Stellarium
Jde o bezplatné (open source) počítačové planetárium, které velmi věrně simuluje řadu astronomických jevů
od běžného pohledu na oblohu v danou chvíli po speciální jevy vhodné k výuce. Dostupné je na webové adrese
http://www.stellarium.org/cs/.

Úvodní obrazovka
Program se nám po instalaci spustí ve výchozím nastavení (místo Paříž) v aktuálním čase podle času počítače.
Ukazuje krajinu a vzhled oblohy, podle denní doby jen Slunce a s přibývající tmou i hvězdy.

Nastavení
Pro další použití nastavíme některé parametry. Jak vidíme, dole a vlevo se najetím myší zobrazují další panely.
Ty se dají ukotvit kliknutím na malé šipečky vlevo dole.
Klíčové je nastavení polohy. V nastavovacím okně můžeme jednoduše vepsat název většího města. Například
Praha nebo Liberec. Také lze zadat přesné souřadnice, nebo pro některé úlohy jen rychle kliknout do mapy.

Jak naznačuje další nabídka Nastavení oblohy a pohledu, Stellarium se snaží realisticky zachytit náš pohled
na oblohu. Nechybí proto nastavení mihotání hvězd vlivem chvění vzduchu v atmosféře, zobrazení světlem
znečištěné atmosféry (nastavení 3 odpovídá nejtmavším místům u nás na horách), někdy je vhodné zvýšit
četnost padajících hvězd (meteorické roje), někdy zobrazit dráhy planet, jiná souhvězdí – mytologii, krajinu.

Položka Označení je užitečná pro popisky míst na obzoru, případně zapnutí ekliptiky (zdánlivé dráhy Slunce
na obloze). Nastavení souhvězdí je dostupné přímo na panelu dole, zde se může hodit zapnout hranice
souhvězdí.
Záložky Krajina a Hvězdná mytologie měníme jen občasně, například, když nám překáží ve výhledu stromy,
vybereme Oceán, nebo když chceme demonstrovat, jaká souhvězdí rozeznává čínská kultura, nebo když jsme
na Měsíci, chceme samozřejmě fotku okolí z Apolla 17 apod.

V Nastavení (symbol klíče) doporučujeme vypnout v záložce Informace „vše“ a nastavit „stručné“ nebo
„přizpůsobit“ (počet informací o vybraném objektu). Záložka Zásuvné moduly nám pomůže aktualizovat
dráhové elementy družic, nebo v Editoru Sluneční soustavy nahrát aktuální katalog komet.

Klávesové zkratky
Zkratky tlačítek ve vysouvacích panelech uvádět nebudeme, protože se vypisují samy při najetí na ně myší.
Při používání připravených úloh může práci urychlit, když použijeme níže vypsané zkratky:
Zobraz/vypni pojnice souhvězdí – C
Vypnutí obzoru (krajiny, ground) – G

Názvy souhvězdí – V
Vyp. zákalu při obzoru (fog) – F

Kresby souhvězdí – R
Vyp. atmosféry (atmosphere)– A

Vlastní fotografie krajiny
Další krajiny najdete ke stažení na webu Stellaria i s návodem, jak je vložit (v Nastavení-Krajina tlač. dole):
https://stellarium.org/cs/landscapes.html
Krajinu Hvězdárny Turnov a z Jizerských hor (Rozdroze Izerskie) najdete ke stažení v zip zde:
http://udalosti.astro.cz/sdileni/stellarium/turnov.zip
http://udalosti.astro.cz/sdileni/stellarium/rozdroze.zip
Stellarium nabízí také zjednodušenou webovou variantu stellarium-web.org. Pro vypracování speciálních
výukových lekcí nestačí, ale pro základní orientaci a úkazy je dostačující a pěkně simuluje vzhled oblohy.

Měsíc
Fáze Měsíce a librace
Měsíc na obloze mění svůj vzhled. Důvodem je nejen jeho oběh kolem Země, ale také eliptická dráha Měsíce.
Díky oběhu kolem Země pozorujeme fáze. Díky eliptické dráze je Měsíc někdy trochu větší nebo menší a také
se jakoby kolébá (librace), což umožňuje pozorovat i část odvrácené polokoule.
Příklad: Ve Stellariu zobraz a přibliž si Měsíc. Pozoruj fáze Měsíce. Jak dlouho trvá od úplňku k úplňku? Jak
jinak se ještě mění vzhled Měsíce? Dokážeš to vysvětlit?
Řešení: Vyhledej Měsíc a případně posuň datum nebo čas, aby byl vidět. Přibliž jej. Vypni atmosféru (A),
zákal u obzoru (F) a obzor (G). Zapni ekvatoreální montáž (Ctrl+M), zaměř Měsíc (vyber jej a stiskni
Mezerník). Zrychli běh času, nech zobrazený panel data a času a sleduj dobu mezi stejnými fázemi.
Ve zrychlené animaci ve Stellariu pozorujeme také kolébání Měsíce a změny jeho úhlové velikosti na obloze.
Tyto jevy můžeme vysvětlit elipticitou dráhy Měsíce a sklonem jeho dráhy (někdy jej vidíme trochu shora a
někdy trochu zespodu). Z trochu jiného úhlu se na něj díváme, když vychází, a tedy koukáme na něj trochu
zprava, nebo zapadá a my pozorujeme jeho povrch více zleva. Kolébání se nazývá librace a umožňuje nám
pozorovat až 59 % povrchu Měsíce).
V této úloze můžeme vidět, že měsíční fáze se opakují za přibližně 29,7 dnů.
Příklad: Staň se astronautem Apolla 17 na Měsíci a nastav čas, aby Slunce protínalo tvůj místní poledník na
měsíční obloze. Nech běžet čas. Jak dlouho trvá, než se Slunce vrátí a opět protne místní nebeský poledník?
Řešení: Vlevo v Poloha zvol v položce „planeta“ Měsíc-Apollo 17. V Nastavení oblohy a zobrazení zvol
v záložce Krajina „Apollo 17“ a v záložce Označení zapni Poledník (meridián). Nastav datum a čas, aby
Slunce protínalo poledník. Zastav běh času. Posuň datum a čas, aby se Slunce opět vrátilo a protnulo poledník
znovu. Odečti, kolik dnů a hodin uplynulo. Pozor na měsíce, kdy se mění čas, nejlepší je nastavit měsíc se 30
dny, např. duben, červen, listopad.

Zjistili jsme, že Slunce se vrátilo za 29 dní a 14 hodin (29,6 dne). Pro pozorovatele na Zemi je Měsíc stejně
osvětlený za 29 dní 12 h 44 min (tzv. synodický měsíc – doba za kterou se vystřídají všechny měsíční fáze –
trvá 29,5 dne). Proč ten posun? Je to stejné, jako proč se Země otočí za 23 h 56 min a 4 s, ale na hodinkách
měříme den sluneční, který trvá 24 hodin (Slunce protne poledník na Zemi přesně za 24 hodin). Měsíc musí
kousek popoletět kolem Země, abychom na jeho povrchu viděli Slunce opět procházet místním poledníkem.

Hvězdný vesmír
Souhvězdí a pohyby hvězd
Ačkoli hvězdy byly považovány za stálice, ve skutečnosti víme, že se na obloze velmi pomalu pohybují.
Nejrychleji se pohybující ze známých hvězd je slabá Barnardova hvězda v souhvězdí Hadonoše. Dokonce i
na fotografii běžným 50 mm objektivem s odstupem 25 let již můžeme pozorovat její posun vůči okolním
vzdálenějším hvězdám. Je od nás jen 6 světelných roků (nejblíže kromě systému Alfy Kentaura).
Příklad 1: Pozoruj pohyb Barnardovy hvězdy mezi okolními vzdálenějšími hvězdami.
Řešení: V programu Stellarium vypneme horizont, atmosféru a mlhu při obzoru (stiskneme klávesy G, A, F).
Vyhledáme Barnardovu hvězdu, v seznamu objektů je nabízena jako Barnard's star, pokud napíšeme kousek
jejího názvu, vybereme klávesou Tab a potvrdíme klávesou Enter. Přiblížíme rolovacím kolečkem a přepneme
se na ekvatoreální montáž (CTRL + M). Jestliže zrychlíme běh času (stiskem tlačítka s dvěma šipkami asi
8krát). Pozorujeme pohyb hvězdy vůči okolním.
Změna polohy Barnardovy hvězdy mezi roky 2013 a 2033

Z nejjasnějších hvězd oblohy se velmi rychle pohybuje také Arcturus v souhvězdí Pastýře.
Příklad 2: Pozoruj změny tvaru souhvězdí v řádu desítek tisíc let.
Řešení: V programu Stellarium vyhledáme a trochu přiblížíme Velký vůz. Zapneme si popisky a spojnice
souhvězdí (klávesy C a V) – vidíme, že jde o část souhvězdí Velké medvědice. Klikneme na jednu z hvězd
vozu, například Mizar v ohbí jeho oje a zaměříme se na ni (stiskneme Mezerník). Dále vypneme horizont,
atmosféru a mlhu při obzoru (stiskneme klávesy G, A, F). Ještě zapneme ekvatoreální montáž (CTRL + M).
Nyní jen stiskneme 11krát šipky času vpřed a sledujeme, jak se začínají hvězdy navzájem pohybovat.
Souhvězdí se nám mírně kolébá vlivem precese zemské osy. Po několika desítkách tisíc let již pozorujeme
rozdíl. Maximální čas v programu je 100 000 let.
Změna vzhledu hvězdné asociace Velký vůz za 100 000 let

Precese
Příklad: Pozorujte precesi zemské osy v programu Stellarium. K jaké hvězdě zdánlivě směřuje zemská osa?
K jaké hvězdě směřovala osa před 5000 lety? Jaká je doba precese zemské osy, když pustíme čas rychle
dopředu?
Řešení: Kolem roku 2000 směřuje osa zdánlivě téměř přesně k Polárce. V nastavení oblohy a zobrazení
v záložce Označení zapni Rovníkovou síť (k datu). Zapni ekvatoreální montáž (CTRL + M). Vypni zem (G),
atmosféru (A) a zákal při obzoru (F). Zrychli čas. Severní pól na průsečíku rovníkových souřadnic nyní začne
opisovat zdánlivě kružnici. Tento pohyb nazýváme precese a doba, za kterou se vrátíme k Polárce je asi 25 800
let (Platónský rok).
Nastav datum do období počátků civilizace (starý Egypt, Mezopotámie, asi rok -3000; vlož ručně do nastavení
data a času). Obloha se nyní otáčí kolem hvězdy Thuban v souhvězdí Draka. Ačkoli je to celkem slabá hvězda,
dodnes má výsadní označení alfa Draka. Jiná souhvězdí mají jako alfy nejjasnější hvězdy. Thuban byl kolem
roku -2800 k pólu dokonce blíže než Polárka dnes.
Hvězda Thuban jako „Polárka“ starověkých civilizací

Při pohybu času ze současnosti do budoucnosti si můžeme všimnout, že asi za 12 tisíc let se poblíž středu
(jako budoucí „Polárka“) objeví jasná hvězda Vega ze souhvězdí Lyry.
Rozchod astronomie s astrologií
Zajímavým důsledkem precese je také posun tzv. jarního bodu (průsečíku ekliptiky s nebeským rovníkem).
Ten se dnes nachází v souhvězdí Ryb. Stačí si v nastavení oblohy a zobrazení dát v označení ekliptiku a rovník
(k datu i k J2000.0).
Zapneme si souhvězdí a změníme datum na roky např. −3000 a −700. Vidíme, že jarní bod se posunul do
souhvězdí Býka (v roce 3000 př. N. l.) nebo Berana v r. −700.
Ve starých civilizacích se prý za první jarní souhvězdí bral Býk. Jak víme, podle astrologie je prvním jarním
znamením Beran (základy západní astrologie zřejmě sahají někam do starověku). A bude to právě precese,
které toto v průběhu tisíciletí zcela rozhází. Už dnes má většina lidí v době narození Slunce o jedno souhvězdí
jinde, než v jakém jsou znamení.

Pokud si ve Stellariu zapneme čáru pro nebeský rovník a ekliptiku (menu Nastavení oblohy a pohledu →
Označení), pak zjistíme, že Slunce do těchto průsečíků vstupuje právě během rovnodennosti, což je nejčastěji
20. března a 23. září. Vlivem neshod v kalendáři se skutečným oběhem Země kolem Slunce nastává občas
jaro dokonce 19. března a teprve ve 22. století bude začínat i 21. března. Podobně podzim někdy začíná již
22. září.
Slunce na průsečíku ekliptiky s nebeským rovníkem 20. 3. 2014

Oběh Země kolem Slunce
Příklad 1: S pomocí Stellaria urči, kdy je Slunce v tomto roce nejvýše a kdy nejníže. Urči datum začátku jara,
když víme, že Slunce právě překračuje nebeský rovník.
Řešení 1: Nastavíme si čas na 12 hodin 20. března, tehdy se čas na hodinkách téměř neliší od času slunečního.
(Pozor – v 21. století nikdy nezačíná jaro 21. března. Také dál od 15. poledníku (spojnice měst Liberec –
Jindřichův Hradec) toto neplatí přesně.
Obr. 22: Slunce 20. března ve 12 hodin nad jihem

Klikneme na Slunce a pro větší čitelnost údajů vlevo nahoře vypneme atmosféru (klávesa A). Zapneme panel
Data a času – měníme údaje a sledujeme údaj Azimut / výška. Snadno odhalíme, že v době letního Slunovratu
21. 6. hodnota vrcholí na úrovni asi 63 stupňů a při zimním slunovratu je to asi 17 stupňů nad obzorem. Pozn.:
Během platnosti letního času zapneme 13 hodin místního času.
Obr. 23: Simulace výšky Slunce nad obzorem v programu Stellarium

Pro větší přehlednost si aktivujme čáru poledníku (Nastavení oblohy a zobrazení, záložka Označení,
poledník). Pokud budeme pozorní, všimneme si, že ve 12 hodin (13:00 v létě) není Slunce vždy přesně na
průsečíku s poledníkem. Největší vliv na tuto odchylku má naše poloha vůči 15. poledníku. Ale ani přesně na
15. poledníku nejdou naše hodinky přesně v souladu se Sluncem. V některých částech roku se občanský čas
na hodinkách a pravý sluneční čas liší o více než 15 minut. Tato odchylka je nejvíce patrná v únoru a na
přelomu října a listopadu. Viz časová rovnice.
Odchylka místního pravého poledne od našeho času na hodinkách může být v případě ČR skoro půl hodiny
mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším místem, např. Chebem a Ostravou (konkrétně 24 minut, výpočet zde:
https://youtu.be/j75RVHWQB1E?t=606). Navíc zaváděním letního času nastává pravé poledne i kolem 13:00.
Když vyneseme polohy Slunce v pravé poledne pro každý den roku, dostaneme na obloze svislou osmičku,
které se říká analema. Její nejvyšší a nejnižší bod odpovídají slunovratu. Neplatí ale, že průsečík odpovídá
rovnodennosti.
K předvedení můžeme využít i hotový skript – Nastavení (ikona klíče) -> Skripty -> analemma.

Příklad 2: Jak dlouho trvá polární den a noc přímo na severním nebo jižním pólu? Využij program Stellarium.
Řešení 2: V programu Stellarium nastavíme pozici pozorovatele na pól (90 stupňů šířky). Dále je vhodné
přepnout v Nastavení oblohy a pohledu krajinu na Ocean. V době rovnodennosti, např. 20. března, sledujeme,
jak se Slunce jakoby plazí po kružnici při obzoru. Jestliže ještě více zrychlíme čas a vypneme obzor (klávesa
G), vidíme, jak Slunce stoupá a klesá nad obzor během roku. Nejvýše je 21. 6. a nejníže 21. 12.

Obr. 26: Slunce na severním pólu u jižního obzoru 20. března

Vyhledání Polárky
Mapu otočíme k severu. Zapneme-li spojnice souhvězdí, snadno najdeme souhvězdí Malého medvěda (Malý
vůz), kde na jeho ocasu je Polárka. Všimneme si s žáky, že zdaleka nejde o nejjasnější hvězdu.
K hledání lze využít i spojnice zadních kol Velkého vozu (pětinásobek jejich vzdálenosti).

Výška Polárky u nás a na rovníku
Vzhledem k tomu, že Polárka je kolem roku 2000 velice blízko nebeskému pólu, platí přibližně poučka, že
zeměpisná šířka se rovná výšce Polárky nad severním obzorem. K měření úhlů lze použít i sklonoměr
v mobilu, nebo také starý dobrý kvadrant (z něhož byl odvozen přesnější sextant).

Měření úhlů pomocí kvadrantu (3D tisk)
K měření výšek můžeme využít také kvadrant. Jeho verzi pro 3D tisk přikládám jako odkaz na
soubory i fotografie kvadrantu – přenosnou kapesní i velkou do planetária. Při tisku jsem využil
metodu střídání barev filamentů pro čitelnost stupnic.
http://udalosti.astro.cz/sdileni/kvadrant.zip
Při měření azimutu jej držím vodorovně, při měření výšky samozřejmě využívám přímo k tomu
určený ukazatel.
Smyčka planety mezi hvězdami během roku
Dáme-li v Nastavení oblohy a zobrazení zapnout stopy planet, můžeme pozorovat, jak vnější planety kreslí na
obloze smyčku. Tento jev byl v geocentrickém Ptolemaiově systému řešen pomocí epicyklů. Kruhové orbity
kolem pomyslného bodu, který se pohyboval po kružnici kolem Země. To kupodivu dobře vysvětlovalo
pohyby planet na obloze. Správné vysvětlení přinesl až Koperníkův systém. Při pohledu ze Země vnější
planetu nejprve doháníme, proto se pohybuje zprava doleva. Pak ji předbíháme, proto změní směr zleva
doprava. Nakonec se začne vše vracet „do normálu“ a planeta se opět pohybuje doleva.

Betlémská hvězda
Nejčastěji se připomíná trojitá konjunkce planety Jupiter a Saturn v roce 7 př. n. l. Vzhledem k tomu,
že astronomové nepočítají rok 0, jako historici, musíme nastavit ve Stellariu rok -6. V případě
problému zadat mínus dejme nejprve rok 0, a pak naklikněme záporné roky.
Příkladem významného úkazu je také konjunkce Jupiteru a Venuše 12. 8. roku -2 ráno, kdy obě
planety splynuly v jednu hvězdu (nebyly okem rozlišitelné jako dvě tečky blízko sebe).

Za inspiraci k některým úlohám děkuji Pavlu Jirmanovi.
Martin Gembec, 2022

