
Žiarivé výkony a povrchové teploty hviezd - encyklopedické heslo 
 
 Ţiarivý výkon (svietivosť, luminozita) telesa je celkové mnoţstvo energie, ktoré teleso 

vyprodukuje a vyţiari do okolia za jednotku času vo forme elektromagnetického ţiarenia. 

Vyjadruje sa v jednotkách J/s alebo W (watt). V astronómii sa luminozita hviezd vyjadruje 

v jednotkách svietivosti Slnka (Lʘ), alebo v absolútnych magnitúdach (MV). Ţiarivý výkon 

Slnka je Lʘ = 3,9 x 10
26

 J/s, čo je 3,9 x 10
20

 MW. Poznáme hviezdy s oveľa vyššou, ale aj 

oveľa niţšou luminozitou ako je slnečná. Vzťah medzi luminozitou hviezdy a jej povrchovou 

teplotou popisuje Stefan-Boltzmannov zákon. Teploty hviezd určujeme nepriamo buď 

pomocou toho istého zákona, ak poznáme luminozity hviezd, alebo pomocou Wienovho 

zákona, ak poznáme rozloţenie energie v spektre ţiarenia hviezdy.  
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 Žiarivé výkony a povrchové teploty hviezd - čo si má zapamätať žiak 
 

Ţiarivý výkon (svietivosť, luminozita) hviezdy je celkové mnoţstvo energie, ktoré 

hviezda vyprodukuje vo svojom vnútri a vyţiari do vesmíru za jednotku času vo forme 

elektromagnetického ţiarenia. Väčšinou sa vo fyzike vyjadruje v jednotkách J/s alebo W 

(Watt). Ţiarivé výkony hviezd sú však také obrovské, ţe v astronómii sa pouţívajú iné, 

praktickejšie jednotky. Luminozity hviezd sa vyjadrujú v jednotkách svietivosti Slnka (Lʘ). 

Tento výkon neznesie porovnanie so ţiadnym umelým zdrojom energie na Zemi. Štyri 

reaktory jadrovej elektrárne v Mochovciach majú spoločný plánovaný výkon 1760 MW. 

Slnko je teda 2,26 x 10
17 

krát výkonnejšie ako naša najmodernejšia jadrová elektráreň. Dosiaľ 

najsilnejší pokusný výbuch sovietskej vodíkovej bomby mal intenzitu 58 megaton (miliónov 

ton) TNT, čomu zodpovedá výkon 2,4 x 10
11

 MW, teda len 1,625 x 10
-9

 ţiarivého výkonu 

Slnka.  

Vzťah medzi ţiarivým výkonom hviezdy a jej povrchovou teplotou popisuje Stefan-

Boltzmannov zákon: 

L = 4πR
2
σT

4
, 

 

kde L je luminozita hviezdy, R je jej polomer, σ je Stefan-Boltzmannova konštanta určená 

pomocou iných fyzikálnych konštánt a laboratórnymi meraniami, a T je povrchová teplota 

telesa.  Luminozity hviezd pokrývajú veľmi široký rozsah hodnôt - najţiarivejšie hviezdy 

ţiaria aţ miliónkrát jasnejšie ako Slnko, najslabšie známe dosahujú len 10
-4

 slnečnej 

luminozity. Zdrojom energie, ktorá sa prejavuje tak vysokou luminozitou na povrchu hviezd 

sú termonukleárne reakcie prebiehajúce v ich centrálnych oblastiach.  

 Pomocou Stefan-Boltzmannovho zákona môţeme vypočítať aj povrchové teploty 

hviezd, ak poznáme ich svietivosti. Častejšie však vyuţívame poznatok, ţe ţiarenie hviezd je 

skoro presne totoţné so ţiarením absolútne čierneho telesa a vyuţívame potom Wienov 

zákon. Ten hovorí, ţe čím je absolútne čierne teleso teplejšie, tým je maximum jeho ţiarenia 

viac posunuté ku kratším vlnovým dĺţkam. Chladné hviezdy preto vyzerajú byť červené 

a veľmi horúce hviezdy modrobiele. Povrchové teploty hviezd dosahujú hodnoty 2 500 - 

40 000 K.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žiarivé výkony a povrchové teploty hviezd – čo má na prípravu k dispozícii 

učiteľ  
 

Ţiarivý výkon (svietivosť, luminozita) hviezdy je celkové mnoţstvo energie, ktoré 

hviezda vyprodukuje vo svojom vnútri a vyţiari do vesmíru za jednotku času vo forme 

elektromagnetického ţiarenia. Väčšinou sa vo fyzike vyjadruje v jednotkách J/s alebo W 

(Watt). Ţiarivé výkony hviezd sú však také obrovské, ţe v astronómii sa pouţívajú iné, 

praktickejšie jednotky. Luminozity hviezd sa vyjadrujú v jednotkách svietivosti Slnka (Lʘ), 

prípadne v tzv. absolútnych magnitúdach MV. Absolútna magnitúda predstavuje také jasnosti, 

aké by mali na oblohe hviezdy, keby boli všetky premiestnené do rovnakej vzdialenosti od 

nás (podľa definície do vzdialenosti 10 pc). Podrobnejšie o absolútnych magnitúdach hviezd 

viď článok Základné fyzikálne parametre hviezd na adrese: 

http://www.astro.sk/~choc/open/09_casu/str/zbornik.html 

 

Luminozita Slnka sa dá, vďaka jeho blízkosti, zmerať veľmi presne. Je to:  

 

Lʘ = 3,9 x 10
26

 J/s =  3,9 x 10
20

 MW, 

 

čo je obrovský, ťaţko predstaviteľný výkon. Zmeriame ho tak, ţe odmeriame mnoţstvo 

energie dopadajúcej za jednotku času na jednotku plochy na povrchu Zeme. Dostaneme 

hodnotu 1,4 x 10
7
 kW/m

2
, táto nameraná hodnota sa volá Slnečnou konštantou. Potom 

vypočítame plochu povrchu gule (v metroch štvorcových) s polomerom R = 1 AU 

(astronomická jednotka) a stredom v strede Slnka (4πR
2
 = 2,8 x 10

23
 m

2
) a vynásobíme ju 

hodnotou Slnečnej konštanty. Výsledkom je uţ zmienená hodnota 3,9 x 10
20

 MW.  Toto je 

obrovský výkon, ktorý neznesie porovnanie so ţiadnym umelým zdrojom energie na Zemi. 

Štyri reaktory jadrovej elektrárne v Mochovciach majú spoločný plánovaný výkon 1760 MW. 

Slnko je teda 2,26 x 10
17 

krát výkonnejšie ako naša najmodernejšia jadrová elektráreň. Dosiaľ 

najsilnejší pokusný výbuch sovietskej vodíkovej bomby mal intenzitu 58 megaton (miliónov 

ton) TNT, čomu zodpovedá výkon 2,4 x 10
11

 MW, teda len 1,625 x 10
-9

 ţiarivého výkonu 

Slnka. Hodnota Slnečnej konštanty sa pôvodne určila meraniami na povrchu Zeme a 

prepočítavala sa na predpokladanú hodnotu nad zemskou atmosférou. V súčasnosti sa meria s 

vysokou presnosťou pomocou umelých druţíc Zeme. Ţiarivé výkony hviezd vyjadrujeme v 

astronómii ako násobky slnečnej luminozity z praktických dôvodov, aby sme sa vyhli 

narábaniu s veľkými číslami pri výpočtoch.  

 Vzťah medzi ţiarivým výkonom hviezdy a jej povrchovou teplotou popisuje Stefan-

Boltzmannov zákon: 

L = 4πR
2
σT

4
, 

 

kde L je luminozita hviezdy, R je jej polomer, σ je Stefan-Boltzmannova konštanta určená 

pomocou iných fyzikálnych konštánt a laboratórnymi meraniami, a T je povrchová teplota 

telesa. Tento zákon platí pre kaţdé teleso ktorého teplota je vyššia ako absolútna nula. Aj 

teplota T sa vyjadruje v stupnici absolútnych teplôt. Ak teda poznáme priemery hviezd, vieme 

vypočítať ich ţiarivé výkony (luminozitu), alebo naopak odhadnúť priemery hviezd, ak 

poznáme ich luminozitu. Pôvodne bol tento zákon odvodený vo všeobecnom tvare  L = σT
4
, 

vyjadrujúcom mnoţstvo vyţiarenej energie z 1 cm
2
 ľubovoľného telesa za 1 sekundu. Tak sa 

dá napríklad zistiť, ţe priemerné ľudské telo vyţiari v infračervenej oblasti ţiarenia pribliţne 

4,9 x 10
-2

 J/s, čo je len zhruba 100 wattov. Výraz 4πR
2
 predstavuje povrch gule a do 

pôvodného tvaru zákona bol doplnený preto, aby sme sa dopracovali k ţiarivému výkonu 

hviezd, teda telies guľového tvaru. 

 

http://www.astro.sk/~choc/open/09_casu/str/zbornik.html


U hviezd je priame zmeranie ich luminozít dosť problematické. Sú to veľmi vzdialené 

objekty, od ktorých prichádza na rozdiel od blízkeho Slnka veľmi málo fotónov a na 

pozorovania musíme pouţiť rádiové teleskopy, veľké pozemské optické aj druţicové  

ultrafialové, rentgenové a infračervené ďalekohľady, potrebujeme uskutočniť presné merania 

v širokom rozsahu elektromagnetického ţiarenia. K dispozícii máme preto len relatívne malý 

počet hviezd, u ktorých poznáme ich luminozity z priamych meraní dostatočne presne 

natoľko, aby sme ich mohli pouţívať ako tzv. štandardy vo vesmíre. Najpresnejšou metódou 

určovania luminozít vzdialenejších hviezd je vyuţitie spektroskopických a fotometrických 

pozorovaní zákrytových dvojhviezd. Drvivá väčšina z nich je tak vzdialená, ţe sa v 

ďalekohľade javia  ako jeden  bod a ich dvojhviezdnu  podstatu odhalíme len vďaka zmenám  

 
Obr. 1. Svetelná krivka zákrytovej dvojhviezdy. (A): Prípad keď menšia, jasnejšia hviezda 

postupne zakrýva väčšiu, slabšiu hviezdu. Jasnosť sústavy mierne klesne a hovoríme o 

sekundárnom minime na svetelnej krivke. (B): Opačný prípad, menšia a jasnejšia hviezda sa 

pri obehu dostane za väčšiu a slabšiu. Jasnosť sústavy poklesne výraznejšie a hovoríme o 

primárnom minime na svetelnej krivke. Časový interval  τ = t3 – t2 zodpovedá dĺţke totálneho 

zákrytu, T = t4 – t1 celkovej dĺţke zákrytu, z dĺţky t2 – t1 vypočítame priemer menšej hviezdy 

v km,  pomocou dĺţky intervalu t3 – t1 vypočítame priemer väčšej hviezdy v km, za 

predpokladu ţe zo spektroskopických pozorovaní poznáme rýchlosti (v km/s) obehu hviezd 

okolo ťaţiska. (Zdroj: http://ircamera.as.arizona.edu/astr_250/Lectures/Lec_15sml.htm) 

 

ich jasností. Z fotometrických pozorovaní dokáţeme určiť dĺţky trvania zákrytov zloţiek 

dvojhviezdy a zo spektroskopie ich priestorové rýchlosti. Potom veľmi jednoducho 

vypočítame polomery zloţiek. Povrchové teploty hviezd dokáţeme určiť pomerne 

jednoducho (viď nasledujúci odstavec) a tak získame pomocou Stefan-Boltzmannovho 

zákona presné údaje o luminozite hviezd. Poznajúc z fotometrických pozorovaní zdanlivé 

jasnosti (magnitúdy) zloţiek zákrytovej dvojhviezdy a ich luminozity (teda skutočnú 

vyţiarenú energiu) určené pomocou Stefan-Boltzmannovho zákona, dokáţeme vypočítať 

vzdialenosť pozorovanej dvojhviezdy od Slnka. A to aj v takom prípade, ak  vzdialenosť 

dvojhviezdy nedokáţeme odmerať ţiadnou inou metódou (viď článok Základné fyzikálne 

parametre hviezd  http://www.astro.sk/~choc/open/09_casu/str/zbornik.html). Luminozity 

hviezd pokrývajú veľmi široký rozsah hodnôt, najväčší spomedzi všetkých ich fyzikálnych 

charakteristík. Najţiarivejšie hviezdy ţiaria aţ miliónkrát jasnejšie ako Slnko, najslabšie 

http://ircamera.as.arizona.edu/astr_250/Lectures/Lec_15sml.htm
http://www.astro.sk/~choc/open/09_casu/str/zbornik.html


známe dosahujú len 10
-4

 slnečnej luminozity. To je rozdiel 10 rádov, čo znamená, ţe 

najjasnejšie hviezdy sú 10 miliárdkrát ţiarivejšie, ako tie najslabšie. 

Zdrojom energie, ktorá sa prejavuje tak vysokou luminozitou na povrchu hviezd sú 

termonukleárne reakcie prebiehajúce v ich centrálnych oblastiach. Viď napr. heslo Slnko ako 

zdroj energie na adrese: http://www.astro.sk/~zkanuch/apvv/wwwheslar/heslo.php?id=16 

      Pomocou Stefan-Boltzmannovho zákona môţeme vypočítať aj povrchové teploty 

hviezd, ak poznáme ich svietivosti. Keďţe ţiarenie hviezd je skoro presne totoţné so ţiarením 

absolútne čierneho telesa, pouţívame na určenie teplôt hviezd Wienov zákon.  Ten hovorí, ţe 

vlnová dĺţka maxima ţiarenia absolútne čierneho telesa je nepriamo závislá na jeho teplote. 

Čím teplejšia je hviezda, tým kratšiu vlnovú dĺţku má maximum ňou vyţiarenej energie. Jeho 

matematický zápis je: 

                                                                   λmax = W/T, 

 

kde W je konštanta, ktorú Wien určil určil experimentálne, W=2,9 x 10
6
 ak je vlnová dĺţka  λ 

meraná v nanometroch a teplota T v stupňoch Kelvina. Chladné hviezdy preto vyzerajú byť 

červené a veľmi horúce hviezdy modrobiele. Farby hviezd sa dajú dosť presne merať 

metódou fotoelektrickej fotometrie aj pomerne malými ďalekohľadmi. Viď vyššie spomenutý 

článok Základné fyzikálne parametre hviezd. Povrchové teploty hviezd dosahujú hodnoty 

2 500 - 40 000 K.   

 

 

 
 

Obr. 2: Rozloţenie vyţiarenej energie absolútne čierneho telesa pri rôznych teplotách 

v závislosti na vlnovej dĺţke (tá je vyjadrená v jednotkách Ångstrem – Å, 1 Å = 0,1 nm). 

http://www.astro.sk/~zkanuch/apvv/wwwheslar/heslo.php?id=16


Farebný zvislý pás  začínajúci pribliţne na 4000 Å predstavuje vizuálnu oblasť od blízkej 

ultrafialovej po červenú. 

 

Teploty hviezd určujeme tak, ţe meriame toky ţiarenia hviezdy v rôznych farbách vo 

vizuálnej oblasti ţiarenia. Presnosť meraní je pribliţne +/- 300 aţ +/- 500 K. Presnejšie 

hodnoty sa dajú získať pomocou spektroskopických pozorovaní. Keďţe ţiarenie hviezd nie je 

ideálne totoţné so ţiarením absolútne teplého telesa, vyjadrujeme ich povrchové teploty v tzv. 

efektívnych teplotách (Teff), čo je teplota, ktorú by malo absolútne čierne teleso, ak by ţiarilo 

presne tak, ako pozorovaná hviezda.  


