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Zásadní otázka na úvod:

PROČ SE O TOM BAVÍME?
Dnes, 25. 10. 2022, ve 12:15 hodin, započne částečné (40%) zatmění slunce v 
naší zeměpisné poloze. Je to skvělá příležitost provést měření a pozorování.

 



Co je to zatmění slunce?
Jde o astronomický jev (neplést astronomii s astrologií), který nastane, když 

Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce, takže jej z pohledu ze Země zakryje (zcela - 
úplné zatmění, částečně - částečné zatmění).



Jak je zatmění, tak jak jej pozorujeme, možné
Jev zatmění slunce tak, jak jej můžeme ze země pozorovat, je umožněn faktem, 

že Slunce je cca 400 x větší, než Měsíc a současně je Slunce cca 400 x 
vzdálenější, než Měsíc. Tak se nám ze Země jeví velikost měsíčního a 

slunečního kotouče shodná.
Určitá "vzácnost" úplného zatmění je pak dána faktem, že oběžná dráha 

Měsíce není v rovině ekliptiky, ale je o více než 5° odkloněná.



Úplné zatmění - nastává, když Slunce, Měsíc a Země 
jsou v jedné přímce a když Měsíc zcela zakryje Slunce. 
Velmi jasný sluneční disk je nahrazen tmavou plochou 
Měsíce a koróna, která má mnohem menší jas a za 
normálních okolností není vidět, je v tuto chvíli 
pozorovatelná.

Prstencové zatmění - je možné pozorovat, když 
Slunce, Měsíc a Země jsou v jedné přímce, ale zdánlivá 
velikost Měsíce je menší než velikost Slunce. Z tohoto 
důvodu je ze Slunce vidět velmi jasný prstenec (původce 
eliptická oběžná dráha Země).

Druhy zatmění Slunce



Částečné zatmění - se objevuje, když Slunce, Měsíc a 
Země nejsou přesně v přímce, takže je Slunce zakryto jen 
zčásti. Toto zatmění je pozorovatelné z mnohem většího 
území a některá zatmění jsou pozorovatelná pouze jako 
částečná, protože oblast plného stínu leží mimo povrch 
Země.

Kombinované (hybridní) zatmění - je vzácný stav, kdy 
z jednoho místa se zatmění jeví jako úplné a z jiného jako 
prstencové.

Druhy zatmění Slunce



Zatmění Slunce může být pozorováno různými způsoby. Rozhodně se 
nedoporučuje Slunce pozorovat přímým pohledem pouhým okem, natož 
dalekohledem či přes objektiv fotoaparátu. 
Dopadající sluneční záření může silně poškodit lidskou sítnici a vést tak k 
nevratné slepotě. Nedoporučuje se ani použití běžných slunečních brýlí, disket 
či fotografických filmů – ty sice dopadající záření zmírní, ale neodfiltrují 
nebezpečné ultrafialové záření. Za bezpečné se považuje pozorování přes 
speciální filtry, popřípadě svářečské sklo.

Pozorujeme zatmění Slunce

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dalekohled
https://cs.wikipedia.org/wiki/Objektiv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotoapar%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slepota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_br%C3%BDle
https://cs.wikipedia.org/wiki/Disketa


Další způsob pozorování může být prováděn prostřednictvím přístrojů, 
měřících světelný tok. Výhodou takového přístroje může být záznam 
průběžných hodnot světelného toku ze Slunce za celou dobu probíhajícího 
zatmění.

My provedeme oba druhy pozorování, přímé i pomocí měřícího přístroje. 
Svářečské sklo pro přímé pozorování již máme, vyrobíme si tedy už jen 
příslušnou aparaturu.

Pozorujeme zatmění Slunce



Jako senzor intenzity osvětlení použijeme elektrický odpor, citlivý na světlo - 
tzv. fotorezistor. Ten pracuje tak, že čím vyšší intenzita osvětlení viditelným 
spektrem na něho dopadá, tím menší klade elektrickému proudu odpor 
(vyzkoušejme mini experiment s fotorezistorem a multimetrem).

Měřící aparatura

Elektrický odpor je veličinou, stojící proti toku proudu v 
elektrickém obvodu. 
Určit lze nejčastěji podle Ohmova zákona:

Elektrický odpor mezi dvěma body (R, jednotka Ohm) 
= 

úbytek napětí (U, jednota Volt) : výsledný proud (I, jednotka Amper)



Abychom mohli použít fotorezistor jako senzor, musíme vytvořit elektrický 
obvod, kde bude spolu s fotorezistorem zapojen shodně velký obyčejný 
odpor.

Měřící aparatura

Tento způsob zapojení nám umožňuje 
porovnávat velikost napětí, kterým senzor 
napájíme s výsledným napětím, sníženým o 
okamžitý odpor fotorezistoru. Rozdíl nám tvoří 
naměřenou hodnotu.

Pozor! Výsledkem měření nebudou přímo 
hodnoty jednotkách měřené veličiny.  



Zhotovený senzor připojíme na mikropočítač s analogovými vstupy. Jaký je 
rozdíl mezi analogovým a digitálním vstupem?

Měřící aparatura

Následně mikropočítač naprogramujeme, 
aby naměřené hodnoty odesílal do počítače 
pro další zpracování, jako zobrazení a 
uchování naměřených dat.

Pojďme se tedy pustit do stavby.



Pozorování a měření
Měřící aparatura byla nainstalována na stativ a je umístěna venku 
v otevřeném, nezastíněném prostoru. Senzor intenzity světla je otočen 
směrem k obloze tak, aby jej nezastiňovaly procházející osoby.

Měření je prováděno každých 6 sekund, naměřené hodnoty se ukládají a 
vizualizují v počítačovém programu, který předem pro tento účel vytvořil 
mentor.

Přímé pozorování provádějí studenti přes filtr svářečského skla č. 11. Mentor 
dbá na dodržování pravidel ochrany zraku studenty.



započalo v 11:25:05
ukončeno v 12:22:11
měřící interval 6s
citlivost přístroje 0,0012 V

Měření měřící aparaturou:

Naměřený průběh:

Pozorování a měření

Vrchol zatmění



Pozorování a měření


