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POČÍTA ČOVÉ PROGRAMY STELLARIUM A ALADIN V PRÍPRAVE U ČITEĽOV. 

 

 

CSATÁRYOVÁ Mária, ŠEBEŇ Vladimír 

 

Abstrakt 

Počítačové programy Stellarium a Aladin sú jednou z možností elektronickej podpory 
výučby v prírodovedných predmetov pre odbor astronómie. V príspevku sú predstavené 
interaktívne aplikácie otvorených počítačových softvérov, ktoré umožnia predstaviť reálnu 
nočnú oblohu, astronomické javy a objekty, ako aj jednoduché úlohy pre prácu s nimi. 

 

Abstract 

Computer programs Aladin and Stellarium are one of the possibilities of electronic 
support science teaching in the department of astronomy. This paper presents an interactive 
computer programs with opened applications, that allows to present the real night sky, 
astronomical objects and phenomena and simple tasks and work with them. 

 

1 Úvod 

Zaradenie počítačových programov do výučby astronómie vytvára nové možnosti pre 
stimuláciu záujmu žiakov o tento predmet. Práca s modernou výpočtovou 
technikou umožňuje do vyučovacieho procesu zaradiť nové metódy. Počítačové programy 
simulujúce nočnú oblohu s reálnymi dátami predkladajú žiakovi možnosť poznať čaro oblohy, 
ktorú v dôsledku svetelného znečistenia v reálnej podobe môže vidieť len obmedzene. 
Z množstva počítačových programov sme vybrali dva, ktoré boli vyvinuté pre školy 
a verejnosť v rámci projektu EURO – VO (Európsky projekt Virtuálnych observatórií) a to 
Stellarium a Aladin. Počítačové planetárium – Stellarium obsahuje viac ako 600 000 hviezd 
do desiatej magnitúdy severnej a južnej nočnej oblohy a ponúka mnoho nástrojov, ktoré 
urobia výučbu názornou. Užívateľské rozhranie je veľmi jednoduché – umožní nám hviezdy 
identifikovať, či priradiť k danému súhvezdiu. K dispozícii je aj katalóg 110 Messierových 
objektov - hmlovín, hviezdokôp a galaxií. Pre výučbu sférickej astronómie sú tu k dispozícii 
hlavné kružnice – meridián, ekliptika, či nebeský rovník, čo v mnohom uľahčuje v svojej 
názornosti výučbu tohto predmetu. Interaktívne aplikácie počítačových astronomických 
softvérov umožňujú vizualizovať nočnú oblohu v ľubovoľnom čase. Môžeme tak zopakovať 
jedinečné astronomické úkazy teraz viditeľné, či zaznamenané starovekými civilizáciami. 
Učenie sa tak môže zrealizovať zážitkovou formou a čaro poznania sa umocní zopakovanými 
objavmi slávnych astronómov. Pre postavenie úloh je dôležité oboznámiť sa s možnosťami 
a dátami, ktoré Stellarium poskytuje. Inšpirovať sa pritom môžeme jednotlivými zbierkami 
úloh z astronómie, alebo úlohami z populárno - astronomických časopisov,astronomickej 
ročenky, alebo internetovými stránkami napr. www.astro.beg.sk – Pozorujeme telesá slnečnej 
sústavy. 
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2 Slnečná sústava v Stellariu 

Počítačový program Stellarium predstavuje vizualizáciu pohybu planét slnečnej sústavy 
a ich priblíženie ako v ďalekohľade.    Zaznamenané polohy planét, ako napr. tabuľky Tycha 
de Brahe, môžu byť základom jednoduchých pohybových úloh na overenie Keplerových 
zákonov. Okrem času obehu planét   môžeme pozorovať aj ich  rotáciu, či zákryty ich 
mesiacov. Zákryty Jupiterovho mesiaca Io zaznamenával už v roku 1676 dánsky astronóm 
Ole Römer, ktorému sa na základe týchto pozorovaní podarilo prvýkrát kvantitatívne určiť 
rýchlosť svetla. Jeho kvantitatívny odhad môžeme zopakovať na základe pozorovania 
zákrytov a využitia poznatku, že pri vzďaľovaní Jupitera od Zeme je doba zákrytu dlhšia. 
Môžeme určiť čas periódy roztváranie Saturnovho prstenca,  či sledovať simuláciu 
meteorického roja. Ponuka simulácie meteorických rojov je od málo výdatných rojov až po 
meteorický dážď Leoníd pozorovaný v 1966. 

   

 

                  

Obr.1 Určenie radiantu simulovaného meteorického roja 

 

3 Astronomické úkazy 

Počítačové skripty Stellaria umožňujú modelovať úplné, či čiastočné zatmenia Slnka 
a Mesiaca. Vysvetlenie geometrických podmienok postavenia Zeme, Slnka a Mesiaca 
môžeme demonštrovať pomocou skriptu skutočného zatmenia, alebo simuláciou zákrytov 
z iných planét, kde Slnko zakrýva Zem. Simulácie zákrytov hviezd Mesiacom nám umožní 
virtuálne pozorovania. Pozorovania zákrytov hviezd Mesiacom patria k druhu tzv. pozičných 
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pozorovaní, pri ktorých sa zisťujú presné súradnice Mesiaca, hviezdy, alebo pozorovacieho 
miesta pomocou určenia času okamihu zákrytu hviezdy okrajom Mesiaca. Údaje z pozorovaní 
zákrytov hviezd Mesiacom sa dnes používajú hlavne na upresnenie pohybových rovníc 
Mesiaca a na kontrolu nemenného efemeridového času ET. Presný postup úlohy môžeme 
nájsť na internetovej s stránke http://www.astro.begi.sk/publ/ss/kap3d.htm#k3.4.4  

K ďalším zaujímavým astronomickým úkazom patrí prechod Venuše a Merkúra cez 
slnečný disk. Prechody Venuše sú najzriedkavejším zo všetkých predvídateľných 
astronomických fenoménov a opakujú každých 243 rokov. Môžeme nasimulovať prvý 
pozorovaný prechod Venuše pozorovaný v roku 4.decembra 1639 Horrocksom a Crabtreeom. 
V minulosti pozorovania prechodu Venuše sa využívali na určenie vzdialenosti medzi Slnkom 
a Zemou. K ďalším pozoruhodným úkazom z hľadiska pozičnej astronómie patria konjunkcie, 
tj. keď sa planéty a Mesiac dostanú zdanlivo blízko seba. 

 

4 Astrofyzika 

Pre riešenie úloh z astrofyziky sme v prípade počítačového programu Stellarium 
limitovaní súborom dát, ktoré daný program ponúka. Pri každej hviezde sú dostupné údaje 
o jej polohe, zdanlivej a absolútnej jasnosti, ako aj spektrálny typ danej hviezdy 
a vzdialenosť. Vzdialenosti hviezd v jednotlivých súhvezdiach môžu byť obrovské, aj keď sa 
nám na nebeskej sfére premietajú blízko seba. Na obr. 2 a 3 môžeme vidieť priestorové 
rozmiestnenie najjasnejších hviezd v súhvezdí Orión.  

 

 

Obr.2 Určenie súradníc a vzdialenosti hviezd v súhvezdí Orión 

 

O ďalšom možnom využití dát Stellaria v astronomických úlohách sme písali v článku 
(5). Počítačový program Aladin je vhodný pre výučbu astronómie pre študentov stredných 
a vysokých škôl. Ide o interaktívne prostredie, ktoré, môže spustiť špecializované nástroje 
virtuálnych observatórií, dostupné na internete ako moduly, napr. na vizualizáciu dát alebo 
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spektrálnu analýzu. Umožňuje prepojenie dát z astronomických katalógov a databáz (napr. 
Simbad, VizieR) a umožňuje tak spracovávať pozorovania daného objektu vo všetkých 
vlnových dĺžkach. Pre prvotnú orientáciu v možnostiach výpočtov potrebných pre astronómiu 
môžeme využiť metodicky spracované príklady na webe EURO-VO4. kde môžeme nájsť 
napr. určenie vlastného pohybu Barnardovej hviezdy, či určenie vzdialenosti M1. 

 

 

Obr.3 Určenie priestorovej vzdialenosti najjasnejších hviezd v súhvezdí Orión. 

 

5 Historické supernovy  

Najnovšia verzia počítačového programu Stellarium ponúka rozšírené aplikácie, ktoré 
môžeme využiť vo výučbe. Užívateľské prostredie v nastavení modulov poskytuje prehľad 
niekoľkých jasných historických supernov, ktorých jasnosť je väčšia ako jasnosť 10 - tej 
magnitúdy. Ide o jasné vzplanutia hviezd patriacich do našej Galaxie zaznamenané 
starovekými civilizáciami od roku 185 (celkovo zaznamenaných osem vzplanutí viditeľných 
voľným okom) až do roku 1604, poslednú supernovu pozoroval Johannes Kepler. Tento 
modul ponúka aj mimogalaktické supernovy pozorované teleskopicky v minulom storočí. Pre 
ukážku historických pozorovaní si môžeme zvoliť aj mytológiu súhvezdia danej civilizácie, 
ktorá zaznamenala tento astronomický úkaz. Tak napríklad SN 1054, ktorá bola pozorovaná 
v roku 1054 čínskymi astronómami, ktorí uvádzajú, že „ hviezda – hosť“ bola viditeľná aj 
počas dňa až 23 dní a v noci 653 dní. Pomocou Stellaria môžeme toto vzplanutie supernovy 
virtuálne pozorovať pod „Piatimi bojovými vozmi“ ako najjasnejší objekt oblohy. 
Vizualizácia tohto vzplanutia umožní zostrojiť svetelnú krivku (tj. zmenu jasnosti v čase) 
premennej hviezdy. Rozborom svetelnej krivky môžeme odhadnúť základný typ supernovy, 
tj. či ide o typ Ia, keď biely trpaslík prijíma hmotu od svojho sprievodcu, a po presiahnutí 
Chandrasekharovej medze nastáva výbuch, alebo supernovy typu II, keď vzplanutie nastáva 
v záverečných štádiách veľmi hmotných hviezd gravitačným zmrštením hviezdy na čiernu 
dieru. Svetelná krivka týchto dvoch rozdielnych mechanizmov výbuchu je rozdielna. Ako 
príklad sme zvolili supernovy dvoch základných typov - SN 1054 v súhvezdí býka, a SN 
1572, ktorá bola pozorovateľná v súhvezdí Cassiopea známym astronómom Tychom de 
Brahe.  

                                                 
4
 http://wwwas.oats.inaf.it/aidawp5/eng_download.html 
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Stellarium ponúka aj pozostatky týchto vzplanutí (napr. M1 – Krabia hmlovina po vzplanutí 
SN 1054), ktoré môžeme v súčasnosti pozorovať. 

 

 

Obr. 4. Svetelná krivka supernov 1. a 2. typu SN 1572, SN 1604 

 

    

Obr.5. Virtuálne pozorovanie supernovy SN 1054 v čase jej vzplanutia a dnes. 

 

6 Záver 

Výučba astronómie je motivačným prostriedkom pre výučbu prírodovedných predmetov. 
Jej atraktívnosť vzrastie, ak študenti majú možnosť výučbu doplniť reálnymi pozorovaniami 
pomocou ďalekohľadu. Počítačový program Stellarium nám pomôže do výučby astronómie 
vniesť čaro pozorovania nočnej oblohy virtuálne. Jeho nástroje nám pomôžu demonštrovať 
jednotlivé úkazy a vhodne zadané úlohy nám umožnia vytvárať praktické úlohy, ktoré sú 
vhodným doplnkom k výučbe danej problematiky. 

 

Príspevok bol spracovaný s podporou projektu Kega 114-029PU-4/2010 Inovácia výučby 
vybraných disciplín pre adeptov učiteľstva akademických predmetov s využitím e-learningu.  
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