jedna zo 150 miliárd hviezd Galaxie 

 žltý trpaslík Slnko 

 jediná hviezda , ktorej povrch 
a vnútro môžeme podrobne študovať 



Ako svieti Slnko ?

O pôvode druhov, 1859



Ako svieti Slnko ?

• hľadanie odpovede začalo v prvej polovici 19. storočia otázkou

AKÝ JE VEK ZEME A SLNKA ?

• biológ Darwin a geológovia: vek Zeme a Slnka je  300 miliónov rokov
• fyzici Helmholtz a Kelvin: ich vek je  30 miliónov rokov



Ako svieti Slnko ?

Otázky
Aký je vek Slnka ? 
Ako svieti Slnko ? 

sú dve strany tej istej mince.

• hľadanie odpovede začalo v prvej polovici 19. storočia otázkou

AKÝ JE VEK ZEME A SLNKA ?

• biológ Darwin a geológovia: vek Zeme a Slnka je  300 milión rokov
• fyzici Helmholtz a Kelvin: ich vek je  30 milión rokov

Tá minca sa volá:  TVORBA ENERGIE VO HVIEZDACH 



Gravitačná kontrakcia
• Helmholtz a Kelvin: chemické horenie je nedostatočný zdroj energie

• známy výdatný zdroj: gravitačná kontrakcia

• gravitačná kontrakcia: stláčanie hmoty
premena gravitačnej energie na teplo

• Helmholtz a Kelvin už vedeli: 

− koľko slnečnej energie dopadá na Zem za 1 s:  F = 1 400 Wm‐2

Flux = tok
− vzdialenosť Zem – Slnko: r = 150 milión km 

radius = polomer

• žiarivý výkon Slnka: L  =  4r2.F =  4.1026 W 
L nazývame svietivosť Slnka
Luminosity = svietivosť



Gravitačná kontrakcia v číslach
Koľko energie E vyžiarilo Slnko počas svojho života trvajúceho t rokov ?

Energia = výkon(svietivosť) . čas       E = L . t

Keby energia E doteraz vyžiarená Slnkom pochádzala len z gravitačnej
kontrakcie, potom:

E  G.M2/R         

kde: G   gravitačná konštanta 6,67.10‐11 m3 kg‐1 s‐2
M  hmotnosť Slnka 2.1030 kg
R   polomer Slnka 700 000 km

Vek Slnka by mal byť: t  = E/L  G.M2/R.L  30 milión rokov

Podstata sporu biológov, geológov a fyzikov:

Fyzici v 19. storočí nepoznali výdatné zdroje energie.



Ako zvážiť Slnko ? 
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Tretí Keplerov zákon



Ako zvážiť Slnko ? 

Ako zmerať Slnko ? 
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Tretí Keplerov zákon



Ako zmerať vzdialenosť 
Zeme od Slnka? 

• prechod Venuše pred diskom Slnka
• vzácny astronomický úkaz
• v tomto storočí dvakrát: 8. júna 2004 a 6. júna 2012
• potom o 105 rokov v r. 2117



Spor trvá 
Biológovia a geológovia

vek Slnka a Zeme  300 milión rokov

Fyzici

vek Slnka a Zeme  30 milión rokov

Kto mal pravdu ?



Záblesk riešenia
1896 fyzik Becquerel: objav rádioaktivity =  samovoľný rozpad atómových jadier

1903 chemici Curie a Laborde: látky obsahujúce rádium uvoľňujú teplo
dovtedy neznámy zdroj energie

1904 fyzik Rutherford: rádioaktívne prvky vystreľujú jadrá hélia 
s obrovskou energiou – zdroj tepla

Podozrenie: rozpad rádioaktívnych prvkov ‐ zdroj slnečnej energie

Astrofyzici namietali: Slnko je z vodíka ‐ nie je rádioaktívny

Pátranie pokračuje ďalej.



Správna stopa
1905  Einstein odvodil slávny a geniálnej jednoduchý vzťah

E = m.c2
Energia = hmotnosť . rýchlosť svetla na druhú

1919 astrofyzik Russell: svietivosť hviezdy a vysoká teplota v jej jadre úzko súvisia
1920  chemik Aston:   štyri atómy vodíka H sú o 0,7% ťažšie ako atóm hélia He

kľúčový bod hádanky o pôvode energie Slnka a hviezd

Astrofyzik Eddington: termojadrová fúzia jadier vodíka (protónov) na jadrá hélia
je zdroj energie Slnka a hviezd

Termojadrová fúzia: spájanie ľahších jadier na ťažšie pri vysokých teplotách 
sprevádzané uvoľňovaním obrovskej energie

H Hem = 4  ‐
m



Sme blízko 

1928 fyzik Gamow objavil kvantové tunelovanie
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Kto vyriešil rébus
1928 fyzik Gamow objavil kvantové tunelovanie

1938 nakoniec jadrový fyzik Hans Albrecht Bethe dal úplnú odpoveď na 
otázku ako svieti Slnko a hviezdy

Hans  Albrecht  Bethe
jadrový fyzik 

• rok narodenia:  1906

• ako dieťa sa bavil matematikou
4 – odmocniny
5 – zlomky
7 – prvočísla 

•mal 32 rokov, keď rozlúštil 
hádanku zdroja energie 
hviezd a Slnka   





Zdroj energie Slnka a hviezd
H He4  + 2e+ + 2e + 

e+    pozitrón (kladne nabitý elektrón)
e     neutríno
 energia vo forme gama žiarenia



• produkuje 98,8% energie Slnka

• hlavný zdroj energie hviezd s centrálnou 
teplotou a hmotnosťou ako Slnko

• centrálna teplota Slnka 
je 15,6 milión stupňov

protón – protón reakcia
(p‐p) reakcia

protón
neutrón
pozitrón

gama fotón
neutríno



protón

neutrón

pozitrón

gama fotón

neutríno

CNO 
reakcia

• produkuje 1,2% energie Slnka

• hlavný zdroj energie hviezd 
hmotnejších ako Slnko s vyššou 
centrálnou teplotou okolo 
40 milión stupňov  



Hans Albrecht Bethe
Nobelova cena za fyziku 1967
“ za jeho prínos v teórii jadrových rekcií, hlavne za objavy týkajúce sa 
tvorby energie v hviezdach ”

„Poznaním ľudstvo získava kľúče k bráne do neba,
ale aj do pekla.“                                   R. P. Feynman



Odvrátená strana poznania ...





jadrojadro

žiarivá zónažiarivá zóna

konvektívna zónakonvektívna zóna

atmosféra Slnkaatmosféra Slnka Cesta 
do vnútra 
Slnka

Cesta 
do vnútra 
Slnka



žiarivá zónažiarivá zóna

konvektívna zónakonvektívna zóna

atmosféra Slnkaatmosféra Slnka

jadro Slnka = termojadrová pec

priemer:  1/4 polomeru Slnka
teplota:  15,6 milióna stupňov

palivo: vodík (34 % hmotnosti jadra)
popol:  hélium (64 % hmotnosti jadra)

spotreba:  614 milión ton H za sekundu
produkcia:  610 milión ton He za sekundu

výdatnosť:  čistá energia zodpovedajúca 
4 miliónom ton hmoty  za sekundu 

Všetečná otázka pozorného poslucháča.

Cesta do vnútra SlnkaCesta do vnútra Slnka



vnútro Slnka  =  plazma  =  ionizovaný plyn pre svetlo takmer nepriehľadný

žiarivá zóna: veľmi pomalá difúzia fotónov žiarenia k povrchu 
rozsah: od 0,25 do 0,7 polomeru Slnka
teplota: 1,5 milión stupňov
doba difúzie: rádovo milióny rokov

Zóna 
prenosu 
energie 
žiarením

Zóna 
prenosu 
energie 
žiarením



počítačová numerická simulácia

Konvektívna 
zóna

• zóna veľkoškálových vírivých 
prúdov ako efektívnejšej formy 
prenosu energie k povrchu

• konvekcia je tepelný motor 
meniaci približne 1% toku
energie na pohybovú energiu 
vírivých prúdov 



konvekcia

počítačová numerická
simulácia

granulácia



Rovnice (magneto) hydrodynamiky



Cesta k počítačovej numerickej simulácii
matematicko‐fyzikálna teória

počítačový program

výkonný superpočítač model pozorovaného javu
slnečná granulácia

chromosféricke spikuly a fibrily



Diferenciálna rotácia 
konvektívnej zóny

rovník

pól

diferenciálna rotácia:

– známa už od 17. storočia z pozorovaní 
slnečných škvŕn

– stále nevysvetlená 
– pravdepodobne dôsledok konvekcie  



Magnetické Slnko
„ Keby Slnko nemalo magnetické pole, 
bolo by nudnou hviezdou za akú ju 
pokladá väčšina nočných astronómov. “

Robert Leighton, 1965

aktívne oblasti Slnka



Cesta za slnečným 
magnetickým dynamom

Tachoklina: ‐ tenké rozhranie zón žiarivého a konvektívneho prenosu energie
‐ oblasť ostrej zmeny rotačných rýchlostí   indukcia magnetického poľa
‐ pravdepodobné sídlo slnečného magnetického dynama

• jedna stotisícina slnečnej energie 
produkovaná v jadre sa neznámym 
mechanizmom mení na magnetické pole

• podstatná časť fyziky Slnka skúma priamo 
či nepriamo slnečný magnetizmus



Od tachokliny ku slnečným škvrnám

• magnetické pole je vmrznuté do plazmy 

• diferenciálna rotácia unáša magnetické silotrubice

• hustota silotrubíc je nižšia ako hustota okolia   
 vzniká hydrostatický vztlak

• silotrubice sú nadnášané k povrchu

• v miestach prieniku magnetických silotrubíc 
nad a pod povrch vznikajú slnečné škvrny

• magnetické pole škvŕn brzdí konvekciu a teda
aj prísun energie z podpovrchových vrstiev

• preto sú škvrny o 2 000 stupňov chladnejšie ako 
okolitý povrch Slnka s teplotou 6 000 stupňov

Sú teda slnečné škvrny naozaj čierne ?



Portrét slnečnej škvrny

porovnanie veľkosti
škvrna ‐ Zem



Škvrny v aktívnych oblastiach ‐ erupcie



Od škvŕn cez erupcie k polárnym žiaram





Fotosféra Slnka pod mikroskopom



Slnečná atmosféra je 
mnohozložkový dynamický 

systém

fotosféra

chromosféra

‐ granulácia 
‐ reverzná granulácia
‐ nárazové vlny (šoky)
‐magnetické dynamo

Hinode (Solar B)
jap. východ Slnka



Lokálne magnetické dynamo

bunky supergranulácie
typický priemer > 20 000 km

Hinode magnetogram – vývoj vertikálnej zložky vektora magnetického poľa vo fotosfére
– časový interval  18 hod

N (S) mag. polarita S (N) mag. polarita
mag. elementy granuly (priemer  1000 km)

intergranulárne
priestory



Model magnetickej silotrubice v reze

O. Steiner, KIS, Freiburg

 100 km

fotosféra



Granulácia – bunky slnečnej fotosféry



Rozdiel fotosféra ‐ chromosféra

Fotosféra – bunečná štruktúra  (včelý plást)
daná dominantným tlakom a dynamikou plynu

Chromosféra – fibrilárna (vláknitá) štruktúra 
podmienená magnetickým poľom



Tváre slnečnej fotosféry a chromosféry



Jemná štruktúra chromosféry
chromosférické spikuly a fibrily

‐ fibrily úzko súvisia s magnetickým poľom
‐ sú orientované od jednej magnetickej   
polarity k opačnej

‐ spikuly ‐ výtrysky na okraji disku Slnka
‐ dlžka  6 000 ‐ 10 000 km
‐ životnosť 3 ‐ 15 min



Chromosféra v najväčšom rozlíšení


