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Když se na žárovku díváme z dvojnásobné dálky, jeví se její světlo slabší.
Otázkou je, o kolik? Připrav si jeden papír formátu A5 a jeden A3. Umísti je za
sebou, do vzdálenosti 1 a 2 metry od žárovky. Co vidíš?

Stín papíru A5 přesně stačí zakrýt papír A3, který má ale čtyřikrát větší plochu!
Osvětlení tedy klesá s druhou mocninou vzdálenosti.

Znalost vzdáleností hvězd je naprosto zásadní! Bez nich bychom nevěděli zhola
nic o jejich podstatě. Vezměme například hvězdy Sírius a Rigel; na obloze se
jeví přibližně stejně jasné. Příslušné změřené úhly jsou však α = 0,76'' a 0,0076'',
čili vzdálenost x Rigelu od nás je 100 krát větší než vzdálenost Síria. Spočítej,
kolikrát více musí Rigel vydávat světla?

Po změření vzdáleností bylo možné
roztřídit hvězdy na třídy:
 
trpaslíci ― většina normálních hvězd
ve vesmíru, které ve svém nitru přeměňují
jádra vodíku na jádra helia. I Slunce patří
mezi ně.

obři ― hvězdy podstatně větší než
trpaslíci se stejnou teplotou na povrchu.
Jde o vyvinuté trpasličí hvězdy, jež
spotřebovaly všechen vodík ve svém
centru.

veleobři ― mimořádně svítivé hvězdy,
řádově 100 000 krát jasnější než Slunce.

bílí trpaslíci ― málo svítivé pomalu
chladnoucí zbytky po obřích hvězdách,
které odvrhly svůj obal jako mlhovinu.

Měření svítivostí hvězd

1 krok

x

α

α

*

d = 300 miliónů kilometrů

Slunce
ZeměZemě

za půl roku

α

x

hvězdaZavři jedno oko, podívej se na žárovku 
a ukaž na ni rukou. Pak udělej krok do 
strany a všimni si, že ruka už na 
žárovku nemíří. Musel bys s ní pohnout 
o určitý úhel. Stejná metoda se používá 
pro měření vzdáleností hvězd.

Hvězdy jsou ovšem velmi daleko, proto 
musíme udělat pořádný krok do strany. 
Nejjednodušší je změřit směr ke hvězdě 
a počkat půl roku ― Země se na své 
oběžné dráze přemístí o celých 
300 miliónů kilometrů. I tak ale 
vycházejí úhly velmi malé, menší než 
1 úhlová vteřina.

Narýsuj úhel o velikosti 1 stupeň. Pak 
zkus narýsovat 1 úhlovou minutu, čili 
60 krát menší úhel. O 1 vteřinu se ani 
nemá cenu pokoušet...

1 stupeň

1 minuta

Nejpřesnějším zařízením pro měření vzdáleností 
hvězd je evropská družice GAIA. Nejmenší 
hodnota úhlu dosahuje 0,000 02 úhlové vteřiny! Správna odpověď: 100 krát 100 = 10 000.
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Napiš, do které třídy patří Rigel:


