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Slnko – encyklopedické heslo 

 

Najbliţšia hviezda, spektrálny typ G2V – centrálne teleso Slnečnej sústavy, ktoré svojou 

gravitáciou a elektromagnetickým ţiarením v nej ovplyvňuje všetko dianie.  
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Slnko – čo by mal vedieť študent 

 

Najbliţšia hviezda, spektrálny typ G2V – centrálne teleso Slnečnej sústavy, ktoré svojou 

gravitáciou a elektromagnetickým ţiarením v nej ovplyvňuje všetko dianie. 

     Slnko je obrovská plynná, ţeravá guľa, s priemerom 1,4 miliónov km v strednej 

vzdialenosti 149,6 miliónov km od Zeme. Zem, podobne ako všetky telesá Slnečnej 

sústavy (planéty, mesiace planét, asteroidy, meteoroidy, kométy a prach), obieha okolo 

Slnka, ktorého hmotnosť je 1,9891 x 10
30 

kg (98 % hmotnosti Slnečnej sústavy). Skladá 

sa z vodíka (74 %), hélia (24 %) a malej prímesi ďalších prvkov. Vek Slnka, podobne ako 

celej Slnečnej sústavy, sa odhaduje na 4,6 miliardy rokov. Slnko je zdrojom tepla, svetla 

a energie. Jej zdrojom sú termojadrové reakcie, ktoré prebiehajú v centrálnej časti jadra 

Slnka pri teplote okolo 15 miliónov K a pri tlaku, ktorý je niekoľko miliárd krát vyšší, 

ako tlak na hladine mora. Pri tejto reakcii sa 4 jadrá vodíka zlúčia na jedno jadro hélia, 

ktoré je o 0,7 % ľahšie ako 4 protóny. Chýbajúca hmota sa premení na ţiarenie a energiu, 

ktoré z viditeľného povrchu Slnka – fotosféry, unikajú do okolitého priestoru. V jadre 

Slnka sa kaţdú sekundu premení okolo 650 miliónov ton vodíka na hélium.  

     Teplota fotosféry je okolo 5 700 K. Pozorujú sa tu tmavé miesta – slnečné škvrny, ako 

najznámejší prejav slnečnej aktivity, ktorý je vyvolaný magnetickými poliami na Slnku. 

Slnko sa okolo svojej osi otočí raz za 27,5 dňa (synodická rotácia). Rotácia je 

diferenciálna – na rovníku rotuje rýchlejšie, ako na póloch. 

     Slnko – naša najbliţšia hviezda, je jednou z viac ako 200 miliárd hviezd, ktoré tvoria 

našu Galaxiu, známu aj ako Mliečna cesta. Okolo centra Mliečnej cesty rýchlosťou 217 

km s
-1 

Slnko obehne raz za 225 - 250 miliónov rokov pri strednej vzdialenosti 26 tisíc 

svetelných rokov (svetelný rok = ly = 9,46 ×10 
12 

km).    

 

 

Obrázok 1: Slnko v spektrálnej čiare 30,4 nm (He II) a biela koróna 4.12.2002. 
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Slnko – materiál pre učiteľa 

 

Najbliţšia hviezda, spektrálny typ G2V – centrálne teleso Slnečnej sústavy, ktoré svojou 

gravitáciou a elektromagnetickým ţiarením v nej ovplyvňuje všetko dianie. 

     Slnko je obrovská plynná, ţeravá guľa, s priemerom 1,4 miliónov km v strednej 

vzdialenosti 149,6 miliónov km od Zeme. Zem, podobne ako všetky telesá Slnečnej 

sústavy (planéty, mesiace planét, asteroidy, meteoroidy, kométy a prach), obieha okolo 

Slnka, ktorého hmotnosť je 1,9891 x 10
30 

kg (98 % hmotnosti Slnečnej sústavy). Skladá 

sa z vodíka (74 %), hélia (24 %) a malej prímesi ďalších prvkov. Vek Slnka, podobne ako 

celej Slnečnej sústavy, sa odhaduje na 4,6 miliardy rokov. Slnko je zdrojom tepla, svetla 

a energie. Jej zdrojom sú termojadrové reakcie, ktoré prebiehajú v centrálnej časti jadra 

Slnka pri teplote okolo 15 miliónov K a pri tlaku, ktorý je niekoľko miliárd krát vyšší, 

ako tlak na hladine mora. Pri tejto reakcii sa 4 jadrá vodíka zlúčia na jedno jadro hélia, 

ktoré je o 0,7 % ľahšie ako 4 protóny. Chýbajúca hmota sa premení na ţiarenie a energiu, 

ktoré z viditeľného povrchu Slnka – fotosféry, unikajú do okolitého priestoru. V jadre 

Slnka sa kaţdú sekundu premení okolo 650 miliónov ton vodíka na hélium.  

     Teplota fotosféry je okolo 5 700 K. Pozorujú sa tu tmavé miesta – slnečné škvrny, ako 

najznámejší prejav slnečnej aktivity, ktorý je vyvolaný magnetickými poliami na Slnku. 

Slnko sa okolo svojej osi otočí raz za 27,5 dňa (synodická rotácia). Rotácia je 

diferenciálna – na rovníku rotuje rýchlejšie, ako na póloch. 

     Slnko okolo centra Mliečnej cesty rýchlosťou 217 km s
-1 

obehne raz za 225 - 250 

miliónov rokov pri strednej vzdialenosti 26 tisíc svetelných rokov.    

 

   

Obrázok 2: Slnko v rôznych oblastiach elektromagnetického spektra. Vľavo: röntgenová oblasť, uprostred: 

extrémne ultrafialová oblasť, vpravo: viditeľná oblasť/biele svetlo. 

 

     Slnko je jednou z viac ako 200 miliárd hviezd našej Galaxie, spektrálnej triedy G2 V, 

nachádzajúcej sa na hlavnej postupnosti v Hertzsprungovom-Russelovom diagrame. Je to 

typická hviezda s priemernými vlastnosťami, ktoré sú etalónom pre ostatné hviezdy 

(hmotnosť Slnka, svietivosť, veľkosť, chemické zloţenie). Základné údaje o Slnku, 

najbliţšom plazmovom telese, sú uvedené v tabuľke 1. Prehľad najzastúpenejších 

chemických prvkov na Slnku je v tabuľke 2. 
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Obrázok 3: Popis stavby Slnka.  

 

  

Obrázok 4: Granulácia a slnečná škvrna (vľavo);  vývoj škvŕn na povrchu Slnka (vpravo). 

   

 

Tabuľka 1. Základné údaje o Slnku 
vzdialenosť od Zeme  

    stredná (astronomická jednotka, AU)                   149,6 x 10
6
 km 

    maximálna (v aféliu)                                              152,1 x 10
6
  km 

    minimálna (v perihéliu)                                          147,1 x 10
6
  km 

priemer Slnka 1,392 x  10
6
  km 

priemerná hustota                                                      1400 kg m
-3

 

hmotnosť        1,989 x 10
30

  kg 

Objem 1,412 x 10
18

  km 

povrch   6,087 x 10
12

 km
2
 

perióda rotácie vzhľadom na hviezdy  

    na rovníku                                                             24 dní 6 hodín 

    na póloch                                                              asi 35 dní 

sklon rotačnej osi k pólu ekliptiky                          7
o
 15

’
 

gravitácia na povrchu (Zem = 1) 28 

úniková rýchlosť  617,8 km s
-1

 

spektrálna trieda G2V 

ţiarivý výkon                                                            3,86 x 10
26

  W m
-2

 

slnečná konštanta                                                     1366 W m
-2
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Vek 4,6 x 10
9
 rokov 

intenzita magnetického poľa                                    10
-4

 T 

intenzita magnetického poľa slnečných škvŕn                      0,1 – 0,4 T 

Jasnosť  

    Zdanlivá -26,8 mag. 

    Absolútna +4,71 mag. 

priemerná rýchlosť rotácie 1,9 km s
-1

 

teplota na povrchu                                                   5700 K 

teplota v jadre                                                          15 x 10
6
  K 

tlak (v jadre)                                                            2,334 x 10
13

 Pa 

tlak (vo fotosfére) 10  Pa    
 
 

  

 

Tabuľka 2.  Desať najviac zastúpených chemických prvkov na Slnku  

        

Prvok   Symbol   Atómové Abundan-   Abundan- Rok objavu 

      číslo cia (1)   cia (2) na Zemi 

Vodík   H 1 91,2   71,0 1766 

Hélium   He 2 8,7   27,1 1895 

Kyslík   O 8 0,78   0,97 1774 

Uhlík   C 6 0,043   0,4 oddávna 

Dusík   N 7 0,0088   0,096 1772 

Kremík   Si 14 0,0045   0,099 1823 

Magnézium Mg 12 0,0038   0,076 1755 

Neón   Ne 10 0,0035   0,058 1898 

Ţelezo   Fe 26 0,03   0,014 oddávna 

Síra   S 16 0,015   0,4 oddávna 

         

(1) Percento zastúpenia prvku z celkového počtu atómov na Slnku  

(2) Percento z celkovej hmotnosti Slnka     

 

     Vek Slnka sa odhaduje na 4,6 miliardy rokov. Teplota, hustota a tlak vzrastajú od 

povrchu Slnka smerom k jeho jadru, kde dosahujú nasledujúce parametre: teplota 14 - 20 

miliónov K, tlak 10 miliárd Mpa a hustota 155 tisíc kg m
-3

. Aj napriek vyššie uvedeným 

podmienkam je Slnko v celom svojom objeme plynný objekt v plazmovom stave. 

Zdrojom energie v jadre Slnka, podobne ako vo hviezdach, sú termojadrové reakcie 

(fúzia ľahších prvkov na ťaţšie), najmä protónovo-protónový (p-p) cyklus, pri ktorom sa 

najľahší a najbohatšie sa vyskytujúci prvok nielen na Slnku, ale aj vo vesmíre, vodík, 

mení na hélium. Kaţdú sekundu sa takto v  jadre Slnka premení okolo 5 miliónov ton 

vodíka na energiu. Aj keď sa toto mnoţstvo zdá byť obrovské a na naše pomery 

nepredstaviteľné, za 10 miliárd rokov je  to len 0,07% hmotnosti celého Slnka.  

     Uvoľnená energia sa z jadra na povrch Slnka prenáša najprv ţiarením (oblasť žiarivej 

rovnováhy), neskôr konvekciou (konvektívna zóna). Medzi oblasťou ţiarivej rovnováhy  

Slnka a konvektívnou zónou sa podľa najnovších výskumov nachádza styčná vrstva 

(alebo rozhranie).  
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     Keď v jadre uvoľnená energia dosiahne fotosféru, vo forme elektromagnetického 

ţiarenia, ktoré vnímame ako svetlo, uniká do priestoru. Vzniká spájaním voľných 

elektrónov s neutrálnym atómom vodíka, pričom vzniká neutrálny vodík a zvyšok energie 

sa vyţiari vo forme fotónov. Kinetická energia konvektívnych pohybov vytvára rôzne 

vlny, ktorých rýchlosť smerom k povrchu vzrastá, pričom sa vytvárajú nárazové  vlny a 

ich energia sa premieňa na teplo, ktoré ohrieva chromosféru a korónu. Fotosféra alebo 

slnečný disk zároveň oddeľuje neviditeľné vnútorné oblasti Slnka (jadro, oblasť ţiarivej 

rovnováhy, styčnú vrstvu a konvektívnu zónu) od jeho vonkajších vrstiev: chromosféry, 

prechodovej oblasti a koróny.  

 

 

Obrázok 5: Supergranulácia. 

 

Obrázok 6: Obrie cely.             

 

Obrázok 7: Slnečná škvrna – detail. 

 

 

V menšom ďalekohľade sa nám povrch Slnka javí zrnitý. Zrnitosť fotosféry sa nazýva 

granulácia (obr. 4), ktorá predstavuje vrchol výstupných prúdov horúcej plazmy. 

Väčšími útvarmi konvektívnych pohybov vo fotosfére je supergranulácia (obr. 5) 

a pravdepodobne aj obrie cely (obr. 6). Vo fotosfére pozorujeme tieţ tmavé, chladnejšie 
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miesta, škvrny (slnečné škvrny) - obr. 7, kde je vyššia koncentrácia magnetického poľa 

neţ v ich okolí. V blízkosti slnečných škvŕn sa pozorujú fakuly, malé, jasnejšie a teplejšie 

útvary neţ okolitá fotosféra. Pohyb slnečných škvŕn po disku je dôkazom diferenciálnej 

rotácie Slnka.  

     Nad fotosférou, ktorej hrúbka je len okolo 200-300 km, sa nachádza chromosféra (obr. 

8) o hrúbke cca 2-8 tisíc km. Teplota v chromosfére   smerom do koróny rastie. Svetlejšie 

a tmavšie útvary chromosféry sa nazývajú flokuly, ktoré vytvárajú nepravidelnú 

chromosférickú sieť. V chromosfére sa pozorujú spikuly, protuberancie (filamenty) a 

historicky aj erupcie. Ak píšeme historicky, tak preto, ţe erupcie sa pôvodne povaţovali 

za úkaz  pozorovaný len v chromosfére, dnes aj v koróne, fotosfére, ba aj pod fotosférou. 

     Nad chromosférou sa nachádza veľmi tenká nepravidelná prechodová oblasť  (obr. 9), 

v ktorej teplota sa v rozsahu niekoľko tisíc kilometrov mení z asi 20 tisíc K na 1 milión 

K. Prechodová oblasť sa zistila a do termínov slnečnej fyziky zaviedla len nedávno na 

základe pozorovaní z kozmickej sondy SOHO. 

 

              

Obrázok 8: Chromosféra               Obrázok 9: Prechodová oblasť       Obrázok 10: Biela koróna 

       

     Nad nedávno novo-definovanou prechodovou oblasťou sa nachádza koróna (obr. 10) 

– veľmi horúca (milióny K) a riedka najvrchnejšia zloţka slnečnej atmosféry, ktorá sa 

najlepšie pozoruje počas úplných zatmení Slnka Mesiacom a vo forme slnečného vetra, 

toku neustále unikajúcich častíc rýchlosťami 400-800 km s
-1

 zasahuje aţ na okraj  

heliosféry (60-100 AU). Slnečná koróna je niekedy zdrojom výronu hmoty do heliosféry, 

rýchlosťami 200-2000 km s
-1 

s hmotnosťou 10
12 - 13 

kg, známych pod menom ejekcia 

koronálnej hmoty (obr. 13). Koróna má veľmi komplikovanú štruktúru: od tenkých 

slučiek (obr. 16), cez rôzne tenké radiálne orientované lúče, polárne lúče aţ po 

prilbicovité lúče, ktoré v základni pri fotosfére dosahujú šírku aţ 100 tisíc km. Veľmi 

charakteristickým útvarom pre korónu sú koronálne diery (obr. 2 vľavo a v strede), ktoré 

sú zdrojom vysokorýchlostnej zloţky častíc slnečného vetra. Siločiary magnetického 

poľa sú tam otvorené. Štruktúra koróny je odrazom rozdelenia magnetických polí na 

Slnku: lokálneho aj celkového.  

     V niektorých oblastiach a v určitom čase sa na povrchu Slnka a v jeho atmosfére 

pozorujú dočasné javy: škvrny, erupcie (obr. 2 - uprostred a 11) a protuberancie (obr. 

12), o ktorých hovoríme, ţe vytvárajú slnečnú aktivitu (obr. 14-17 a 19-20), ktorej 

základná perióda je v priemere 11 rokov a vyjadruje sa rôznymi indexmi, napr. počtom 

slnečných škvŕn, intenzitou zelenej koróny (530,3 nm), rádiovým tokom ţiarenia vo 

vlnovej dĺţke 10,7 cm, celkovým vyţarovaním Slnka (obr. 24) a pod. Ak slnečnú aktivitu 

vyjadrujeme podľa polarity celkového magnetického poľa  Slnka, potom rovnaká polarita 
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na rovnakom póle Slnka sa objaví  za 22 rokov. Tento cyklus s trvaním 22 rokov sa  

nazýva magnetický cyklus slnečnej aktivity alebo Haleho cyklus. K zmene polarity 

celkového magnetického poľa Slnka dochádza v maxime cyklu slnečnej aktivity. 

  

 

Obrázok 11: Röntgená erupcia a jej detail (vpravo) v rádiovej oblasti spektra. 

                                          

Obrázok 12: Eruptívna protuberancia.             Obrázok 13: Ejekcia (výron) koronálnej  hmoty. 

 

     Zdrojom slnečnej aktivity sú magnetické polia Slnka, dôsledok diferenciálnej rotácie a 

konvekcie Slnka. Celkové magnetické pole Slnka je asi 10
-4

 T, v aktívnych oblastiach 

okolo 1 T. Existencia dočasných úkazov slnečnej aktivity má za dôsledok aj zmenu 

variability elektromagnetického ţiarenia Slnka, ktoré sa dnes pozoruje v celom jeho 

rozsahu.  
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Obrázok 14: : Cyklus slnečnej aktivity. V hornej časti je rozdelenie magnetických polí na povrchu Slnka, 

v dolnej časti je priebeh Wolfovho čísla od roku 1740. 

 

 

 

Obrázok 15: Magnetický cyklus slnečnej aktivity.   
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Obrázok 16: Koronálne slučky.  

 

 

     Škvrny na povrchu Slnka sa nepozorujú na ľubovoľnom mieste, ale len vo vybraných 

heliografických šírkach. Na začiatku nového cyklu sa objavujú v stredných heliografických 

šírkach ± 35º a v priebehu cyklu sa posúvajú smerom k rovníku, kde zanikajú. Výskyt škvŕn na 

povrchu Slnka je známy pod  názvom Butterfly diagram (obr. 17). Ak v jednom cykle vedúca 

slnečná škvrna na severnej pologuli Slnka má kladnú polaritu a zadná zápornú polaritu, na juţnej 

pologuli je to opačne. V nasledujúcom cykle sa polarity vymenia. 

 

 

Obrázok 17: Butterfly diagram (Motýlikovitý diagram) výskytu slnečných škvŕn, určený podľa ich plochy 

v jednotlivých rotáciach Slnka. V dolnej časti je znázornená amplitúda plôch slnečných škvŕn v percentách 

viditeľného povrchu Slnka. Mení sa od cykla k cyklu. 

      

     Na Slnku sa okrem rotácie pozoruje aj veľkoškálová meridionálna cirkulácia (obr. 18), 

pri ktorej sa prenáša hmota z oblasti rovníka k pólom rýchlosťou okolo 20 m s
-1 

 

(pozoruje sa na povrchu Slnka), kým pod jeho  povrchom z oblasti pólov smerom 

k rovníku. Diferenciálna rotácia je tieţ veľmi komplikovaná, a to nielen vo fotosfére, ale 

aj pod fotosférou. Pri klesajúcej rýchlosti rotácie od rovníka smerom k pólom sa pozorujú 

oblasti rýchlejšej alebo pomalšej rotácie vzhľadom na priemernú. V týchto miestach sa 

vynára magnetické pole z podpovrchových oblastí na povrch a dáva tak vznik slnečnej 

aktivite. Vďaka helioseizmológii (helioseizmológia – meranie zvukových vĺn na povrchu 

Slnku, ktoré vytvára hmota v konvektívnej zóne, ale ktoré zo Slnka nemôţu uniknúť)  a 
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meraniu toku neutrín, dnes poznáme nielen povrchové, ale aj podpovrchové fyzikálne 

vlastnosti Slnka (teplotu, hustotu a chemické zloţenie), vrátane rotácie a veľkoškálovej 

meridionálnej cirkulácie. Moderné matematické metódy, ktoré sa pouţili na spracovanie 

obrazov, po erupciách odkryli na povrchu Slnka mimoriadne silné vertikálne a 

horizontálne pohyby, ktoré sa nazývajú slnkotrasenia (pripomínajú zemetrasenia, obr. 21) 

prípadne iné úkazy, napr. „žubrienky“ (obr. 22), ktoré sa pozorujú vo vyvrhnutej hmote 

po erupcii. Slnečná tomografia dokáţe mapovať aj odvrátenú stranu Slnka od Zeme. 

 

 

Obrázok 18: Veľkoškálová meridionálna cirkulácia na Slnku. 

 

Obrázok 19: Cyklus slnečnej aktivity v röntgenovej oblasti spektra (hore), priebeh Wolfovho čísla (stred – 

červené body označujú čas pozorovania röntgenového Slnka; modré body čas pozorovania bielej koróny) 

a zmenu tvaru bielej koróny (dole). 
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Obrázok 20: Predĺţený cyklus slnečnej aktivity (17 – 18 rokov), odvodený zo zmeny  odchýlok miestnej 

rotácie Slnka v jednotlivých heliografických šírkach od priemernej rýchlosti; známy aj ako „torzné 

oscilácie“. 

 

     Takto by sme v stručnosti mohli opísať naše Slnko, našu najbliţšiu hviezdu. 

Pozorovania Slnka z kozmického priestoru a zo Zeme, dnes uţ v celej škále 

elektromagnetického ţiarenia, nám k tomu poskytujú neuveriteľné mnoţstvo materiálu.  

     Slnko vzniklo z plynnovo-prachovej hmloviny asi pred 4,6 miliardami rokov a pred 

sebou má ešte asi 12 miliárd rokov ţivota, z toho 8 - 10 miliárd pokojného. Potom sa 

bude zmršťovať a vybuchovať, aby skončilo ako biely trpaslík – jedno zo záverečných 

štádií vývoja hviezd. A potom niekedy vo veľmi ďalekej budúcnosti, ako chladný, 

bezcenný „kus“ ţeleza, ako „potrava“ pre čiernu dieru. Predpokladá sa, ţe Slnko je od 

Veľkého tresku (Big bangu), ktorý nastal pred 13,6 miliardami ± 200 miliónov rokov,  

hviezdou 2. alebo uţ 3. generácie. 

     Záverom si ešte povedzme, ţe ţivot na Zemi podmieňuje slnečná energia, ktorá na 

zemský povrch prichádza od zrodu Slnka a jeho planét, teda po dobu asi 4,6 miliardy 

rokov. Popri tejto „svetelnej“ energii, prichádzajú k nám zo Slnka aj vysokoenergetické 

častice z erupcií či celé oblaky plazmy z ejekcií koronálnej hmoty. To všetko popri 

permanentnom toku častíc slnečného vetra, ktorý smerom k nám vyťahuje z povrchu 

Slnka siločiary magnetického poľa. Zem sa takto nachádza v pavučine siločiar 

magnetických polí Slnka a jeho častíc.  

        

Obrázok 21: Slnkotrasenie.            Obrázok 22: Ţubrienky.                 Obrázok 23: Jasné koronálne body. 
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     Kým svetelný tok energie zo Slnka vo vizuálnej oblasti spektra je v čase len málo 

variabilný, ±0,1% medzi maximom a minimom slnečnej aktivity (na hranici zemskej 

atmosféry má hodnotu 1366 W m
-2 

a donedávna bol známy pod termínom „slnečná 

konštanta“, v súčasnosti „celkové vyţarovanie Slnka“), a pre ţivot nenahraditeľný, nedá 

sa to povedať o röntgenovom a EUV ţiarení, ktoré sú s fázou cyklu slnečnej aktivity 

veľmi premenlivé a v maxime cyklu ich hodnota vzrastá aj o viac ako o 100 percent. 

A práve toto vysokoenergetické ţiarenie, spolu s obrovskými oblakmi plazmy, ktoré  

vyvrhujú ejekcie koronálnej hmoty a eruptívne protuberancie či erupcie, sú pre Zem a 

biosféru, vrátane človeka, veľmi nebezpečné. Ich dôsledkom sa narúša magnetické pole 

Zeme, vznikajú  polárne ţiary, menia sa elektrické toky v ionosfére Zeme, mení sa 

hustota a výška atmosféry Zeme a ich dôsledkom dráha umelých druţíc Zeme.  

 

 

 

Obrázok 24: Variácia celkového vyţiarovania Slnka (TSI) v rokoch 1978-2006, ako bola určená na 

základe meraní pomocou rádiometrov, umiestnených na umelých druţiciach Zeme. Má obdobný priebeh 

ako známy cyklus slnečnej aktivity určený z priebehu Wolfovho čísla. Výsledný priebeh je kombinovaný 

zo 4 rôznych druţíc. 

 

     Vysokoenergetické častice škodia kozmonautom, posádkam a cestujúcim lietadiel 

letiacich vo veľkých výškach, hlavne v oblasti pólov, narúšajú sa energetické systémy na 

Zemi, mení sa tok kozmického ţiarenia, a pod. Vplyv prejavov slnečnej aktivity by sme 

mohli v stručnosti charakterizovať nasledovne: čím je ľudstvo technicky vyspelejšie, tým 

je od aktívnych procesov na Slnku zraniteľnejšie. Aj preto, okrem iných pozorovaní 

Slnka,  prebiehajú tri veľké medzinárodné programy pre výskum Slnka a jeho vplyvu na 

heliosféru: „Living with a star“, „Space Weather“ a „International Heliospherical Year“, 

ktorých cieľom je monitorovať Slnko nepretrţite.  

 

http://lws.gsfc.nasa.gov/ 

http://ihy2007.org/ 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/ 

http://www.suntrek.org/ 

 

http://lws.gsfc.nasa.gov/
http://ihy2007.org/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/
http://www.suntrek.org/

