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Roky 1969 a 1970 v dejinách rozvoja ama-

térskej astronómie na Slovensku znamenajú 
určité medzníky, ktoré sú zákonitým vý-
sledkom obetavosti a snahy desiatok a sto-
viek oduševnených hvezdárov — amatérov 
i profesionálovi. V roku 1969, vď'aka Minis-
terstvu kultúry SSR, bole doriešené štátno-
politické riadenie a organizácia amatérskej 
astronómie na Slovensku, schválená kon-
cepcia rozvoja tejto špecializovanej osveto-
vej činnosti a položené základy úspešnej 
práce pre d'alšie roky. Dňom 1. apríla 1969 
začína svoju činnost Slovenská ústredná 
hvezdáreň v Hurbanove, ako koordinačně 
centrum amatérskej astronómie na Sloven-
sku, prvýkrát sa otvára pomaturitně štú-
dium astronómie za účelom výchovy dosta-
točného počtu stredných odborne kvalifiko-
vaných astronómov, dňom 1. januára 1970 
začínajú svoju činnost oblastné hvezdárne 
v Prešove, Banskej Bystrici a Hlohovci 
a dnešným dňom vychádza prvé čís-
lo KOZMOSU, časopisu slovenskej rodiny 
astronómov a priaznivcov tohoto odboru. Za 
tieto výsledky patrí nesporne vd'aka všet-
kým ustanovizniam a jednotlivcem v čase 
evolučnej prípravy týchto faktov. Vd'aka 
patrí Osvetovému ústavu v Bratislave za 
starostlivost o astronómov-amatérov na 
Slovensku v období, keď sa tito mohli seba-
realizovat iba na jeho póde. Mimoriadnu 
vd'aku citime voči Astronomickému ústavu 

Slovenskej akadémie vied a jej riaditel'ke 
RNDr. Ludmile Pajdušákovej, CSc. za ne-
všedně starostlivost vedeckých pracovníkov 
o rozvoj amatérskej astronómie na Sloven-
sku, pretože bez nich nielen terajší stav, ale 
ani budúci rozvoj nie je predstavitel'ný. Náš 
časopis, ktorý je prvý svojho druhu na Slo-
vensku, má slúžit jednad odborným pracov-
nikom na zverejnenie výsledkov svojho vý-
skumu, najmd však širokej verejnosti, do 
ktorej zaradujeme pochopitel'ne aj mládež, 
pretože táto, okrem strohých správ, nemala 
doposial' možnost rozvíjat svoje vedomosti 
o probiémoch astronómie a kozmonautiky 
v takejto ucelenej forme. V záujme týchto 
zámerov je volený i obsah a rozmanitost 
časopisu. Nazdávame sa, že si v ňom nájde 
vkčšina čitatel'ov okruh svojich problémov 
a zaujímavostí, čo však nevylučuje v bu-
dúcnosti jeho vylepšenie. Tvorcovia tohoto 
časopisu očakávajú, že prispievaním vedec-
kých pracovníkov, popularizátorov, ale aj 
širokej dopisovatel'skej verejnosti, sa pod-
statne zlepší informovanost, zvýši sa vzde-
lanost a v nemalej miere sa zaktivizuje 
záujmová činnost obdivovatel'ov vesmíru. 
Začiatkom úvodu som hovoril o dosiahnu-
tých výsledkoch týchto rokov. Vydávaním 
KOZMOSu sa nám naskytá d'alšia príležitost. 
Ako sa jej zhostíme, záleží od nás, od všet-
kých. 
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INTERKOZMOS I 
a 

sledevanie 

Slnka na 

Slzalnaton, plese 

Dňa 14. októbra 1969 bola v ZSSR vypustená na 
obežnú dráhu umelá družica Interkozmos I s vedec-
kým! aparátmi postavenými v róznych socialistic-
kých krajinách. Určitými prístrojmi prispela i ČSSR 
a to mimo m ého i aparatúrou na výskum róntge-
nového a ultrafialového žiarenia Slnka. Je to po 
prvýkrát, čo československí astronómi vykonávajú 
mimozemský výskum Slnka z umelej družice Zeme. 
Tento kozmický program bol vypracovaný ešte v ro-
ku 1967 s vedomim, že mimozemský výskum je do-
plňujúoa pozorovacia metodika, ktorá rozšíri kom-
plexnosť nášho pozorovacieho materiálu a umožní 
tak úpinejšiu interpretáciu a presnejšie teoretické 
objasnenie pozorovaných javov na Slnku i jeho 
vztahu k Zemi. 

Výskum rSntgenového a ultrafialového žiarenia je 
len časí výskumu Slnka, ktorý sa z pozemských sta-
nic nedá uskutočňovať — a výsledky samé o sebe, 
čiže len holé konštatovanie intenzity, prípadne zme-
ny tohoto žiarenia namerané mimo zemskú atmosfé-
ru, by nebolo vyčerpávajúcim prínosom. Len v kom-
plexe celého výskumu slnečnej aktivity nadobúda 
tento výskum vo svojom význame patričných roz-
merov a móže znamenat velký pokrok v poznávaní 
určitých javov a dejov na Slnku. Je preto dóležité, 
aby súčasne s výskumom robeným Interkozmosom 
I tam, kde už náramne riedka atmosféra nepohl-
cuje rántgenové a ultrafialové žiarenie (260 km 
v perigeu až 640 km v apogeu), prebiehalo súčasne 
i pozemské pozorovanie a to pokial možno všetkých 

Foto grafia slnečných škvfn — Skalnaté pleso dňa 
22. X. 1969 o 12 hod. 17. min. 

druhov a nepretržite. Len súčasným a komplexným 
pozorovanim je možné poznávat zdroje študovaného 
žiarenia a príčiny jeho zmien. 

Treba vediet, že zatial' známym silným premen-
livým zdrojom rSntgenového a ultrafialového žiare-
nia sú predovšetkým chromosférické erupcie. Chro-
mosférické erupcie Slnka nie sú viditelné volným 
okom ani pozorovatelné normálnym d'alekohl'adom 
Pozorujú sa špeciálnymi pristrojmi. Nachádzajú sa 
vo vyšších vrstvách atmosféry ako škvrny, v tzv. 
chromosfére spolu s protuberanciami, ktoré ale za-
sahujú až do korány. Za•tial' čo podstatou protube-
rancií sú horúce plyny vystupujúce alebo klesajúce 
chromosférické erupcie pozorujeme len ako náram-
ne zjasnené plošky flokulového pola (jasnejšie a 
temnejšie obrovské vločky pozorované v chromo-
sfére). Chromosférické erupcie merajú len niekolkc 
plošných stupňov a trvajú niekol'ko minút — len 
tie najintenzivnejšie trvajú maximálne niekolko de-
siatok minút. Vyskytujú sa v oblasti temných 
škvfn, zvlášť velkých a rýchle sa vyvíjajúcich. 
Okrem ultrafialového a róntgenového žiarenia sú 
zdrojom i žiarenia korpuskulárneho a niektoré i koz-
mického žiarenia. Ak si uvedomlme účinky týchto 
druhov žiarenia, či už na najvyššie vrstvy našej 
atmosféry (ionizác!a), alebo na magnetické pole 
Zeme, potažne i účinky na živú hmotu (je pre život 
nebezpečné — ale štastie, žijeme na dne vzdušného 
oceánu, ktorý menované druhy žiarenia pohlcuje), 
potom je správne tvrdenie, že sú to chromosférické 
erupcie, ktoré aktívne ovplyvňujú stav a deje nielen 
v zemskej atmosfére, ale aj na zemskom povrchu. 
Výskum chromosférických erupci! a ich žiarenia 
sa nekoná len z dóvodu teoretického poznávania 
ich samých, ale hlavne z dóvodov praktických, ich 
vplyvu a vztahu k pozemským dejom. 

Chromosférické erupcie sa vyskytujú spoločne 
s temnými škvrnami a preto sa tiež kedysi myslelo, 
že tieto vplývajú na Zem, a s aktívnymi protube-
ranciami v tzv. aktívnych oblastiach Slnka. Astro-
námi! teda právom očakávajú v aktívnych oblastiach 
i výskyt chromosférických erupci!. Zatial' však nic 
je možné s istotou robit prognózu, kedy a kol'ko 
sa objavi chromosférických erupcií v určitej aktív-
nej oblasti s akými vlastnostami. 

Nad aktívnymi oblastami prekonáva zmeny i ko-
róna v zmysle nadobúdania na intenzite. Korána je 
teda prvým prostredím, v ktorom móžeme pozo-
rovat vplyv akt!vnych oblastí. 

Napriek tomu, že slnečná činnost je sledovaná 
pomerne dlho — temné škvrny systematicky viac 
ako dvesto rokov a sporadicky už od začiatku 17. 
storočia, protuberancie asi sto rokov, chromosfé-
rické erupcie a korána len asi tni desatročia —
jednako príčinnost a vzájomné vztahy jednotlivých 
javov ešte nie sú celkom známe. Je to prirodzené 
— ved' slnečnú aktivitu v jej celej zložitosti až do 
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kozmických letov sme nesledovali úpine, komplexne. 
Okrem toho slnečná aktivita v celom rozsahu žia-
renia nemá obdoby na zemskom povrchu a nie je 
sledovaná pod fotosféru, kde treba hl'adat jej ko-
rene. Je potrebné riešif ešte mnohé problémy, nájsť 
vzájomné súvislosti a pričirnnosti, a to nielen na 
samotnom Slnku, ale i z hiadiska vztahov Slnko —
Zem. 

V súčasnej do'be po celej zemeguli sú roztrúsené 
stanice na sledovanie slnečnej činnosti, no jednako 
vznikajú časové medzery hlavne v sledovaní chro-
mosférických erupcií a korány, na pozorovanie kto-
rej je na celom svete len asi desiatka vysokohor-
ských stanic a vyžaduje dokonale jasnú oblohu. 

V rámci vypustenia Interkosmosu I bola zorgani-
zovaná spolupráca mnohých pozemských staníc na 
zintenzivnené sledovanie slnečnej činnosti. Do siete 
týchto stanic patra i Astronomický ústav SAV a to 
jednak observatórium na Skalnatom Plese na sle-
dovanie fotosf éry a Lomnický Štít na sledovanie 
protuberancií a koróny. 

Prvé dni po vypustení Interkozmosu I boli na 
slnečnú činnost velmi chudobné — zato však neskór 
vyšla na severnej pologuli aktívna oblast, ktorá sa 
hlásila zvýšenou intenzitou v obvykle pozorovanej 
koronálnej zelenej čiare 5303A (Fe XIV — trinásť-
krát ionizované železo) žitou vápnikovou čiarou 
(Ca XV 5694A) a smyčkovou protuberanciou. Dňa 
18. októbra vyšla pomerne velká škvrna. ŽLltá vápni-
ková čiara, ktorá je len zriedka pozorovaná, bola 
na Lomnickom Štite po prvýkrát pozorovaná štyri 
dni po sebe — 21. októbra už nebola viditelná. Dňa 
20. októbra v tej istej oblasti vyšla na viditel'nú 
pologul'u d'alšia a ešte váčšia temná škvrna. Na 
Lomnickom Štíte i za normálnych okolností venuje 
sa velká pozornost takejto aktivnej oblasti, no po 
tieto dni — priaznivé pre pozorovanie koróny, fo-
tografovanie spektra koróny bole ešte častejšie: 
robili sa rezy radiálne i tangenciálne a to až v šty-
roch čiarach: obvyklej zelenej a červenej čiare 
(6374A patriaca FeX — devhtkrát ionizované žele-
zo) — v žltej čiare patriacej štrnástkrát ionizova-
nému vápniku a bol urobený pokus zachytit i čiaru 
trinástkrát ionizovaného argónu (A XIV 4412A). 

Výskyt týchto čiar, hlavne argónu signalizuje, že 

ide o mimoriadne aktívnu oblast. Vyskytujú sa v ko-
róne tam, kde teplota dosahuje až štyri milióny 
stupňov. 

Čiara A XIV sa na Lomnickom Štíte skutočne aj 
pozorovala a to 19. a 20. októbra 1969, a bole to 
druhé pozorovanie mimo úpiného zatmenia Sinka. 
Prvé pozorovanie tejto čiary mimo zatmenia, čiže 
koronografom previedol dňa 20. XI. 1960 H. Zirin 
v USA. 

Prvé pozorovanie tejto čiary pri úpinom zatmeni 
Sinka previedol T. Dunham dňa 8. júna 1937. Až 
o 15 rokov neskór, tiež pri úpinom zatmení Slnka 
25. februára 1952, pozoroval túto čiaru B. Lyot, 
ktorý vóbec prvýkrát pozoroval korónu mimo zatme-
nia pomocou ním skonštruovaného koronografu. A 
ešte raz bola pozorovaná čiara A XIV a to pni úpl-
nom zatmeni 15. februára 1961 (kolektívom pod ve-
dením Kernoa). 

Vcelku teda táto velmi zaujímavá čiara bola po-
zorovaná trikrát pri úpinom zatmení Sinka a dva-
krát mimo zatmenia, včitane pozorovania 19. a 20. 
októbra 1969 na Lomnickom Štíte. 

Na Skalnatom Plese v hodinových intervalech sa 
fotografovala predovšetkým aktivna oblast. Tvar, 
vývoj a pohyb temných jadier v pozorovaných sku-
pinách je tiež dóležitý pre vyhodnotenie celej 
aktivnej oblasti. 

Ako bole už uvedené, význam sledovania róntge-
nového a ultrafialové žiarenia nadobudne pinú hod-
notu až na základe pozemských sledovaní slneč-
nej činnosti a to zo všetkých oblastí Slnka — foto-
sféry, chroniosféry i korány. Je pochopitelné, že 
treba mimozemské pozorovanie opakovat a rozši-
rovať, aby problémy slnečnej aktivity a jej vplyvu 
na Zem boli čo najúpinejšie známe. Konečný prak-
tický ciei tohoto výskumu je robit prognózy slneč-
nej aktivity a tam — kde je to možné a potrebné, 
robit na Zemi patričnú prevenciu (poruchy v tele-
komunikácii, magnetické búrky, počasie atd'.). 

O výsledkoch nazbieraných pomocou Interkozmo-
su I bude sa jednat na medzinárodnej pracovnej 
porade zvolanej do Prahy na 2. až 7. marca 1970. 
Okrem toho na tejto porade sa bude prejednávat 
program a spolupráca pre Interkozmos III. 

RNDr. L. Pajdušáková, CSc. 

O B J AV H2C 13O 16

v medzihviezdnej hmote 
Objavy posledných rokov vrhajú nové svetlo na 

chemické zloženie medzihviezdnej hmoty. Posled-
ným z radu objavov bola identifikácia a^bsorpčnej 
čiary 4830 Mhz, ktorá patrí medzihviezdnemu for-
maldehydu H2C12O16. Absorpoia medzihviezdneho for-
maldehydu bola zaznamenaná jednak v smere rá-
diových zdrojov a jednak sa prejavila na pozadí 
2, 8°K izotropickéhoziarenia. 

V septembri 1969 ohlásili americki astronómovia 
B. Zuckerman, P. Palmer, L. Snyder a D. Buhl objav 

medzihviezdneho HzC13O16, ktorý je druhom formal-
dehydu s izotopom C13. Pomerné zastúpenie formal-
dehydu s lzotopom C13 v medzihviezdnej hmote je 
nižšie ako formaledyhu s izotopom C12. Objav spo- 
čiva v identifikácii čiary 4593 Mhz v smere zdrojov 
spojitého rádiového žiarenia Sagittarius B2, Sagitta-
rius A a W 51. Pozorovania v smere W 51 sú 
neisté. Výsledok spektrálnej analýzy poskytuje no-
vý údaj o pomernom zaGtúpení izotopov C12 a C13 

v medzihviezdnej hmote, čo je velmi dóležité pre 
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štúdium procesov nukleosyntézy v Galaxii. Mimo-
chodom pri tomto pozorovaní bola vinová dlžka 
4593 určená s vyššou presnosťou ako bol labora-
tórny údaj. Nová hodnota vinovej dlžky je 
4593.052 ¢ 0,022 Mhz. Pozorovania sa konali na 43 m 
rádioteleskope National Radio Astronomy Observa-
tory. 

Abundancia C12 v porovnaní s C13 je v prípade 
rádiového zdroja Sagittarius A 8,6-krát, Sagittaria 
B2 10,5-krát a W 51 50-krát vyššia. Všetky údaje 
Sú však nižšie ako laboratórne údaje, podia kto-
rých je výskyt C12 na Zemi 89-krát vyšší ako C". 
Príčinou rozdielu móže byť rozdielna excitačná tep-
lota oboch izotopov. Rozdiely v pomere výskytu Cu 
a C13 móžu byť odrazom odlišnosti vzniku a vý-
voja medzihviezdnej hmoty v róznych častiach Ga-
laxie. Tieto rozdiely móžu byť spósobené lokálnymi 
príčinami a móžu úzko súvisieť so vznikom a vý-
vojom hviezd ako i vznikom medzihviezdnej hmoty 

ako produktu vývoja hviezd. Niektoré jadrové pro-
cesy, prebiehajúce vo hviezdach dávajú nízky po-
mer C''/C13. Tak CVO cyklus v normálnej hviezdnej 
nukleosyntéze dáva pre vyšeuvedený pomer hod-
notu 4; pri explózii velmi hmotných hviezd móže 
byť tento pomer menší ako 1. Pomocou výkonnej-
šieho zariadenia by bob o možně merať pomer vý-
skytu C12 a C13 v mých formaldehydových oblakoch 
v Galaxii a porovnávať tieto údaje s hodnotou 89, 
získanou v pozemských laboratóriách. Ďalej by boto 
zaujímavé hl'adať H2C12O18 a porovnat pomer výsky-
tu izotopov O16 a O18. Terajšia hodnota pomeru 
O16/O18 bola odvodená z pozorovaní O16H a O18ťí a 
je rovná 500. Prípadná rozdielna hodnota odvodená 
oboma metódami by mohla svedčiť o existencii 
výberového izotopického efektu pri vzniku molekúl 
v medzihviezdnom priestore. 

Atívne oblasti na SIn[u 
1. LJVOD 

Slriko ako jedna z nesčíselného množstva hviezd 
sa na prvý pohl'ad — až na svoju zdanlivú vel'-
kost — ničím neodlišuje od ostatných hviezd. No, 
hoci sa nám Sinko javí ako typická pokojná hviezda, 
neznamená to, že nepodlieha nijakým zmenám. Ne-
musíte byť ani astronómom, .aby ste si všimli, že 
Sinko je vlastne užasne aktívne. Očinky jeho akti-
vity sú všade okolo nás. Existencia morského vino- 
bitia, morsky'ch prúdov, vyparovania vody zo zem-
ského povrchu sú spósobené účinkom slnečnej ener-
gie. Samozrejme aj vetry, oblaky, dážd a sneže- 
nie, sú produktom energie za Sinka. Ak by zajtra 
Sinko prestalo svietiť, prestali by tiecť rieky, hyd- 
roelektrárne by prestali dodávat elektrický prúd, 

K 

Koróna 

Chromos f éra 
Fotosf éra 
Konvektívna zóna 
Zóna žiarivej 

rovnováhy 

Jadro 

Obr. 1: Schématický rež sínečnujm vnútrom 

KÚZMON 

RNDr. J. Tremko, CSc. 

rastliny vyrábajúce si potravu pomocou slnečného 
svetla by zahynuli a bez rastlín by zahynuli zvie- 
ratá a aj človek. 

Ak by ste bolí astronómom, poznali by ste, že 
Slnko je aktívne tiež iným spósobom. Poznali by 
ste, že sa pohybuje (odhliadnúc od jeho zdanlivé- 
ho denného a ročného pohybu), že jeho povrch je 
divadelnou scénou s prakticky non-stop predstave- 
ním, že slnečné vnútro je pecou, v ktorej sa neu-
stále vyrába jeho svetlo a teplo. Štúdiom tejto 
aktivity sa zaoberajú nielen astronómovia, ale v po- 
slednej dobe i geofyzikovia, rádiofyzikovia, cialej 
biológovia a dokonca lekáni. Nie je to len preto, že 
je to svojim spósobom vzrušujúce, ako sú vzrušu- 
júce povedzme výbuchy sopiek, tornáda, povodne, 
hromy a blesky v porovnaní s lenivým slnečným 
dňom na pláži. Je to najmá preto, že prejavy slneč- 
nej aktivity ako premenná zložka slnečnej činnosti 
najviac a neočakávane pósobia na život na Zemi. 
No a je v iudskej prirodzenosti, že človek chce 
poznat podstatu týchto javov, zákonitostí v ich pre- 
javoch a prípadne sa pred nimi chránit. 

V dlhšom seriáli článkov sa pokúsime oboznámif 
čitatel'ov s póvodom a príčinami slnečnej aktivity 
a potom s jednotlivými prejavmi tejto aktivity na 
slnečnom povrchu — ako sú škvrny,fakulové a flo- 
kulové polia, clalej chromosférické erupcie, protu-

20 000 km < h < - 
0 < h < 20 000 km 

-500 km <h < 0 km 
- 50 000 km <h < - 500 km 

- 650 000 km <h < - 50 000 km 
- 696 000 km < h < - 650 000 km 
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Obr. 2: Flokulové polio (biele oblasti) na spektrohe-
h ograme v čiare vápnika. 

berancie a koronálne kondenzácie. Povieme si Balej 
niečo o rádiovom a krátkovinnom žiarení Slnka, 
periodicite slnečnej č"innosti a o tzv. slnečno-zem-
iiých vztahoch. Nakonec sa v článku Slnko ako 
hviezda budeme snažit ;na nášho životodárcu po-
zerat očami aspoň obyvatel'a Proximy Centauri, resp. 
pozrieme sa, kde to v tom Vesmíre sme vlastne 

pohodenh. 

Tento seriál nechce byť len populárnym, naopak 
budeme sa snažit uvádzať i najnovšie výsledky vý-
skumu a poved'at čo-to i o metodike pozorovaní. 
Žial', astronómia používa množstvo pojmov, ktorým 
fudia mimo „bachu" nerozumejú. Nenapadá nás v 
tejto súvislosti .nič rozumnejšieho ako doporučhť 
obrátit sa o prhpadné vysvetlivky na Kleczkov a 
Švestkov Astronomický a astronautický slovník 
(1963). 

2. S KÝM MÁME DO ČINENIA 

Hoch je Slnko normálna hviezda, taká ako milióny 
mých, 

predsa sa od ostatných velmi uši svojou 
vzdialenosťou od Zeme. Kým všetky hviezdy vidíme 
aj v najsilnejšhch d'alekohtadoch ako body, Slnko 
už volným okom pozorujeme ako rozmerný disk. 
Jeho stredná vzdialenost od Zeme je 149,5 mhlióna 
km. Je zaujhmavé, že v zima sme k Slnku o 2,5 mi-
lióna km bližšie •a v lete o 2,5 milióny km d'alej 
od tejto strednej vzdialenosti. Teda striedanie roč-
ných období nie je spósobené zmenou vzdialenosti 
od Slnka, ako sa mnohí 1'udha mýma domnievajú. 

Pretože uhlový priemer Sluka je asi 1!2 oblúko-
vého stupňa, potrebovali by sme asi 720 Slnc po-
ukladaných vedla seba, aby sme mali slnečný pás 
okolo celej zeme. Skutočný priemer Slnka je 1392 000 
km. A to by zasa boto potrebné poukladať 109 
zemegúl', aby sme takýmto pásom Slnko pretali. 
Kot'ko Slnko pri jeho špecifhckej hmote 1,4 g/cm3
váži sa neodvážime vyslovit. Čhselne je to asi 
2 200 000 000 000 000 000 000 000 000 ton materiálu. Je 
to asi 1000-krát viac, než je úhrnná hmota všetkých 
pianét slnečného systému. 

Prh štúdiu Slnka ,si pomáhame tým, že ho de-
lime na niekotko vrstiev. Treba zdóraznit, že celé 
Slnko je plynná guta, i ked' sa tento plyn nachádza 

v róznych stavoch. Napr. jadro Slnka (obr. 1) s je-

ho teplotou asi 15 miliónov stupňov sa nachádza 
v stave tzv. degenerovaného plynu. Hustota tu do-
sahuje hodnót 100 g/cm3. Nad jadrom sa nachádza 
vrstva v žiarivej rovnováhe, v ktorej sa prenos 
energie deje žiarivými procesmi. Ešte vyššie je tzv. 
konvektívna vrstva, kde dominuje prenos energie 
konvekciou, t. j. prúdením hmoty. Hustota je už 
len asi 0,001 gJem3. Spomenuté vrstvy tvoria vnútro 
Slnka a sú nepozorov tetné. Atmosféru Slnka delí-
me na 3 známe vrstvy, je to: asi 500 km hrubá to-
tofséra s teplotou asi 6000°C — fotosféra je to tá 
vrstva, ktorú vidíme všetci volným okom, nad ňou 
sa nachádza približne 20 000 km hrubá chromosféra, 
ktorá pozv'ol'na prechádza do koróny a tá siahajúc 
vlastne až k našej Zemi sa rozplýva v medziplane-
tárnom priestore. Teplota koróny odvodená z khne-
tickej energie častíc je až niekotko miliónov stup-
ňov. Hustota týchto častíc je však až taká mizivá, 
neschopná zabezpečit vedenie tepla, že človek sto-
jaci v takomto prostredh by vlastne zamrzol. 

3. PREČO SLNKO SVIETI A HREJE? 

Slová svieti a hreje možno vlastne zahrnut do 
spoločného pojmu — vyžaruje energiu. Jedná sa 
totiž 'o dye rózne spektrálne časti toho istého žia-
renia. Slnko svieti tak jasne pretože jeho viditelná 
povrchová vrstva — fotosféra má teplotu asi 6000°C. 
Táto teplota spósobuje, že Slnko sa nám javh ako 
siabožltý objekt. Keby bob o horúcejšie, javilo by sa 
nám modrejšie, keby naopak boha chladnejšie, vídali 
by sme ho ako červenú gutu. Povrch Slnka je udr-
žovaný horúcim v dósiedku energie prichádzajúcej 
zo slnečného jadra. Ako sme spomenuli teplota v 
jadre Slnka dosahuje hodnotu asi 15 miliónov stup-
ňov — to je dost, aby v jadre prebiehali termo-
nukleárne reakcie. V tzv. protón-protónovom proce-
se sa spájajú 4 atómy vodíka a tvoria jeden atóm 
hélia. Ale 4 atómy vodíka majú hmotu o niečo 
váčšiu ako má jeden atóm hélia. Teda malé množ-
stvo hmoty mizne prh každej reakcii. Čo sa s ňou 
stáva? Podta známeho Einsteinovho vzorca E = mc2
sa premieňa na energiu (c je rýchlosť svetla). A 
táto energia unikajúca do vesmíru je potom zdro-
jom svetla, tepla a vóbec života v celej slnečnej 
sústave. 

Obr. 3: Slnečná granuláca na snímke získanej 5. jú-
la 1885(!) Jansenom. Jednotlivé granule ma-
jú priemer okolo 1000 km. 
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Kecl nejaké teleso vyžaruje energiu, musí sa 
ochladzovat. V prípade Slnka je toto ochladzovanie 
kompenzované stálym prisunom energie z vnútra. 
Toto sa bude diat dovtedy, kým sa vodíkové palivo 
v jadre nevyčerpá. Kedy to bude? Žiadne strachy. 
Asi za 10 biliónov rokov. 

Obr. 4: Jemná štruktúra slnečnej škvrny v bielom 
svetle. 

4. Č0 JE SLNEČNÁ AKTIVITA? 

Dostávame sa teda k vlastnej téme. Pri súčasnom 
rozvoji náuky o Slnku, ktorú obyčajne nazývame 
fyzikou Slnka alebo heliofyzikou, možno na túto 
otázku odpovedat krátko. Slnečná aktivita — to ja 
celý komplex róznych javov v slnečnej atmosfére, 
ktoré prebiehajú v pomerne velkých oblastiach a 
sú charakterizované značnými zmenami základných 
fyzikálnych vlastností odpovedajúcich vrstiev atmo-
sféry Sloka. Tieto javy navzájom tesne spolu sú -
visla, no súčasne sa vyznačujú velkou odlišnostou, 
ktorá je podmienená róznymi fyzikálnymi podmien-
kami, typickými pre rózne oblasti slnečnej atmo-
sféry. 

V súčasnej dobe sa predpokladá, že rozhodujúcu 

Obr. 5: tyri snímky eruptívnej fázy pokojnej pro-
tuberancie urobené v priebehu niekolkých 
hodin. Protuberancia closiahla výšku asi 500 
tisíc kilometrov nad slnečným povrchom. 

úlohu pri vzniku a vývoji aktívnych oblastí na Sln-
ku zohráva slnečné magnetické pole (o ňom si po-
vieme v nasledujúcom článku). Nebude to celkom 
dobré prirovnanie, ked povieme, že aktívne oblasti 
sú niečo ako ,sopečná činnost na Zemi. Zaberajú 
podpovrchové vrstvy Slnka a prejavujú sa i vo všet-
kých jeho atmosferických vrstvách. Aktívne oblasti 
neustále vznikajú a zanikajú. V danom okamihu 
existuje na Slnku v priemere 10-20 aktívnych ob-
lastí s dobou života niekolko dní až mesiacov. 

Aktívna oblast je fyzikálna jednotka, i kecl sa 
kvóli jednoduchosti budeme zaoberat jednotlivými 
jej prejavmi postupne. Niektoré z týchto prejavov, 
viditelné len špeciálnymi prístrojmi sú ukázané na 
obrázkoch 2 až 6. Podrobne si ich vysvetlíme v na-
sledujúcich článkoch. 

Výsledky posledných výskumov ukázali, že zrod 
a vývoj aktívnych oblastí ovplyvňujú hlavne nasle-
dovné činitele: 

a) Hlboko uložené podpovrchové magnetické zdro-
je — pravdepodobne na dolnej hranici konvektívnej 
zóny — ktoré produkujú aktívne oblasti nad dížko-
vými zónami niekolkých desiatok heliografických 
stupňov. Tieto zdroje rotujú so synodiekou periodou 
27,0 dní a okrem toho ich rozloženie jasne súvisí 
so štruktúrou medziplanetárneho magnetického pola 
a tzv. „Bartelsovskými aktívnymi dížkami" známy-

Obr. 6: Biela koróna počal úpiného zatmenia SlnkZ. 

mi z pozorovania geofyzikálnych javov. Efekt aktív-
nych dížok na Slnku je najlepšie vyjadrený v roz-
ložení najaktívnejších javov, akými sú napr. chro-
mosférické protónové erupcie. 

b) Spojitá interakcia starých magnetických polí 
$ novými aktívnymi oblasťami. Miesta, kde sa vy-
tvárajú nové centrá rotujú s 27-dňovou periodou. 

c) Aktivm oblast po jej vytvorení nerotuje s 27-
dňovou periodou, ale so známou 27,275 Carringto-
novskou periodou a zúčastňuje sa diferenciálnej ro-
tácie. 

d) V mnohých prípadoch bolo pozorované, že po 
vzniku aktívnej oblasti sa v priebehu jednej rotácie 
vyvinula nová aktívna oblast na opačnej strane 
Slnka vzdialenej asi o 180°. 

e) Koncentrácia, zoslabenie a redistribúcia mag-
netických polí sa deje vplyvom konvektívnych po-
hybov vznikajúcich v konvektívnej vrstve Slnka: 
granulácie, supergranulácie a obrých ciel a ich in-
terakcie s diferenciálnou rotáciou. 

RNDr. Július Sýkora 
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Planetárny program 
NASA 

Planetárny program NASA bol zahájený v roku 
1964 úspešným vypustením Marineru IV k Marsu. 
Po tomto lete nasledovalo vypustenie Marinerov Vl 
a VII 31. júla a 5. augusta 1969, ktoré mali tiež za 
úlohu obletiet Mars. Mariner VI prechádzal rovní-
kom Marsu pozorujúc pritom rovníkovú oblast, kým 
Mariner VII preletel nad severnou pologuYou pozo-
rujúc polámu čiapku. Ďalším programom výskumu 
NASA budú v roku 1971 dva lety Marinerov. 

Vedecké úlohy, ktoré majú treto kozmické lode pinit, 
sú: zmapovat asi 70 % povrchu planéty Mars s rozli-
šovacou schopnostou 1 km, obdržat obrázky po-
vrchu planéty s rozlišovacou schopnostou 100 m, 
prieskum zaujímavých oblastí, štúdium štruktúry po-
lárnych čiapok, získat informácie o mrakoch a pra-
chových búrkach. Pomocou ultrafialového spektra 
získat mapu rozloženia ozónu, určeme plynného 
obsahu atmosféry a mapu zložena ionosféry. Ďalej 
pomocou infračerveného spektrometra, interfero-
metru a rádiometru majú sa získat podrobné infor-
mácie o tepelnom režime v nízkej atmosfére, pre-
skúmat zloženie atmosféry a zloženie povrchu 
planéty. Očakáva sa, že tieto Marinery získajú ko-
nečné znalosti o takých záhadách, ako sú tmavé 
čiary na planéte •a budú mócť vybrat miesta vhodit 
na mákké pristátie kozmickej lode Viking v roku 
1973 na Marse. 

Kozmickú loď Viking vynesie raketa Titan III — D 
Centaur s pristávacou častou a družicou na dráhu 
k Marsu. Plánuje sa, že po preskúmaní funkcií jed-
notlivých prístrojov sa pristávacia časí oddelí od 
materskej lode a mškko pristane. Livotnost prístro-
jov, ktoré budú dávat informácie z povrchu Marsu 
bude 90 dní. Pristávacia čast bude vážit asi 700 až 
900 kg a bude niest asi 30 kg vedeckých prístrojov, 
z ktorých asi 10 kg bude použité na meranie at-
mosferických vlastností planéty počas zostupu. 

Ďalšia planéty popri Marse, kde sú schválené le-
ty, je Jupiter, ku ktorému v rokoch 1972-73 budú 
vypustené kozmické lode Pionier. Tieto kozmické 
lode budú mať bohatý program výskumov v medzi-
planetárnom priestore. Budú merat medziplanetár-
ne a planetárny magnetické pole, rýchlost a smer 
slnečného vetra, energetické protóny a elektróny 
Jupitera. Ďalej budú podávat informácie o zložení 
atmosféry a o tepelných anomáliách Jupitera. 

V ďalšom program NASA predpokladá v roku 1973 
oblet Marsu a Venuše. Kozrnická loď bude vybavená 
vedeckými prístrojmi o váhe 60 kg. Bude niest tele-
víznu kameru schopnú prijímat obrázky z blízkej 
i,nfračervenej a ultrafialovej oblasti spektra. 

Nové typy planetárnych kozmických lodí — Pla-
netary Explorers — ktoré budú vynesené na dráhu 
okolo Marsu a Venuše, majú byt vypustené novou 
raketou typu Delta. Schopnost manévrovania do-
volí zmenit parametre dráhy a preto tento typ 

kozmických lodí bude velmi vhodný pre program 
výskumu planét a ich okolia. 

Jeden z najvážnejších programov v planetárnom 
výskume je výskum planét Jupitera až Pluta. Tento 
program sa zaháji vypustením Pionierov rozvrhnu-
tých na roky 1972-1973. Uvedený planetárny pro-
gram pójde pod názvom G r a n d T o u r, pri kto-
rom kozmická loď obletí všetky štyri velké planéty 
t. j. Jupiter, Saturn, Urán a Neptún, ako je uvedené 
na obr. 1. Predpokladaná doba letu do vzdialenosti 
Neptúna je asi 9-11 rokov, čo záleží od toho, či 
kozmická loď poletí na vonkajšej alebo vnútornej 
strane dráhy Saturna. 

S programom Grand Tour planetárny program 
NASA vrcholí, úspech tohoto experimentu hude zá-
visiet od spolahlivosti kozmickej lode po dobu viac 
ako 10 rokov. 

Podla prednášky D. G. Reaa 
na XII. COSPAR, Praha, 
spracoval Š. PINTĚR 
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Zá kry:y 

hu~eZd 
M esiacom 
IVAN MOLNAR, prom. fyzik 

Mesiac pri obehu okolo Zeme zakrýva hviezdy le-
žiace poblíž svojej dráhy. Vzhl'adom na to, že sklon ro-
viny mesačnej dráhy k rovine ekliptiky je o niečo viac 
ako 5° a výstupný uzol k ekliptike stále meni svoju 
polohu, preto Mesiac postupne zakrýva všetky hviez-

dy ležiace pozdíž ekliptiky v medziach = 5°. Tento 
astronomický úkaz označujeme v odbornej termi-
nológii ako zákryt hviezd Mesiacom. 

Po dobu zákrytu pozorovatel' na Zemi nevidí za-
krývanú hviezdu. Zákryt pre rózne pozorovacie 

miesta je anizochronný a zmena polohy o 50 m 
sa už prejaví v rozdielnosti času zákrytu. 

V klasickej astronómii tento úkaz využívali hlav-
ne na určovanie zemepisných súradníc, t. j. astro-
nomickej navigácie. 

Dnes na určovanie zemepisných súradníc máme 
omnoho presnejšie, spofahlivejšie a hlavne l'ahšie 
realizovatelné metódy tak pre geodetické účely, ako 

i pre námornú a leteckú navigáciu. Nevýhoda spo-
číva v tom, že počet jasných zakrývaných hviezd 

je velmi malý a ani tie nic sú viditelné súčasne 
na celej zemeguli, preto možnosti využívania zákry-
tov na určovanie zemepisných súradníc sú obme-
dzené časove i priestorove. Okrem toho v niekto-
rých fázach Mesiaca zákryty vóbec nic je možné 
pozorovat. 

Z týchto dóvodov pozorovanie zákrytov slúži nám 

jednak na kontrolu mesačného pohybu a tiež na 
kontrolu rotačného pohybu Zeme. 

Dráhové elementy mesačného pohybu sú dané 

Brownovými dráhovými rovnicami. Tieto rovnice ob-
sahujú niekol'ko tisíc empiricky určovaných kon-
štánt, ktoré boji určené z pozorovaných hodnót šta-
tistickou metódou. 
Hodnoty napozorovaných zákrytov sa využivajú 

k spresneniu konštánt Brownových pohybových rov-
nic a práve preto pozorovanie zákrytov hviezd je 
stále velmi dóležité. Nakol'ko toto pozorovanie je 
pomerne velmi jednoduché hodí sa i pre astronó-
mov — amatérov. 

Pozorovanie je v Československu celoštátnou ve-
deckou úlohou koordinovanou Hvezdárňou vo Va-
lašskom Meziříčí a pre Slovensko Slovenskou ú-
strednou hvezdárňou v Hurbanove. 

Na území nášho štátu je prihlásených celkom 35 

pozorovacích staníc, z toho na Slovensko 6, čo činí 

len 17,1 %. Sú to stanice č. 12 Hlohovec, č. 16 Hur-
banovo, č. 5 Žiar nad Hronom, č. 32 Banská Bystri-
ca a č. 34 Selice. Toho času stanica č. 9 Bratisla-
va-Knasňany nevykonána pozorovanie. 

Počet staníc na Slovensku a ich rozmiestnenie nic 
je uspokojujúce, preto Sekcia pre zákrytovú a ča-
sovú službu pri Slovenskej ústrednej hvezdárni v 
Hurbanove pokladá za svoju hlavnú úlohu rozšírit 
slet pozorovacích staníc, vybavit ich takým zaria-
dením, prístrojovým vybavením, aby výsledky po-
zorovaní zákrytov mohli byt používané k výskum-
no-vedeckému spracovaniu. 

Čo sa týka prístrojového vybavenm, sú to: 

1. astronomický d'alekohYad s výbornou optikou, 
priemerom objektívu nad 80 mm a dostatočným 
zváčšenim, 

2. 2 ks sovietske technické stopky (ratraparant) 
s ciferníkom 30 min/30 sec, 

3. rádiotelekomunikačný prijímač č"asových vedec-
kých signálov, podia možnosti viackanálový, 

4. ked' je to možné i viacstopový raziaci chrono-
graf s príslušenstvom. 

Pre všecky prihlásené pozorovacie stanice pred-
poved' zákrytov zasiela hvezdáreň s celoštátnou pó-
sobnostou pre pozorovanie zákrytov vo Valašskom 
Meziříčí. 

Okrem toho pre štandardné pozorovacie stanice 
výpočtové stredisko U. S. Naval Observatory vo 
Washingtone zasiela aj rozšírenú predpoved' zákry-
tov. Tento rozšírený pozorovací program je velmi 
náročný. 

Predpoved' zákrytov na základe Besselových ele-
mentov je velmi zložitá počtárska úloha. Preto vý-
počet zákrytov a redukčných veličín robia so samo-
činným elektronickým počítacím strojom len pro 
niektoré základné (šta-ndardné) pozorovacie stanice. 
Pre ostatné pozorovacie stanice asi v okruhu do 
300 km predpoved' sa robí pomocou redukčných ve-
ličín, ktoré nájdeme v Hvezdárskej ročenke. Pre po-
zorovatefov na území Slovenska najlepšie vyhovujú 
údaje vypočítané pre základnú stanicu Hodonín, pre 
ktorú v ročenke nájdeme údaje T, a, b, do, go. 

Potom pre l'ubovol'nú pozorovaciu stanicu (t, 2l, p) 
na Slovensku čas zákrytu vypočítame zo vzorca: 

t = T + a(1 — 2"o) -h b(ř — go)• 

pričom pre Hodonín do = — 17,132° a po = + 48,852°, 
A je zemepisná dížka, q je zemepisná šírka miesta 
pozorovatela. Údaje takto získané sú len orientačně, 
preto pozorovanie treba zahájit vždy o 5 minút skór. 

Pomocou pozorovania zákrytov — hoci nepriamo 
— možno určit polohu Mesiaca velmi presne. Me-
siac totiž prejde za 24 hodín voči hviezdam približ-
ne 12°, čiže za 1 hodinu posunie sa vlavo o svoj 
priemer, t. j. 30', a za sec. o 0,5". Nakol'ko poža-
dovaná presnost je ® 0,25", stačí ak zabezpečíme 
pri pozorovaní zákrytov presnost času = 0,5 sec. Me-
tódou stopky-signál táto presnost móže dosiahnuf 
hodnotu * 0,1 sek., čo podia hodnotenia kvality 
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pozorovaní značí sa ako velmi dobré pozorovanie. 
Chronografom móžeme dosiahnuť presnosť až 

3 0,05 sec. 

Vzhl'adom na to, že polohy zakrývaných hviezd 
poznáme velmi presne, móžeme 1'ahko vykonať re-
dukcie zákrytov a na základe toho určiť polohu 
Mesiaca na jeho dráha s presnosťou t  100 m. Me-
siac za 1 sec. prejde 1 km, preto aj rozhranie zá-

krytu na zemskom povrchu sa pohybuje rýchlosťou 

1 km/sec. Teda za 0,1 sec. rozhranie postupuje o 
100 metrov. Preto pozorovatel' nesmie zmeniť polohu 
pri pozorovaní, aby pri meraní nevznikli systema-
tické chyby úmerné zmene polohy. 

Určovať polohu Mesiaca priamou metódou vyžia-
dalo by viac námahy, drahých a zložitých aparatú: 

a optických zariadení, pozorovatel'ov astronómov —
profesionálov a predsa presnosť merania by nebola 

úmerná vynaloženej námaha. 

Pozorovanie zákrytov móže vykonať každý skúse-

ný a zacvičený pozorovatel' astronóm-amatér. Upo-
zorňujem záujemcov, ktorí majú potrebné zariade-

nie pre pozorovanie zákrytov a majú záujem v tom-

to obore pracovati, nech zašlú záváznú prihlášku 

na adresu: Slovenská ústredná hvezdáreň, Sekcia 

zákrytovej a časovej služby v Hurbanove, okres 

Komárno. 

Vzhl'adom na to, že tento program je velmi ná-

ročný na pristrojové vybavenie, je vypracovaný aj 

II. program (tzv. zvláštný) pozorovanie zákrytov 

K tomuto programu potrebuje pozorovatel' len cla-

lekohl'ad s priemerom objektívu viičším ako 50 mm. 

Optika d'alekohl'adu má byť dobrej kvality. 

Účelom II. programu je štatistické spracovanie 

viditelnosti zákrytov na základe vi'acerých para-

metrov ako napr. priemer objektívu, hviezdná vel'-

kosť zakrý'.anej hviezdy, elongácia Mesiaca, pozičný 

uhol hviezdy, colongitudo, zváčšenie d'alekohl'adu, 

ohnisková vzdialenosť objektívu, výška Mesiaca nad 

obzorom a osobný koeficient pozorovatel'a. 

Prístrojové vybavenie pozorovatel'a pra II. pro-

gram: 

1. d'alekohl'ad (refraktor alebo reflektor) s prie-

merom objektívu nad 50 mm, 

2. hvezdárska ročenka na bežný kalendárny rok, 

3. obyčajné náramkové hodinky. 

Pra prihlásené pozorovacie stanice vydáme pres-

né efemeridy zákrytov pre II. program. Protokoly 

pozorovaní zákrytov podfa II. programu a hlásenie 

o pozorovaní zákrytov dodáva staniciam Sekcia zá-

krytovej a časovej služby a prevedie súčasne aj 

inštruktáž pne pozorovatel'ov I. a II. programu. 

MAKKI X-ZIARENIE 
AKO INDEX 
SLNECNEJ 
AKTIVITY 

Pri štúdiu slnečnej aktivity móže byť použitých 
niekol'ko indexov. Najstarším a najpoužívanejším 
indexom je Wolfové číslo. Ďalej velmi citlivým in-
dexom je hustota toku 10 cm rádiového žiarenia, 
erupčný index a plochy slnečných škvín. Tieto 
indexy sú dané v numerickom tvare, takže sú lahko 
použitelné pre určenie korelačných funkcif, alebo 
pre mé výpočty. 
V súčasnej doba naskytuje sa už možnosť použiť 

tok mákkého X-žiarenia ako index slnečnej aktivity. 
Systematické merania toku X-žiarenia vo vinovom 
rozsahu 1-8 angstrómov boli zahájené v roku 1964 
s prístrojmi umiestnenými na družiciach SOLRAD 
(U. S. Naval Research Labomtory). V dnešnej doba 
existuje dlhšia séria materiálu, prekrývajúca polo-
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vicu 20. cyklu sinečnej aktivity (1964-1969) tak, 
že je možnost na základe uvedeného nového indexu 

sledovati stúpajúcu fázu tohoto cyklu. 
Hodnoty toku slnečného X-žiarenia v oblasti 1-8 

angstrómov zaznamenali telemetrické pristroje z 
róznych observatórií, ktoré prevádzajú merania 
v rámci programu Výskumného laboratória americ-
kých námorných sil. Denné a hodinové priemery 
toku X-žiarenia 1-8 anstrómov sú uverejňované 
v bulletíne „Solar — Geophysical Data", ktorý vy-
dáva svetové centrum v Boulder v USA. 

Ak uvažujeme mesačné priemery toku X-žiarenia 
ako funkciu času, tak dostaneme priebeh X-žiarenia 
v stúpajúcej fáze prebiehajúceho 20. cyklu sinečnej 
aktivity. Tento priebeh toku X-žiarenia je ukázaný 
na obrázku 1 pre pás 1-8 anstrSmov. Tok X-žiare-
nia je vyjadrený v jednotke erg cm-2  sec- i X 10- ~. 
Pre porovnanie s priebehom toku X-žiarenia sú na 
obrázku uvedené tiež hodnoty mesačných pneme-
rov plochy slneěných škvřn, vyjadrené v miliónti-
nách plochy slneč•ného disku x102, ktoré boll zís-
kané z rímskeho observa•tória. Ďalej na obrázku je 
vidief chod mesačných priemerov Ziirišských rela-
tívnych čísel. 

Z obrázku 1 je vidief, že v •oblasti 1-8 angstrá-

mov krivka toku X-žiarenia prebieha skoro rovno-
merne s krivkou plochy škvíro, pričom korelácia 

s relatívnymi číslami je mereej výrazná. Ďalej z ob-

rázku móžeme usúdif charakter prebiehajúceho 20. 

cyklu sinečnej aktivity. Tento cyklus nie je tak 

výrazný, ako predošlý 19. cyklus a má nevýrazný 

charakter. Maximálna hodnota relatívneho čísla (W) 

bola 138,5, ktorá bola pozorovaná v marci 1969, čo 

sa dá zrejme počítat ako maximum 11-ročného 

cyklu. Priebeh toku X-žiarenia, ako sa zdá, je vel-

mi citlivým indexom sinečnej aktivity a je vidief, 

že na 11-ročný cyklus je ešte superponovaná kniv-

ka, ktorá ukazuje ročně variácie s maximom vždy 

okolo marca. Maximálny tok 1-8 angstr&mov X-žia-

renia bol zaznamenaný tiež v marci 1969, činil 

33,4 X 10-4 erg cm-2 sec-1. Fluktuáciu X-emisií vy-

svetl'ujú existencie lokálnych oblastí so zvýšeným 

žiarením. 
Záverom treba poznamenat, že fyzikálny obsah 

róznych indexov je podobný, sú spojené niektorými 

elementami dohromady, ale charaktenizujú rózne 

jemné vlastnosti sinečnej aktivity. 

Sleciovanie rádiového žiarenia Slnka 
Okrem pozorovania Slnka v pásme viditelného žia-

renia sa dnes už na mnohých slnečných observa-
tóriách vykonáva aj pozorovanie v pásme velmi 
krátkych vín. Sledovanie rádiového žiarenia Slnka 
nám prináša mnoho zaujímavého vo výskume sineč-
nej aktivity a •zložitých dejov na Slnku. 
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Ing. ŠTEFAN PINTER, 
Hurbanovo 

Rádiové žiarenie Sinka, podobne ako rádiové žia-
renie z mých objektov vesmíru, sa pozoruje pomo-
cou rádiových d'alekohladov — rádioteleskopov. Prin-
cip takéhoto rádioteleskopu je znázornený na obr. 1. 
Rádiové žiarenie Slnka je zachytávané obyčajne pa-
rabolickou anténou. Takáto anténa je velmi náročné 
zariadenie, lebo musí mat velmi úzku vyžarovaciu 
charakteristiku a dostatočne velký zisk. Antény rá-
dioteleskopov sú ladené len pre úzke vymedzené 
pásmo velmi krátkovinného žiarenia Slnka (VKV). 
Toto dosiahneme presnými geometrickými rozmer-
mi, ktoné sa nesmú menit ani pri presnom navádzaní 
antény na zdroj žiarenia, na Slnko, ktoré táto anté-

na musí presne sledovat. Antény rádioteleskopov 
sa navádzajú na objekt pozorovania pomocou syn-
chronných motorčekov, ktoré sú ovládané presnými 
astronomickými hodinami. 

Elektrický signál, zachytený anténou, je privá-
dzaný do modulátora, kde sa vhodne upraví a je 
zosil=nený v prijímači. Podl'a typu výstupu z priji-
mača móže sa signál registrovat na papier, 
pripadne na fotopapier, alebo móže byt tiež 
nahrávaný na magnetofónový pás. Kontrolu činnosti 
rádioteleskopu vyk•onávame bud' akusticky pomocou 
reproduktora, alebo opticky pomocou obrazovky 
vbodne upraveného osciloskopu. V reproduktori po-
tom počujeme pri správnej činnosti zariadenia cha-
rakteristický šum Sinka, ktoré prejde pni chromo-
sférických erupciách v praskot až syčanie. Činnosf 
rádioteleskopu sa zabezpečuje aj d'alšimi servisnými 
zariadeniami, ktoré sa používajú pre kontrolu jed-
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notlivých častí zariadenia a pre ciachovanie, resp. 
dolaďovanie teleskopu do žiadaného pásma VKV. 
U nás pracuje podobný rádioteleskop pre výskum 
Slnka v pásme vinových dlz"ok 37,56 a 130 cm. 

Na záver ešte niekol'ko slov o clitlivosti prijim'a.ča 
rádioteleskopov. Toto zložité elektronické zariadenie 
vlastne prijíma intenzitu toku elektromagnetického 
žiarenia, ktoré je udané vzorcom: 

I = P. S-1 . f-1(Wm—zHz-1) 

kde P je výkon, S je plocha, f je frekvencia žiarenia. 

Program 

APOLLO 11-20 
V histórii dobývania vesmíru sa deň šbartu me-

sačnej lode Apollo 11. nezmazateine zapíše do de-
jin ako deň, v ktorom každého človeka bez rozdielu 
národnosti, farby pleti, názorového zmýšl'ania, spá-
jala jediná myšlienka, zamyslenie nad ludským 
umom, odvahou a vytrvalosťou, s úprimným želaním 
toho najlepšieho, čo človek človeku móže priať, 
pre čín, ktorým sa rozbehla nová ebapa 1'udského 
snaženia pre poznanie a objasnenie neznámeho. 

APOLLO 11 

Štart Apolla 11 sa uskutočnil 16. júna 1969 o 14 hod. 
32 min. SEČ z odpalovacej +rampy 39 na Kennedyho 
myse s touto posádkou: velitel' Apolla Neil A. Arm-
strong, členovia: Michael Collins a Edvin E. Aldrin. 

Historické 'pristátie mesačného modulu „Drol" sa 
uskutočnilo '20. júla 1969 o 21 hod. 17 min. Velitel 
Apolla 11 vystúpil na mesačný povrch o 03 hod. 56 
min. 20. sekunde. Po ňom vystúpil z mesačného modulu 
aj kozmonaut Edvin Aldrin. Obaja kozmonauti počas 
pobytu na Mesiaci odobrali vzorky z mesačného po-
vrchu o váhe 28 kg a uložili na mesačný povrch 
seizmografický .prístroj, laserový odrážač a zberač 
tzv. slnečného vetra. Zároveň kozmonauti vztýčili 
zástavu USA. 

Štart „Orla" z mesačného povrchu sa uskutočnil 
o 18 hod. 53 min. O 22 hod. 35. min. sa lunárny 
modul spojil s velitelskou kabinou. Tým sa začal 
rad manévrov, po ktorom ciel'om kozmonautov bola 
Zem. 

Apollo 11 pristálo na vopred stanovenom miesto 
na Zemí 24. júla 1939 a 17 hod. 49 min. približne 
1510 km juhozápadne od Honolulu a 370 km od 
ostrova Johnston. 

APOLLO 12 

Štart mesačnej lode Apollo 12 sa uskutočnil 14. 
novembra 1969 a 17 hod. 22 min. SEČ na :palube s koz-
monautami Charlesom Conradom, Richardom F. Gor-
donom a Alanom L. Beanom. Po 244. hodinách a 35. 

Intenzita toku rádiového žiarenia Sinka je: 
10 — —10—18(Wm — zHz-1 ). Velké rádioteleskopy sú 
schopné zachytávať aj signály o velmi malých vý-
konoch. Jasnú predstavu o pomere citlivosti rádio-
teleskopu a bežného rádiového prijímača si uro-
bíme, kel' si uvedomíme, že pozemské vysieiače rá-
diových programov bežne dosahujú aj výkony rádo-
ve 105W. 

PETER THEODOR PINTĚR, 
SGH Hurbanovo 

Planéta Mesiac — miesta s vyznačením, kde pristúli, 
resp. pristanú APOLLO 11-20. 

minútach, to je po desiatich dňoch, pristála loď na 
Zemi 24. novembra o 21 hod. 57 min. 

Na mesačný povrch v Oceáne búrok na úbočí krá-
teru Frau-Mauro zostúpili Conrad s Beanom, ktorí 
podia sbanoveného .programu odmontovali časti z 
opustenej sondy Surveyor 3 a na svojich mesač-
ných prechádzkach nazhromaždili asi 45 kg hornín. 
Let Apolla 12 bol z vedeckého hl'adiska daleko 
bohatší ako let Apolla 11. 

APOLLO 13 

Štart tejto lode je plánovaný «na apríl roku 1970. 
Kozmonauti majú pristáť v okolí kráteru Frau-
Mauro. Dlžka leh pobytu na Mesiaci je približne 
rovnaká ako u osádky lode Apolla 12. Najdóležitej-
šou úlohou kozmonautov je nazbierať vzorky p8dy 
z oblasti, ktorá nie je pokrytá mesačným prachom. 

APOLLO 14 

Štart v októbri 1970. Mesačná loď má pristáť v 
kráteri Censurius. Kozmonauti vystúpia na mesačný 
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povrch najmenej dvakrát. Čas ich pobytu na Me-
siaci je stanovený približne na 22 hodin. 

APOLLO 15 

Štart sa uskutoční asi v marni roku 1971. Pláno-
vané pristátie tejto mesačnej lode je v blízkosti 
kráteru Littrow, na sever od mesačného rovníka. 
Tam totiž vedci predpokladajú stopy vulkanickej 
aktivity Mesiaca. 

APOLLO 16 

Pravdepodobný štart Apolla 16 je v júli, alebo 
v auguste roku 1971. Mesačná loď má pristát v krá-
ter Kopernikus. Čas pobytu kozmonautov na Me-
siaci sa •predlži asi na 70 hodín. Hlavnou úlohou 
programu letu je nájst horniny, ktoré vyšli na po-
vrch pri vzniku kráteru, z hlbších vrstiev. 

APOLLO 17 

Start tejto lode je plánovaný na rok 1972. Apollo 
17 po prvý raz zo všetkých kozmických lodí pristane 
ďaleko od mesačného rovníka v okolí kráteru Tycho. 

Predpokladá sa, že na Mesiac dopraví prvé me-
sacné vozidlo. 

APOLLO 18 

Podia predbezného plánu má štartovat v roku 
1973. Mesačná loď pristane v kráteri Marius, ktorého 
štruktúra vedcov mimoriadne zaujíma. Kozmonauti 
pobudnú na Mesiaci asi 70 hodín. 

APOLLO 19 

Štartuje asi v druhej polovici roku 1974. Pristátie 
Apolla 19 sa uskutoční pni kráteri SchrSter, kde 
astronauti preskúmajú tajomné svetelné javy, ktoré 
boli v tejto oblasti viackrát pozorované. 

APOLLO 20 

Start Apolla 20 sa uskutoční pravdepodobne až 
v roku 1976. Apollo 20 nepoletí k Mesiacu, ale 
vyšlú ho na obežnú dráhu okolo zeme, kde troj-
členná posádka strávi 28 až 56 dní. Program tohto 
letu bude mat predovšetkým vedecko-výskumný cha-
rakter. 

ÚPLNÉ ZATMENIE SLNI(A, 
KTORÉ BUDE POZOROVATELNÉ 

V AMERIKE oŇn 7. MARCA 1970 

7. marca 1970 bude možné pozorovat úpiné zatme-
nie Slnka postupne z oblasti Východného Tichého 
oceána, z mexických miest Caxaca a Veracruz, z 
Mexického zálivu, naprieč Južnou Floridou, z vý-
chodného pobrežia štětu Georgia, z Južnej Karoliny, 
Severnej Karoliny a z Virgínie. Ďalej pás viditel-
nosti úpiného zatmenia 'prechádza pozdlž východné-
ho brehu Nového Škótska a naprieč polostrova New-
foundland, ako je to vidiet z obrázku. Z uvedeného 
vyplýva, že úpiné zatmenie bude mat severo-vý-
chodný smer. 

Zatmenie — prvý dotyk so Zemou začína o 16 
hodine 0,5 minúte SČ v dížke 143,3° W Gr. a šírke 
—2,0°. Maximálna dížka úpiného zatmenia bude tr-
vat 3 min. 27,8 sek. a nastane o 17 hod. 35 min. SČ 
nad Tehuantepeckou nížinou v zemepisnej dížke 
95,4° W Gr. a v zemepisnej šírke +17,3°, zatmenie 
bude viditelné asi do 19 hod. SČ. 
Pod vedením koordinačného výboru, ktorého hiav-

ným koordinátorom je Dr. Belon z USA, sa chystá 
velkolepý projekt pozorovania úpiného zatmenia. Na 
prípnavných a pozorovacích prácach sa podIa vyda-

něho bulletinu zúčastní niekolko tisíc Pudí. Podia 
projektu sa predpokladá, že optické pozorovania 
Slnka bude prevádzat približne 28 skupín, rádiové 
pozorovania 4 skupiny, medziplanetárny priestor 4, 
hornú a.spodnú ionosféru okolo 48 skupin. Tieto po-
zorovacie skupiny budú sústredené hlavne v Me-
xiku, kde doba úpiného zatmenia bude najváčšia. 
Počíta sa, že asi 10 druhov pozorovaní uskutoční sa 
prístrojmi, ktoré budú inštal•ované na palube lie-
tadiel, 2 na balónoch, 2 na družiciach a 21 druhov 
na róznych raketách. Mimo početných skupin z ame-
rického kontinentu sa za zatmením vyberú expedície 
z Anglicka, Francúzska, Nemeckej spolkovej repub-
liky, Grécka, Talianska, Holandska, Japonska a zo 
Švédska. 

Medzi pozoruhodnejšie pozorovanie programy bude 
patrit experiment, ktorý prevedú pracovníci Los 
Alamoského laboratória pod vedením Dr. Arojoa. 
Pomocou prístrojov, umiestnených na raketách, bu-
dú študovať lokácie a výšky velkých prameňov 
X-žiarenia v slnečnej korone. K pozorovaniu budú 
používat spektrometre, ktoré umožnia pozorovat vy-
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brané emisné čiary v spektrálnom rozsahu 10-20 
angstrSmov. Tento experiment vyžaduje asi 110 000 
amerických dolárov. 
Pod vedením Dr. Donna z Goddardovho kozmic-

kého laboratória USA v dobe zatmenia sa budú bia-
dať kométy, ktoré sú viditeiné v blízkosti Slnks. 
Tieto ozorovania móžu dať informácie o výskyte 
a hlavnú charakteristiku komét, príliš malých, nor-
málne pozorovaných vo vzdialenostiach váčších, ako 
0,5 astronomických jednotiek od Slnka. Pre tento 
účel fotografické a fotoelektrické prístroje budú 
umiestnené na palube lietadla typu Convair 990. 
Kométy boll objavené pri zatmeniach v rokoch 1882, 
1893, 1948 a 1963. 

S použitím výskumných lietadiel typu Convair 990 
počítajú tiež pracovníci Aerospace Research Labo- 
ratory, Ohio USA. Pomocou tohoto lietadla pozoro-
vacie prístroje budú vynesené do výšky 13 km, čiže 
zatmenie bude možně odpozorovať nezávisle na me-
teorologických podmienkach. Lety sa plánujú v o-
pačnom smere pohybu mesačného tieňa a tiež dia-
gonálne cez tieň. Na palube lietadla bude umiestený 
chromosferický a koronálny spektrograf. 

Meranie rozložena rádiového jasu na milimetro-
vých vinách vykonajú,pracovníci Astronomického od-
delenia Pennsylvanskej univerzity USA. Pre tieto 
merania použijú dva rádiometre, ktoré budú pra-
covať na frekvencii 8 mm (asi 36 GHz) a 4 mm 
(asi 70 GHz). 

Na mnohých observatóriách, rózne rozložených na 
Zemi, budú sa sledovať inosferické efekty slnečného 
zatmenia. 

Zo zahraničných expedícií zaujímavý program ma-
jú pracovníci Tokyjskej univerzity, ktorí plánujú 
vykonávať merania polarizácie slnečnej koruny. Tie-
to merania plánujú uskutočniť pomocou polarografu 
o ohniskovej vzdialenosti f = 228 cm. Švajčiari pod 
vedením profesora Waldmeiera budú študovať ko-
ronu v bielom svetle a v emisii 5303 angstrSmov. 
Amatérsky Astronomický zv5z Spojených štátov 

sa tiež zúčastní na programe pozorovania slnečného 
zatmenia. Ich program je bohatý, budú fotograficky 
hTadať kométy v dobe zatmenia, polarizačné efekty, 
tieňové pásy a fotografovanie protuberancií.Ich pro-
gram je podrobne uvedený v augustovom/septembro-
vom vydaní časopisu „Review of Popular Astrono-
my". V lokalite zatmenia budú mať umiestnených 
24 pozorovacích staníc. Pozorovaní sa zúčastni 350 
astronómov amatérov. 

Týmto program pozorovaní slnečného zatmenia, 
ktoré bude viditel'né v Amerike 7. marta 1970, da-
leko nie je vyčerpaný. Všetky výsledky, získané 

v dobe zatmenia, budú prejednané na zvláštnom 
sympóziu, ktoré pravdepodobne bude spojené so 

XIV. plenárnym zasadaním COSPARu, ktoré sa bude 
konať v roku 1971 v USA. Úspech-pozemských pozo-

rovaní bude závisieť od meteorologických podmie-
nok. Podla dihodobej štatistiky meteorológovia pred-
povedajú, že na 70-80 percent, 7. marta 1970 
bude dobré, bezoblačné počasie v Mexiku, kde sa 
sústredí váčšina expedícií. V juhozápadnej časti Me-

xika pravdepodobnosť dobrého počasia je menšia, 
56-60 %. Zaverom treba popriať všetkým pozoro-
vateiom na 7. marta 1970 pekné slnečné počasie. 

Š. P. 

TOTAL SOL_OR ECLIPSE OF 1970 MARCH 7 
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KED SA 

HVELDAREŇ RODILA 
Malé štyritisicové starobylé mestečko Hurbanovo, 

nachádzajúce sa na južnom Slovensku pri Komárne, 
v budúcom roku oslávi sté výročie založenia svojej 
hvezdárne, ktorej zakiadatel'om bol — ako je zná-
me — miestny šl'achtic dr. Mikuláš Konkoly-Thege. 
On v rokoch 1869-1871 začal na svojom majetku 
prvé astronomické pozorovania. 

Kto to vlastne bol dr. Konkoly? Čím sa zaoberal, 
kto po jeho odchode do vysokej štátnej funk-
cie viedol hurbanovské observatórium, aké sty-
ky mal so zahraničnými vedeckými pracovníkmi, 
odkiaf zabezpečoval prístroje a zariadenia pre hvez-
dáreň, čo všetko po ňom zdedila naše astronomická 
spoločnost a podobne. O tom všetkom chcem v mo-
jom krátkom príspevku informovat našich čitatePov. 

Dr. Mikuláš Konkoly-Thege sa narodil v Budapešti 
roku 1842. Mal nebývalý vztah k prírodným vedám 
a svoje prírodovedecké štúdiá ukončil v Berlíne. 
Celý svoj život zasvátil vede a zveíadovaniu svojho 
observatória. Vedecky pracoval v astrofyzike, zaobe-
ral sa astrofotognafiou, fotografoval planéty a ne-
malú pozornost venoval spektrografii. 

V rokoch 1874 až 1911 vykonal najviac spektro-
skopických pozorovaní jasných komét a svoje práce 
uverejňoval vo vedeckých periodikách i vlastných 
publikáciách. Okrem týchto, vykonával aj pozoro-
vanie Sinka, fotografovanie slnečných škvfn a tiež 
spektroskopické pozorovania. Konkolyho špecialitou, 
okrem m ého, bulo aj určovanie času pomocou vte-
dy najmodernejšieho meridiánového kruhu Gotthar-
dovho a dlhé desatročia udával presný čas •pre že-
leznice. Toto pozorovanie mu umožňovalo sledovat: 
aj kolísanie výšky pólu. Okrem toho sa venoval aj 
geofyzike a meteorológii. 

Konkoly velmi rád cestoval a takto si vlastne 
nadvázoval známosti s významnými vedeckými pra-
covníkmi. Tu potom získaval nové poznatky a uplat-
ňoval ich vo svojej hvezdárni. Okrem vedeckých 
prác bol známy aj ako praktik a konštruktér. V po-
merne dobre vybavenej dielni robili sa nielen opra-
vy a rekonštrukcie, ale vyrábali sa 'aj nové 
prístroje podl',a jeho návrhov. Že' bol Konkoly uzná-
vaným vedcom vo vedeckom svete, .svedčí aj sku-
točnost, že bol členom mnohých vedeckých spoloč-

ností a to 'i zahraničných a bole mu udelené nie-
kol'ko r•adov a vyznamenaní. 

Na vrchole svojho rozvoja malta 'astronomická čast 
hvezdárne 9 kupol. V najváčšej z nich, 6-metrovej, 
stál hlavný stroj hvezdárne — desatpalcový refrak-
tor s Mercovým objektívom o priemere 254 mm 
a ohnisku 424 cm s bohatým 'príslušenstvom. V 
ostatných kupolách bolí umiestnené d'alšie prístroje 
a pomocné zari'adenia. 

V tej dobe získal Konkoly niekofko 'astronómov 
z povolania a tak sa v Hurbanove uskutečňoval kom-
plexný astronomický výskum. 

Najvýznamnejšie vedecké dielo, ktoré vzniklo v 
Hurbanove pred prvou svetovou vojnou bol foto-
metrický katalóg obsahujúci presné hviezdne veP-
kosti všetkých hviezd od —4° do +15° deklinácie 
jasnejších ako 7,6 magnitúda. Autormi tohoto ka-
balógu bolí Antal, Tass a Lajoš Terkán za spolu-
práce Feješa. Je velmi zaujímavou skutočnostou, že 
Konkoly ako konštruktér a praktik svoje skúsenosti 
z praxe vedel podchytit aj vo vedeckých knihách. 
Vydal ich niekoYko. Z nich najznámejšie sú: „Prak-
tische Anleitung zur Anstellung Astronomiseher 
Beobchtung mít Besondere RUckslcht auf die Astro-
phisik, nebst eine modern Instrumentenkunden" a 
„Handbuch fair spectroscopiker". 

Po vzniku prvej ČSR nastúpil ako prvý prednosta 
na hurbanovské observatórium dr. Kaván, ktorý na-
šiel hvezdáreň v neutešenom stave. Prístroje a Kon-
kolyho knižnica boli odvezené. Po márnych poku-
soch získat spát zariadenie a ostatný majetok ne-
bohého zakladatefa hvezdárne — Konkolyho, odišiel 
dr. Kaván do Nemecka, aby získal u firmy C. Zeiss 
v Jene objednávku nového, moderného ref lektora 
s priemerom objektivu 60 cm. To sa mu aj podarilo 
a nový d'alekohPad namontovali zamestnanci firmy 
Zeiss roku 1928 do najváčšej, 6-metrovej kupoly 
hvezdárne. Hurbanovo sa 'takto stalo najmodernejšie 
vybavenou hvezdárňou v repubiike. V tom čase pra-
covali na hurbanovskej hvezdárni známi astronómo-
via, akými boll dr. Šternberk, dr. Nováková, prof. 
Malíř a prof. Dittrich. Neskór v roku 1939, kel se 
Hurbanovo podl'a viedenského verdiktu ocitlo pre-
chodne mimo hraníc nášho štátu, bola po druhý-
krát činnost hvezdárne zastavená a evakuovaného 
inventára se ujal starosta mesta Prešova Dr. Duchoň, 
ktorý d'alekohlad a ostatně prístroje uskladnil v Pre-
šove. Potom tieto prístroje boll prevezené a namon-
tované do 8-metrovej kupole na Skalnetom Plese, 
kde slúžia svojmu účelu dodnes. 

V období po druhej svetovej vojne až do roku 
1958, terajšiu •hvezdáreň obývali dye rodiny. Zo za-
riadenia hvezdárne nezostalo takmer nič, pretože 
k niektorým častiam hvezdárne bol volný prístup, 
kde najmá samopašná mládež ničila i to, čo sa ešte 
vo hvezdárni nachádzalo. Vo vellkej 'kupole sa chodilo 
po fotografických negatívoch, rozbíjali sa cenné 
historické pamiatky, ničili sa obrazy, mapy a takto 
vyšla navnivoč velká časti dokumentačného mate-
riálu a cenného celoživotného diela hvezdára Kon-
kolyho. Budova bole vo velmi schátralom stave. 
Všade zatekalo, hnilo .a hrozilo nebezpečte, že celá 
budova hvezdárne — historická pamiatka — vyjde 
navnivoč a za tradíciou hvezdárstva a jeho životom 
v Hurbanove sa urobí raz a navždy bodk'a. 
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Deset palcový refraktor Márz-Konkoly, f 425 cm. Zakladatel' hurbanovskej hvezdárne (Stará Ďala) 
Dr. Mikuláš Konkoly-Thege vo veku 69 rokov. 

Fotoreprodukcia: V. Pšenáková 

Budova Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, ktorú dal p.-ed sto rokmi postavit známy astronóm, 
Dr. Mikuláš Konkoly-Thege. Foto: V. Pšenáková 
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40 cm CASSEGRAIN na SÚH v Hurbanove 

Celooblohová komora na Si1H 
v Hurbanove 

Členovia Astroklubu v Hurbanove pri práci. 



Vďaka iniciatíve, húževnatosti, obetavosti a vytr-
valosti vtedajšieho okresného inšpektora kultúry ra-
dy ONV v Komárne, s. Ladislava Valacha, začalo 
sa s obnovou a rekonštrukciou budovy hvezdárne. V 
roku 1962, za účinnej pomoci dr. Kupču, pracovníka 
Osvetového ústavu v Bratislave a dr. Csereho, pred-
sedu pobočky astronomickej spoločnosti SAV v Hlo-
hovci, bola zriadená v Hurbanove Ludová hvez-
dáreň. O rok neskór, výnosom Odboru školstva 
KNV Bratislava, bola tejto hvezdárni priznaná ob-
iastná pésobnost pre okresy: Komárno, Dunajská 
Streda, Nové Zámky a Galanta. O 4 roky neskór, 
priznáva sa hurbanovskej hvezdárni celokrajová pó-
sobnost v Západoslovenskom kraji. Po federalizácii 
dňom 1. apríly 1969 boto toto tradičné zariadenie 
ustanovené ministrom kultúry na Slovenskú ústred-
nú hvezdáreň s celoslovenskou pásobnostou. 

Dnes má hvezdáreň v Hurbanove pomerne dobré 
základné strojové vybavenie. Hlavným d'alekohl'adom 
je 40 cm reflektor — Cassegnain, ktorého optiku —
zrkadlá — vyhotovil Ing. Gajdušek a paralaktickú 
montáž zhotovili členovia astronomického krúžku 
pri Ludovej hvezdárni v Hlohovci, podl'a návrhu ria-
ditel'a L'udovej hvezdárne v Prostějove. Potom sa 
tu nachádzajú dva refraktory s 12 a 15 cm objek-
tívom, ktoré boll vyhotovené v Meopte Bratislava. 
Tieto refraktory sa pov5čšine používajú na pozoro-
vanie zákrytov hviezd Mesiacom a pozorovanie Sloka. 
Ďalej je tu meteorologická búdka s bežným zariade-
ním a komplexne vybavená fotokomora. Okrem spo-
mínaného 2ariadenia nájdeme tu spaktrohelioskop 
na pozorovanie slnečných erupcií v čiare H alfa, 
celooblohovú komoru, ktorá je sice majetkom SAV 
Bratislava, ale zato verne slúži na ,pozorovanie me-
teórov. Okrem toho hvezdáreň je vybavená kom-
plexným zariadením dielni: zamočníckej, stolárskej 
a optickej. 

Takto vybavená, teraz už Slovenská ústredná hvez-
dáreň v Hurbanove, po dopinení pristrojového za-
riadenia a výstavbe novej administratívnej budovy, 
bude mat všetky predpoklady pre úspešné riadenie 
astronómie na Slovensku. Bude len treba dobrého 
pochopenia zo strany oblastných, okresnýhh a Pudo-
vých hvezdární a tiež zo strany okresných národ-
ných výborov tých oblastí, v ktorých sa hvezdárne 
nachádzajú. 

MARTIN BREZINA 

Z celoslovenskej konferewie o amatérskej astronómii — Tále, jícn 1969. 

Rubriku vedle Dr. ELEMÍR CSERE 

Výpočty v astronómii zohrali v minulosti velmi 
dóležitú úlohu. Bez nich sa samozrejme nemóžeme 
obíst ani dnes. Vieme, ako už starovekí chaldejski 
astronómi vedeli pomocou výpočtov predpovedat 
zatmenie Sloka, vieme ako ERATOSTHENES pomo-
cou merania zemského oblúku určil pomerne velmi 
presne polomer Zeme. Vieme, že HYPPARCHOS vy-
počítal z doby zatmenia vzdialenost Mesiaca. V no-
voveku KEPLER určil vzdialenost Slnka, HALLEY 
vypočítal návrat po ňom nazvanej kométy a vrcho-
lom výpočtovej astronómie v minulom storočí boto 
určenie polohy novej, dosial' neznámej planéty Nep-
tún, ktorú „ob javili perom pri pisacom stole" astro-
nómovia LEVERRIER a ADAMS. 

O dvadsiatom storočí, kedy počítanie prevzali už 
automatické elektronické počítače, už ani nehovo-
-ím. Tu boto možné prepočítat energetické stavy 
hviezdy vo všetkýoh hlbkach od stredu až po jej 
povrch a tak určit mechanizmus žiarenia hviezdy 
a teraz už aj vývoj hviezdy. Alebo boto možné pre-
počítat všetky zatmenia za posledných pěttisíc ro-
kov? Teraz už je možné určit polohu ktorejkol'vek 
planéty v období niekol'ko tisíc rokov pre ktorý-
koEvek deň. 

Niet teda divu, že aj astronóm-amatér si rád 
prepočíta niektoré údaje. Je to dobré preto, lebo 
sám si móže overit jednak svoje znalosti, jednak 
prepočítaním lepšie porozumiet obzvlášť zložitým 
úkazom a lepšie si leh zapamátat. Potom pri pred-
náškach má možnost tieto výpočty v skrátenej for-
me využit pre demonštrovanie zákonitostí. Tým do-
kážeme, že rózne parametre o vzdialenýeh hviez-
dach ale sú nejakým velkorysým odhadom, ale 
exaktne vypočítaným údajom. 

V Astronomickom spravodaji sme v rámci odbor-
nej rubriky postupne uverejňovali výpočty o me-
raní vzdialeností vo vesmíre. Túto stat som vypra-
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royal pre slnečnú sústavu a to určenie vzdialenosti 
Mesiaca, planét a Slnka pomocou trigonometrických 
metód. Základom je určenie Slnečnej paralaxy po-
mocou určena vzdialenosti planéty Mars, Venuše 
alebo novšie aj niektorej planetoidy ako je EROS, 
IKARUS a podobno. Slnečná paralaxa je uhol, pod 
ktorým vidíme rovníkový polomer Zeme zo stredu 
Slnka pri jeho strednej vzdialenosti od Zeme. 

V našom ďalšom seriály, ktorý zahájime v budú-
com čísle, uvedieme spésoby určenie slnečnej para-
laxy pomocou šírenia svetelných lúčov a úkazov, 
ktoré svetelné lúče buď na svojej drápe, alebo v zlo-
žení pozmeňujú. Dotkneme sa tu merania rýchlosti 
svetla O. RÖMEROM pomocou oneskorovania immer-
zií Jupiterových mesiacov. Určenie BRADLEY-ovej 
aberačnej konštanty a merania obežnej rýchlosti 
Venuše, alebo radiálnej rýchlosti niektorej z jas-
ných hviezd pomocou DOPPLER-ovho principu. 

Ukážeme si, ako tieto moderně fyzikálne metódy 
pomohli nám overit hodnotu slnečnej paralaxy, 
ktorá boly určená už mnohokrát pomocou merania 
uhlov. Najvdčší problém nám robí velmi malá hod-
nota slnečnej paralaxy. Teraz prijatá hodnota je 
8,800. Aj keď táto hodnota je známa na tisíciny 
sekundy, čo je zaiste velká presnost, predsa si mu-
síme uvedomit, že 0,001" zodpovedá asi 16 500 km. 

Azda nám nejde ani o tieto kilometre rozdielu. 
Ved' pri 150 miliónoch km, 16 500 km neznamená len 
11 stotisícin celkovej vzdialenosti. Ale čo je dóle-
žitejšie, slnečná paralaxa patrí medzi základné kon-
štanty pre určenie parametrov celého vesmíru. Pre-
to znalost slnečnej konštanty má byť čo najpres-
nejšia. Ved pomocou nej meriame vzdialenosti me-
ten v slnečnej sústave, ale v celom vesmíre. A vzdia-
lenost je kl'účom k mnohým dalším a velmi děle-

žitým hodnotám hviezd (napríklad absolútna magni-
túda hviezdy sa určuje pomocou vzdialenosti, Balej 
polomer, žiarivost hviezdy a mnohé ďalšie para-
metre). 

V tomto odseku, ktorý je súčastou rubriky: „Po-
čítajte s nami", budeme dávat predovšetkým mla-
dým astronómom-amatérom úlohy, ktoré budú sami 
riešit. Prosíme ich, aby sa zamysleli nad týmito 
úlohami a pokúsili sa leh vypočítat. Riešenie treba 
rozviest podrobne a zdóvodnit ho. Odpovede zasie-
lajte na hárkoch formátu A-4, píšte perom alebo 
strojom na adresu redakcie nášho časopisu aspoň 
jeden mesiac po vyjdení príslušného čísla. Uveďte 
tiež svoje meno, adresu, vek, školské vzdelanie, za-
mestnanie a krúžok, ktorý navštevujete. 

Najlepšie rešenie uverejníme a budeme ho hono-
rovat. Okrem toho uverejníme mená všetkých, ktorí 
"úm zaslali správne odpovede. Troch najlepších rie-
šitel'ov skupiny A (do tejto skupiny zaradíme tých, 
ktorí budú mať najviac vyriešených úloh a riešenia 
budú najlepšie), odmeníme knihami. 

ÚLOHA Č. 1 

PodIa hvezdárskej ročenky pre rok 1969 jarná 
rovnodennost nastane dňa 20. marta o 20. hod. 
8. min. SEČ. Kdežto v tento deň Slnko vychádza 
o 6. hod. 5. min. a zapadá o 18. hod. 12. min. Teda 
deň trvá 12 hod. 9 min. Podia ročenky d'alej zisťu-
jeme, že 17. marta deň trval len 11 hod. 58 min., 
kdežto ďalší deň — 18. marca — trval už 12 hod. 
1 min., preto by rovnodennost mala nastat už 17. 
marca asi okolo 18. hod. SEČ. Dokážte, prečo je 
rovnodennost až 20. marca, ako určíme z ročenky, 
že nastane okolo 20. hodiny? Ako vysvetlíme, že 
skutočná rovnodennost bude už 17. marca? Urobte 
výpočet a podajte podrobný rozbor! 

Dr. E. Cs. 

Výpočet 
výšky 
stacionárnej 
družice 

Pre spojové účely sa kozmický priestor využíva 
už niekol'ko rokov. Aby sme mohli prenášať rádiový 
signál, dujme tomu z jedného brehu Atlantiku na 
druhý, potrebujeme nad týmto oceánom umestnit 
umelú družicu, ktorá bude nehybná vzhl'adom na 
zemský povrch. Takáto družica sa volá stacionárna. 
Rotačná doba stacionárnej družice sa musí zhodovat 
s rotačnou dobou Zeme okolo svojej osi. Vypočítej-
me výšku takejto družice. 

Podl'a obr. 1. družica sa otáča takou istou uhio-
vou rýchlostou ako Zem. Pri tomto pohybe pbsobí 
na družicu odstredivá sila Eo a gravitačná si-
la Eg, lebo sa pohybuje v gravitačňom poli Zeme. 
Táto sila reprezentuje dostredivú silu. Aby sa dru-
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žica nepohybovala ani k Zemi, ani od Zeme, musia 
byť tieto sily rovnaké, ale opačne orientované. 

F =—F 0 (1) 

Odstredivé zrýchlenie, teda aj odstredivá sila p6-
sobí v rovine kolmej na os rotácie a gravitačná sila 
p5sobí na spojnici stredov dvoch gravitujúcich te-
lies (Zem — družica). Ešte je treba upozornit, že 
stacionárna družica musí byť umiestnená nad rov-
nikom, lebo len tam budú sily Fg a Fo ležat na jed-
nej priamke. V opačnom pelpade, ako to ilustruje 
obr. 2., výslednicou síl Fg a Fo je sila F~, ktorú do-
staneme ich vektorovým sčítaním. Ked' sa bude 
družica nachádzať nad rovníkom, potom výslednice 
týchto síl je nulová a družica zostane akoby „za-
vesená" v priestore nad určitým bodom rovníka. 

Je treba poznamenat, že práve príťažlivá sila 51n-
ka a odstredivá sila, ktorá vzniká pohybom planět, 
určuje parametre dráhy týchto planét. Z podobného 
dávodu sa aj všecky planéty pohybujú skoro v ro-
vine ekliptiky. 

Pre gravitačnú silu platí nasledovný vzorec padla 
Newtonovho zákona všeobecnej gravitácie 

Fg = x 
M.m 

r2

kde x je gravitačná konštanta 

x = 6,673 .10—" m3 kg-1 s-2 

M je hmota Zeme 

M = 5,974 . 10 kg 

m je predpokladaná hmota družice 
r je vzdialenosť družice od stredu Zeme. 

Pre odstredivú silu máme vzorec 

Fo =a.m 

kde a je odstredivé zrýchlenie. 

Ked kruhová rýchlost Zeme je w, potom touto 
uhlovou rýchlostou sa musí pohybovat aj družica, 
ak chceme, aby vzhl'adom na zemský povrch sa 
nepohybovala. Obvodová rýchlost družice podl'a zná-
meho vztahu z mechaniky je 

v=W.r (2) 

Potom odstredivě zrýchlenie a dostaneme deriváciou 
rýchiosti podl'a času 

dv 
a=  =e.r-I- W .v 

at 

Pretože sa jedná o rovnomerný kruhový pohyb, 
uhlové zrýchlenie s v prvom člene rovnice (3) 
sa rovná nule. Potom 

a = W . v 

po dosadení za rýchlost V. podia (2) dostaneme 

a = W2.r 

Pre silu Fo mážeme písat 

Fo = W2.r. m 

K o r n e l B é z a y — cedúci astronomického úseku 
PO Bratislava. 

Treba nám už len určit uhlovů rýchlost W. Podle 
vztahu z mechaniky pee uhlovú rýchlost platí 

W=2-. 
1 

T 

kde T je doba, za, ktorú sa Zem otočí presne raz 
okolo svojej osi. Táto doba sa rovná hviezdnemu 
dňu 

T = 23k 56~ n 04,5 09 = 86 164,5 09 

Dosadenim do rovnice (1) dostaneme 

?‚j in 4.2
x z r 

— - 2 r.rn 
T 

(4) 

(3) Pretože sa vyskytuje na pravej aj na 1'avej strana 
rovnice (4) hodnota hmoty družice, túto m6žeme 
matematickým obratom odstránit. Potom sa rov-
nica (4) upraví takto 

M 
x — r 

r2 4 y2 

T2
(5) 

Fyzikálny význam tejto operácie °spočíva v tom, že 
vzdialenost stacionárnej družice od stredu Zeme 
nezávisí na jej hmote, čo je velmi zaujímavé. Teda 
stacionárna družica akejkoPvek hmoty sa musí vždy 
nachádzať v rovnakej vzdialenosti od stredu Zeme. 
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ipravou rovnice (5) pre vzdialenost družice 

stredu Zeme dostaneme vztah 

3  

r= 1 / .cMT2V 4~2 

°d Poznatky z prieskumu 

(6) 

Pretože r = R + h, kde R je rovníkový polomer Zeme 

R = 6378,16 km 

a h je výška družice 

h = r — R (7) 

Teraz nám ostáva iba dosadit hodnoty do výrazu (6) 

a dostaneme 

r = 42165,7 km 

Podl'a vzorca (7) potom výška stacionárnej druži-

ce je 

h = 35 787,54 km 

Pre zjednodušenie výpočtu sme samozrejme za-

nedbali ešte určité kozmický vplyvy na družicu, ako 

je napr. príťažlivá sila Slnka, Mesiaca, vlastný pohyb 

Zeme a Zem sme považovali za hmotný bod. Hoci 

niektoré z týchto vplyvov móžeme zanedbat, pri 

presnom výpočte je ich treba brat do úvahy. 

Tni takéto stacionárne družice, umiestnené nad 

rovníkom, ako ukazuje obr. 3, dokážu prenášat tisíce 
telefónnych hovorov a niekol'ko televíznych progra-

mov. Takto sa dá zásobit televíznym signálom naraz 

celá zemegula. 
Príklad je ukážkou, ako sa dajú pomocou stredo-

školskej matematiky počítat zaujímavé úlohy koz-
mickej dynamiky. 

Ing. MIKULÁŠ NÉMETII 

Kupola Oblastnej Itvezdárne v Banskej Bystrici na 
Varto vke. 

hvezdární a pozorovateÍní 

na Slovensku 

ELENA NADASKA 

Z iniciativy Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hur-
banove a v záujme áaišieho rozvoja amatérskej 
astronómie na Slovensku bol vykonaný komplexný 
prieskum hvezdární, pozorovatelní a astronomických 
krúžkov na území Slovenska. Prieskum sa realizoval 
podia vopred vypracovaných kritérií a bolí navští-
vené všetky významnejšie amatérske astronomické 
praco,viská. 

Cielom prieskumu bole preverit súčasný stav 
v amatérskom hvezdárstve na Slovensku a určit 
d'alšie perspektívy jeho rozvoja. Pozornost bola však 
sústredená aj na širší okruh problémov, súvisiacich 
so vznikom zariadení, so spósobom ich finančného 
dotovania, okruhom ich pósobnosti, materiálno-tech-
nickým vybavením, ako aj s ich odbornou a meto-
dickou prácou. 
Ako je všeobecne známe, hvezdárne ako špecia-

lizované osvetové zariadenia sú zariadeniami ná-
rodných výborov a teda budovanie ich materiálno-
technickej základne závisí od pochopena zo strany 
príslušného návodného výboru. Hoci je záujem o 
amatérsku astronómiu na Slovensku velký, predo-
všetkým v dósledku najnovšich astronautických 
úspechov, predsa musíme konštatovat, že nie vša-
de sa amatérske hnutie stretáva so žiadúcim po-
chopením najmfl pokial' ide o finančnú a materiálnu 
pomoc. Vzácnou výnimkou je okres Rožňava, kde 
hvezdáreň URANIA má po každej stránke vytvorené 
velmi dobré podmienky k svojej práci najmá vd'aka 
pochopeniu a záujmu pracovníkov odboru kultúry 
ONV. Jedným z konkrétnych ukazovatešov amatár-
skeho hvezdárstva je aj počet a najmá kvalita práce 
astronomických a meteorologických krúžkov. V sú-
časnosti evidujeme na Slovensku 151 astronomic-
kých a meteorologických krúžkov, ktoré pracujú 
pri hvezdárňach, pozorovatel'niach (tieto sú zvščša 
zriadené pri návodných klubech ROH), osvetových 
zariadeniach, pri školách a domech pionierov a mlá-
deže. Počet krúžkov by však mohol byť objektívne 
váčší, ke`by mali krúžky lepšie podmienky k svojej 
práci. Ved' velká vžčšina z nich pracuje skutočne 
vo velmi skromných podmienkach bez prslušného 
strojového vybavenia. Preto mnohé krúžky po urči-
tom čase zanikajú. Táto skutečnost často odradí 
aj najaktívnejšíca vedúcich astronomických krúžkov. 
Situáciu sa usilujú aspoň čiastočne nešit niektoré 
hvezdárne tým, že mpožičiavajú krúžkom malé da-
lekohledy a niektoré prístroje na pozorovanie alebo 
meteorologické menania. 

Na Slovensku sú v súčasnom období tni oblastně 
hvezdárne (v Hlohovci pne územie západného Slo-
venska, v Banskej Bystrici pne územie stredného 
Slovenska a v Prešove pre územie východného Slo-
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Refraktor —
o priemere 130 mm, 

C O O K E s objektívom Ing. Gajdušeka 
f 200 cm na Oblastnej Itvezdárni 
V Prešove. 

venska), ktoré riadi Slovenská ústredná hvezdáreň 
v Hurbanove. Ďalej máme tni hvezdárne s okresnou 
pósobnostou a sú teda zariadenún ONV (Humenné, 
Rožňava, Levice). Tieto však vykonávajú činnost 
vo viacerých okresoch (napr. Hvezdáreň v Humen-
nom, okrem vlastného, obhospodaruje tni prilahlé 
okresy). Hvezdáreň v Žiline zase ako mestské za-
riadenie vykonáva metodiku a poradenskú činnost 
v severných okresoch bývalého Stredoslovenského 
kraja. 

V systéme pozorovatelní závodných klubov ROH 
(sú v Stupave, Považskej Bystrici, Handl•ovej, Žiari 
nad Hronom a Hlohovci) má centrálne postavenie 
pozorovatel'ňa pri ZK ROH Slovakofarma v Hlohovci. 
Táto, hoci nebola doteraz samostatným zariadením, 
prakticky vykonávala oblastnú pósobnost. Od ja-
siuára 1970 má však oficlálne oblastnú •pósobnost 
s troma odbornými pnacovníkmi a hospodársko-ad-
ministratívnou pracovníčkou. Týmto krokom sa do-
nešil systém oblastných zariadení a bude sa móct 
prikročit k dobudovaniu a vytvoreniu okrasných 
hvezdární tam, kde sú už vytvorené priaznivé pod-
mienky pre ich vznik. 
Z hl'adiska organizačnej štruktúry zvláštnostou je 

Astronomický úsek PKO v Bratislave. Je to špecia-
lizované osvetové pracovisko s malou drevenou po-
zorovatetňou, ktoré malo slúžit v Bratislave ako 
provizórium, dokial' sa nevybuduje hvezdáreň s pla-
netáriom. 

Ako ukázal prieskum a návštevy v pátnástich lo-
kalitách aj napriek tomu, že materiálne a technické 

vybavenie existujúcich krúžkov je nevyhovujúce, 
predsa teto zariadenia vyvíjajú bohatú populari-
začnú a kultúrno výchovnú činnost. Medzi najzaují-
mavejšie a verejnostou najviac navštevované akcie 
patria prednášky, cykly prednášok, besedy pri ďa-
lekohl'ade a verejné pozorovania v priestoroch ze-
riadenia, ale aj mimo neho. V letných mesiecoch sa 
vel'kej popularita tešia pozorovania s prenosným 
ďalekohPadom, spravidla spojené s besedou alebo 
prednáškou, niekedy dopinené premietaním astrono-
mického filmu, a to nielen na vidieku, ale aj v rek-
reačných strediskách a pionierskych táboroch. Aj 
Pudové akadémie — ako vyššia forma mimoškolské-
ho vzdelávania — zle sú zriedkavostou. Hvezdárne 
ich organizujú v spolupráci .s osvetovými zariade-
niami a Socialistickou akadémiou. Pozoruhodné vý-
sledky už niekolko rokov dosahuje okres Bratisla-
va-vidiek, kde osvetový dom v spolupráci so 
Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove pra-
videlne pripravuje vzdelávacie a popularizačné podu-
jatia v okruhu svojej pósobnosti. Zvlášť úspešné sú 
astronomické dni ako jedna z najefektívnejších fo-
riem v popularizácii astronómie a príbuzných pri-
rodných vied. Ako zaujímevost treba uviest, že do-
posial' sme sa na Slovensku nestretli s Pudovou uni-
verzitou na astronomickú tému. 

Amatérska astronómia má vďačných záujemcov 
a aktívnych členov, astronomických krúžkov najmá 
z radov mládeže, ktorá práva teraz, v .áase preni-
kanie človeka do vesmíru, prejavuje zvýšený záujem 
o astronómiu a astronautiku. Napokon aj vdcšina zo 
151 krúžkov na Slovensku je mládezníckych. Pri 
niektorých zariadeniach vznikli ako špecifická for-
ma práce s mládežou „astrokluby" mládeže. Príkla-
dom móže byt niekol'koročná úspešná činnost popu-
lárneho Astroklubu v Hurbanove. Pekné výsledky 
dosahuje aj Klub mladých astronómov v Prešove. 
PokiaP ide o odborné prácu hvezdární, táto zá-

visí predovšetkým od technických a prístrojových 
možností jednotlivých zariadení. Aktivita zariadení 
aj v tomto si~iere je pozoruhodná. Systematickej 
odbornej a pozorovatel'skej práci es na hvezdárňach 
venuje pozornost najmň preto, že ďalšia úspešná 
popularizačná a osvetová činnost je možná iba vte-
dy, ak je podložená vlastnou odbornou prácou. Pri-
rodzene, že najv5čcšiu aktivitu v 'odbornej práci vy-
víjajú najmň oblastné hvezdárne, ktoré sú na této 
prácu aj lepšie vybavené. V súčasnej doba je ten-
dencia zo strany SOH v Hurbanove koordinovat od-
borné činnost hvezdární tak, aby sa jednotlivé za-
riadenia špecializovali vždy na jednu odborné úlohu. 
Počíta sa s tým, že Oblastná hvezdáreň v Banskej 
Bystrici sa bude zaoberat najmá pozorovaním me-
teórov, prešovská Oblastná hvezdáreň bude pove-
rená komplexným pozorovaním Slnka, Uránia z Rož-
ňave zase bude sledovat pramenné hviezdy. Hloho-
vecká hvezdáreň bude vyhotovovat názorné a tech-
nické pomócky pne astronomické krúžky, v čom má 
napokon tradíciu a dobré skúsenosti. 

Samozrejme, že uvedené odborné úlohy budú aj 
naďalej pinit v úzkej spolupráci s Astronomickým 
ústavom SAV v Bratislave a na Skalnatom Plese a 
Astronomickým ústavom ČSAV v Ondřejove. Vyme-
dzenie rozsahu pozorovania, koordináciu, spracová-
vanie a publikovanie výsledkov pozorovaní vykonáva 
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Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. 
Okrem odbornej práce dáležité miesto v činnosti 

hvezdárni a pozorovatelní zaujíma aj metodická a 
poradensko-výchovná práca. V okruhu svojej pósob-
nosti vykonávajú metodiku v astronomických a me-
teorologických krúžkoch najmš formou metodických 
návštev. Ďalšou osvedčenou metádou je organizo-
vanie školení a seminárov pre vedúcich a niekto-
rých vyspelých členov krúžku. Ich úlohou je spro-
stredkovaf účastníkom najnovšie poznatky z astro-
nómie a príbuzných prírodných vied, oboznámif ich 
s niektorými činnosfami potrebnými pre aktuálnu 
odbornú prácu. V poslednom období sa čoraz viac 
organizujú aj akcie pre mládež — zrazy mladých 
astronómov. Medzi obl'úbené vzdelávacie podujatia 
patria aj študijné exkurzie vyspalých vedúcich AK 
do profesionálnych astronomických pracovísk u nás 
i v zahraničí. 

Významným prostriedkom odborného a metodic-
kého pósobenia je vydávanie ráznych metodických 
listov, inštrukcií a materiálov. Aktuálne spravodaje 
sú tiež dobrým pomocníkom v práci hvezdárni a 
astronomických krúžkov. Hvezdárne poskytujú krúž-
kom nielen svoje materiály a publikácie, ale spro-
stredkovávajú aj výmenu materiálov z mých zaria-
dení. 

Pomerne náročná odborná práca a potreba účin-
ného popularizačného a osvetového pósobenia kladú 
vysoké nároky na kvalifikáciu pracovníkov astrono-
mických zariadení. Práca na hvezdárni má svoj špe-
eifický charakter a preto potrebuje Pudí — odbor-
níkov s pedagogickým taktom. A tých je zatial 
málo. Fri obsadzovani miest zápasia hvezdárne s faž-
kosfami, lebo vysokoškolsky vzdelani odborníci gra-
vitujú viac k vedeckému pracovisku, kde majú za-
bezpečený další odborný rast. Doterajšie kádre na 
hvezdárňach sa grupujú predovšetkým z radov učí-
tel'ov, resp. astronómov-amatérov so stredoškol-
ským vzdelaním. 

V záujme d'alšieho skvalitnenia práce a zvýšenia 
kvalifikácie pracovníkov hvezdární boto potrebné 
zaoberaf ca myšlienkou ustanovenia inštitúcie, kto-
rá by vychovávala potrebnýc kvalifikovaných pra-
covníkov pre naše astronomické amatérske praco-
viská. So súhlasom Ministerstva kultúry SSR a Mi-
nisterstva školstva SSR, zriadilo sa prvé dvojročné 
pomaturitné štúdium astronómie. Organizátorom to-
hoto druhu štúdia je SOH, štúdium prebieha pri 
Gymnáziu v Hurbanove. Je potešitefné, že do prvého 
ročníka, ktorý sa otvoril v jeseni minulého roku, 
sa'prihlásilo 31 poslucháčov, ktorí chcú získat stred-
né odborné vzdelanie z astronómie. úaiste mnohí 
z absolventov, tohto na Slovensku ojedinelého štú-
dia, vypinia medzery pri obsadzovaní miest odbor-
ných pracovníkov na hvezdárňach. Ved' vžčšina z 
nich pracuje na hvezdárrnach, alebo sú členmi astro-
nomických krúžkov a majú vážny záujem pracovať 
na úseku amatérskej astronómie aj v budúcnosti. 

Nazdávame sa, že prvé kroky k zlepšeniu situácie 
na poli amatérskeho hvezdárstva na Slovensku sa 
úspešne urobili. Potvrdil nám to aj prieskum, ktorý 
aj ked' poukázal na mnohé negativne javy, pre-
svedčil, že od podobnej akcie, ktorú vykonalo ešte 
bývalé Povereníctvo SNR pre kultúru s aktívom 
spolupracovníkov pred poldruha rokom, nastalo ur-

čité zaktivizovanie činnosti na tomto dóležitom úse-
ku výchovy k vedeckému svetonázoru. Dókazom to-

ho je napriklad aj skutočnosf, že bola ustanovená 
centrálna riadiaca inštitúcia — Slovenská ústredná 
hvezdáreň v Hurbanove, d'alej sa dobudovala slet 
oblastných hvezdárni, začalo sa s perspektívnym 
riešením siete okrasných hvezdární. V roku 1970 
sa počíta s výstavbou hvezdárne a planetária v Bra-
tislave, so stavbou hvezdárne v rodisku M. R. Šte-
fánika v Brezovej pod Bradlom, pripravuje sa vý-
stavba hvezdárne v Nitre, Pieši~anoch, Rožňave, Ban-
skej Bystrici a Prešove. Treba uviesf, že velký po-
diel na zvýšenej aktivita v rozvoji amatérskej astro-
nómie na Slovensku má Ministerstvo kultúry SSR -
Správa osvety, ktoré venuje tejto problematike zvý-
šená starostlivost. 

Pochopitelné, že na vymedzenom priestore nášho 
nového časopisu, sa nemohli dostatočne zovšeobec-
nif bohaté poznatky a skúsenosti z prieskumu. K 
niektorým problémom sa však ešte vrátíme v bu-
dúcich číslach nášho KOZMOSU. 

Amatérska astronómia 
potre6uje 
svoju organizáciu 

Dr. ŠTEFAN KUPČA 

Posledně úspechy astronomickej vedy a pokroky 
techniky vo výskume kozmu prostredníctvom rakiet, 
umelých družíc a sond a najmá geniálne úspechy 
prvých letov človeka na Mesiac z júla a novembra 
1969, kladů velké požiadavky na popularizáciu vedy 
medzi 1udom a najmá medzi mládežou aj u nás. 

Záujem o astronómiu a astronautiku rýchle ras-
tie, nielen v dósledku vedeckého a technického po-
kroku, ktorý je dnes priamo revolučný, ale vd'aka 
i hromadným oznamovacím prostriedkom, ktoré: 
audiovizuálnymi technikami umožňujú stály a ši-
roký tok vedeckých a technických informácií, na 
ktoré musí byť moderný človek dobre pripravený, 
aby im rozumel a mal z nich duševný prospech. 

Žial, váčšina našich občanov a to nielen so ná-
kladným vzdelaním, nepozná ani planéty, a to nie-
len na oblohe, ale nevie ani ich maně a poraditi. 
Z dejín astronómie vedia 1'udia tak málo, že vlastne 
poznajú len niekol'ko mien a pritom im chýbajú 
základné poznatky o stavbe slnečnej sústavy, našej 
galaxie i rozložení hmoty v priestore. O stavba na-
šej galaxie a o fyzike hviezd majú naši 1udia bud 
naivné predstavy o nebi ešte z nábožeňstva a kreač-
nej teórie (stvorení sveta), ale'bo fantastické pred-
stavy z utopistických románov a vesmír je pra 
nich skutočne „nepochopitelným tajomstvom". 

Poznatky našej mládeže sú kvantitatívne bo-
hatšie, ale kvalitatívne sú tiež velmi slabé a kusé, 
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lebo astronómia ako samostatný predmet sa neučí 
ani v základnej ani v strednej škole a tak váčšina 
mládeže má o vesmíre len také názory, ktoré získe 
bud' v škole, alebo v rodinnom prostredí. Pravdou 
je, že terajší mladí l'udi.a poznajú viacej piesni 
o hviezdach — pravda s fantastickým obsahom, ako 
poznajú velké hviezdy alebo súhvezdia podl'a mena. 

Táto skutočnost určite vplýva i na to, že o ve-
deckom svetonázore u nás sa len vel'a hovorí, ale 
pre jeho seriózne šírenie sa vel'mi málo robí. 

Preto sa musíme starat o to, aby astronómi-
amatéri a milovníci príbuzných prírodných vied mali 
otvorenú demokratickú a socialistickú organizácia, 
do ktorej by mal prístup každý jednotlivec počnúe 
od žiakov zo základných škól až po dóchodcov. Ta-
káto organizácia je potrebná všade, pretože móže 
zabezpečit svojou aktívnou a dobrovolnou činnostou 
v obciach a mestách premyslenú a vedecky fun-
dovanú popularizáciu .astronómie a astronautiky a 
pre nové vedecké objavy získat nadšencov-ama-
térov i podporovatel'ov z radov spoločenských or-
ganizácií, socialistických podnikov i úradov. Socia-
listická spoločnost má pochopenie nielen pre po-
pularizáciu vedy, ale má i prostriedky pre výstavbu 
Pudových hvezdární, astronomických pozorovatelní 
a pre technické vybavenie astronomických krúžkov. 

Tieto hl'adiská viedli profesionálnych i amatér-
skych pracovníkov k tomu, že vypracovali návrh sta-
nov Slovenského zvázu astronómov-amatérov a po-
žiadali Ministerstvo vnútra, aby schválilo teto sta-
novy. To je prvou podmienkou k tomu, aby nová 
organizácia právne mohla existovat a fakticky roz-
víjet činnost. Táto nová organizácia má byt dobro-
volnou kultúrnou organizáciou — spolkom — s ce-
loslovenskou pósobnostou, bude vytvárat miestne a 
mestské pobočky a okresné a oblastně výbory, aby 
svoju činnost mohla realizovat všade a nielen tam, 
kde sú aktívne astronomické krúžky, alebo kde sú 
Pudové hvezdárne a odbočky Slovenskej astrono-
mickej společnosti, ktorých je i tak málo. 

K tomuto kroku sme sa odhodlali po zrelej úvahe 
a po dókladnej analýze súčasnej situáeie v amatér-
skej astronómii na Slovensku. 

Dalo by sa hádam namietat, že sme sa i doposial' 
starali o rozvoj amatérskej astronómie, o rozvoj 
astronomických krúžkov a o výstavbu siete Pudo-
vých hvezdární na Slovensku. Pravda, ani to ne-
chceme popierat. Podarilo se dosiahnut i pozoru-
hodné úspechy: vybudovala se základná sjet Pudo-
vých hvezdární, v Hurbanove ústredná hvezdáreň 
s celoslovenskou posobnostou a v Hlohovci, Banskej 
Bystrici a Prešove oblastné hvezdárne. Okrem toho 
existuje na Slovensku vyše sto astronomických 
krúžkov, ktoré však už niekol'ko rokov aktívne pó-
sobia len tam, kde sú nadšení amatéri, ktorí pre ne 
majú pochopenie. To však daleko nestačí pre ciele, 
ktoré si predsavzala táto spoločnost. Vedeckým sve-
tovým názorom má byt vyzbrojený každý člen našej 
spoločnosti. Rozširovanie všeobecného a odborného 
vzdelávania má byt trvalým programom v tejto 
spoločnosti a preto je nutné prehodnotiť doterajšie 
organizačně formy amatérskej astronómie a vy-
tvorit pre jej budúci rozvoj trvalú organizačnú zá-
kladňu. 

Pristupujeme k tomu, že sa v tomto roku začal 

vydávat nový odborno-populárny časopis ako prvý 
slovenský časopis vydávaný tlačou a preň treba vy-
budovat dobrú členskú základňu a stálych odbe-
ratel'ov, najmh z radov našej mládeže a mladých 
Pudí, ktorí o rozvoj vedy a techniky majú aj osob-
ný záujem. 

Nový kultúrny spolok — Zvhz astronómov-ama-
térov má velmi vážne poslanie medzi našou verej-
nostou a najmi; medzi mládežou, má šírit a upev-
ňovat vedecký svetonázor, rozširovat objektívne po-
znatky o prírode a vesmíre a prispievat k výchove 
nového socialistického človeka. 

Členom zvšzu móže byt každá fyzická alebo práv-
nická osoba elebo i dobrovolný kolektiv (astrono-
mický alebo prírodovedný krúžky). Najnižšia veková 
hranica pre členstvo u fyzických osób je 12 rokov. 
Členov prijíma ústredný výbor, alebo oblastně vý-
bory zvazu, ktoré sa vytvoria pri hvezdárňach v 
Hlohovci, Banskej Bystrici a Prešove a neskoršie po 
dobudovaní organizačnej siete i miestne a mestské 
pobočky. 

Zvbz v spolupráci s hvezdárňami a ich jednotnou 
sietou (oblastnými a okresnými hvezdárňami) bude 
spoluúčinkovat pri zakladaní astronomických lerúž-
kov na školách i pri osvetových zariadeniach klubo-
vého typu. V mestách a vo velkých obciach bude 
zakladat kluby mladých astronómov a skupiny mla-
dých prírodovedcov všade tam, kde budú osobné 
a veené predpoklady pre astronomické, meteorolo-
gické, geologické a mé príbuzné prírodovedecké od-
borné pozorovania. Zváz v spolupráci s miestnymi a 
mestskými organizáciami mládeže bude organizovat 
vedecko-populárne podujatia, ako sú odborné pred-
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nášky a besedy, Pudové akadémie, astronomické dni, 
odborné expedície, exkurzie na hvezdárne a do mých 
vedeckých pracovísk, ako i odborné zájazdy svojich 
členov do zahraničia. 
V spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou 

v Hurbanove bude vydávat odborno-populárny ča-
sopis, starat sa o vydávanie odborných kníh, učeb-
ných a názorných pomécok a o výrobu prístrojov 
pre svojich členov. 

Príslušným štátnym orgánom a mým ústredným 
brgianizáciám ZvSz bude predkladat požiadavky a ná-
vrhy k déležitým otázkam miestnej kultúry týka-
júcich sa org,anizácie a plánovitého výkonu popu-
larizácie prírodných vied a kultúrneho využívania 
volného času mládeže. 

Zvázz ako socialistická demokratická organizácia, 
bude sa usilovat o úzku spoluprácu s podobnými 
organizáciami v zahraničí, pričom popri odborných 
poznatkoch a problémoch, bude sa starat o rozvoj 
mierového hnutia a šírenie :pokrokových myšlienok 
vo svete. 

Z uvedených hlavných myšlienok Zvázu je jasné, 
že takáto organizácia je velmi potrebná a móže 
aktívne prispiet k rozvoju záujmovej činnosti a ku 
kultúrnemu využívaniu volného času mládeže, kto-
rá rozšíri jej rozumový obzor, naučí ju vedecky 
mysliet i pracovat a nadšených záujemcov móže 
zacvičit i do odborných metodík a pozorovacích 
technik. 

Návrh na vytvorenie tejto demokratickej organi-
zácie bol velmi priaznivo prij•atý nielen pokrokovou 
verejnostou, ale i ústredriými orgánmi, najmá Mi-
nisterstvom kultúry SSR a preto predpokladáme, že 
táto pokroková organizácia bude urýchlene schvá-
lená, aby mohla zahájit svoju činnost. Stanovy Zvá-
zu po ich schválení budú uverejnené nielen v našom 
časopise, ale i v dennej tlačí a dúfamc, že nová 
organizácia bude prítažlivou ako pre pedagogickú, 
bak i pre technickú inteligenciu a všetkých milov-
níkov prírodných vied. Po schválení stanov orga-
nizácia si zvolí svoje celoslovenské i krajské orgány, 
ktoré s výzvou a s konkrétnym programom obrátia 
sa na našu verejnosť. 

Očakávame úzku spoluprácu najmš od školských 
a kultúrnyhh pracovníkov, ktorí v našej organizácii 
nájdu skutočne dobrého a účinného spolupracov-
níka, ktorý vykoná svoj podiel pri šírení všeobec-
ného a odborného vzdelávania medzi našim 1udom. 

Planéta Mars zo vzdialenosti: 535 000 mul, 630 000 
mul, 716 000 mul. 

~ 

ůůJď'

Krátky privet 

k mladým 
astronómom 

J 

Nedávno sa v našom mestečku zrodila nová in-
štitúcia, Slovenská ústredná hvezdáreň a teraz po 
prvýkrát v histórii vychádza nový astronomický ča-
sopis KOZMOS. Máme z toho všetci úprimnú radost 
a srna presvedčení, že práca našich mladých astro-
nomických pracovníkov sa hude uberat smerom 
slávnych tradícií, na ktoré je Hurbanovo velmi bo-
haté. 

Hurbanovo (postupne od rok 1357 Gyalla, Ógyalla, 
Stará Ďala) boto už stáročia viac ako významnou 
dedinkou. Bobo prirodzeným strediskom hospodár-
skeho a kultúrneho života na blízkom okolí. Neme-
nej významná je aj jeho priaznivá geologická po-
loha a príjemné mierne podnebie, prijatelné už pre 
Keitov, Dákov, Skýtov, Kvádov, Hunov, Rimanov, 
Mad'hrov a Slávov, ktorí tu v priebehu posledných 
dvoch tisícročí žili. Bohaté archeologické náleziská 
v okolí nášho mesta tomu nasvedčujú. 

Budúci vývoj budeme usmerňovat tak, aby sme 
pine využili všecky možnosti dané našim vyspelým 
polnohospodárstvom a nemenej vyspalým 'obyvatel'-
stvom, ktoré dalo svetu už nejedného slávneho čIo-
veka. 
Aj nová hurbanovská hvezdáreň začína svoju prá-

cu v tých budovách, v ktorých pred 100 rokmi konal 
svoje pozorovania svetoznámy vedec, ktorý pochá-
dml z nášho mesta Dr. Mikuláš Konkoly-Thege. Bol 
to „fanatik", posadlý vedou až do taj miery, že celý 
svoj majetok, ktorý jeho predkovia vlastnili už od 
roku 1400, venoval n'a založenie hvezdárne, meteoro-

logického a geofyzikálneho ústavu. 
Želám si, aby pracovníci Slovenskej ústrednej 

hvezdárne v Hurbanove, kráčali v šlapajách našich 
slávnych a obetavých predkov a vo svojej práci 
dosahovali mnoho vynikajúcich výsledkov. Viac im 
do vienka nemóžem dat, ani lepšie popriat na cestu 
nie 1ahkú, ale tým slubnejšiu. 

LADISLAV LAURINEC, 
predseda hisNV 
HurbanoVo 
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Názorné 

pomócky 

v astronom 

Zatial', čo kedy.si len málo Pudí niečo o astro-
nómii vedelo, aj to váčšinou sa verilo v súvislosti 
s hviezdnou oblohou vo všelijaké bludy a povery, 
dnes velký počet kníh, filmov, prednášok, rozhlaso-
vých a televíznyeh vysielaní oboznamuje široké 
vrstvy 'obyvatel'stva s najnovšími poznatkami prí• 
rodných vied, medzi nimi aj astronómie. 

Aj do našich astronomických krúžkov sa hlásia 
mnohí záujemci a nadi by si osvojili poznatky o ves-
míre. Lenže astronómia je veda velmi zložitá a vy-
žaduje si velkú predstavivost. Obzvlášť niektoré 
časti, oko astrometria, nebeská mechanika, astro-
fyzika a hviezdna astronómia, sú velmi náročné 
na pozorovanie a robia začiatočníkom neprekona-

telné tažkosti. Často sa stáva, že záujem práve 
z tohoto dávodu se pomaly stráca. Mnohí potom 
strácajú trpezlivost k osvojeniu dalších poznatkov 
a vzdávajú sa toho, aby hibšie prenikli do tajov 
vesmíru. 

Mnohí pracovníci 1°udových hvezdární pri práci v 
krúžku, alebo pri popularizácii astronomických po-
znatkov, preceňujú význam d°alekohl'adov. Nezabú-
dajme, že d'alekohl'adom vidíme zaujímavé objekty 
a úkazy len zriedka. Laik, alebo osoba nie zvyknutá 
pozorovat dalekohl'adom, mnohokrát nepostrehne 
celé zorné pole prípadne tú čast, ktorá je práve 
zaujímavá. Pozorovaný objekt rýchlo mizne zo zor-
ného pola. Pozorovanie slnečného kotúča, ak práve 
na ňom nie sú škvrny, alebo sú len nepatrné, prí-
padne pozorovanie planět malými d°alekohladmi pri-
náša sklamanie pre návštevníka a vzbudí v ňom 
pochybnost, že všetko to, čo vieme o týehto objek-
tech, je azda fantázia, ktorá vznikla skór v hlave 
nejakého vedátora, ako v zornom poli d'alekohl°adu. 

Ďalšou nevýhodou d'alekohl'adu je, že sa móže 
doň pozerat naraz len jedna osoba a tak pri návšte- 
ve 30 osób a pri pozorovaní len po jednej minúte 
prejde pol hodiny drahocenného času z exkurzie. 
Pravda, už vóbec nehovorím o tom, ak je obloha 
zamračená. Nijako nechcem tým zachádzat do dru-
hého extrému a podceňovat význam d'alekohl'adu 
pre popularizáciu astronómie. Ak je d'alekohi'ad kva-
litný a v dobrom stave, ak ,použijeme primerané 
zváčšenie a namierime ho °na vhodný objekt, potom 
bude odmenou za našu námahu jedinečný zážitok 
každého návštevníka, ktorý si dlhé roky uchová v 
pamšti svoje najsilnejšie dojmy a spomienky zvlášť, 
ak pohiad do d'alekohl'adu bol dopinený zaujímavým 
výkladom. 

Pre váčšie exkurzie, ale aj pre astronomické krúž-
ky sú však nepochybme velmi déležitou pomóckou 
rózne názorne a učebné pomócky. V podstate roz-
del'ujeme ich na dvoj- a trojrozmerné. Slúžia nám 
predovšetkým na objasne:nie vzájomnej polohy, po-
hybu a róznych údajov o nebeských telesách. Na 
demonštrovanie zákonov nebeskej ,mechaniky, na 
vysvetlenie slnečného a hviezdneho času. Dóležité 
sú tiež pomócky, ktoré nám ukazujú rózne svetelné 
javy a vysvetlujú princip optických a iných prí-
strojov. Novšie sa vyskytujú .aj pomócky pre vy-
svetlenie astrofyzikálnych zakonov a úkazov. Ko-
nečne treba pripomenút aj pomócky pre demonštro-
vanie raketovej techniky a kozmonautiky. 

V tomto článku chcem zahájit stálu rubriku o ná-
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zorných pomóckach, ktorá by bola súčastou nášho 
nového časopisu. Chcem tiež poukázat na dóležitost 
pomáeok pre popularizáciu. V Hlohovci na Oblastne j 
hvezdárni venujeme vel'kú pozornost prí.prave a zho-
tovovaniu názorných pomáeok. V priebehu niekol'-
kých rokov vyrobili sme ich velký počet, takže tvo-
ria našu státu výstavu. Na nich vysvetlujeme rázne 
úkazy na oblohe a tak poslucháči rýchlejšie chápu 
a potom odchádzajú s velkým uspokojením. 

Základnou učebnou pomóckou pre astronómiu je 
hviezdny atlas. Nemal by chýbat v žiadnom krúžku. 
ČSAV vydala vynikajúci Bečvářov Atlas Coeli použí-
vaný na celom svete pri pozorovaniach družíc a bež-
ných pozorovaniach oblohy. Pre našu prácu pine 
postačuje. Ak ide o špeciálne pozorovania — zvlášť 
planetoid — použivame zvláštny Bečvářov Atlas 
Eclipticalis. Kým Coeli má vyznačené hviezdy do 
magnitúdy 7, 25, zatial' eclipticalny atlas obsahuje 
hviezdy po velkost 9. Pre poznávanie súhvezdí pou-
žívame otáčavú mapu severnej oblohy. Každý člen 
krúžku by si ju mal zaobstarat a mal by ju mat 
doma, aby si kedykol'vek mohol identifikovat sú-
hvezdia na oblohe alebo si vypočítat kedy, ktoré 
súhvezdie vychádza alebo zapadá. Bohužiaf otáčavá 
mapa je toho času vypredaná a tak majú ju len 
starší amatéri. Počíta sa s jej vydaním v roku 1970. 

Je dobre, ak sú na hvezdárni alebo v krúžku aj 
d'alšie hviezdne mapy pre špeciálne účely. Tak napr. 
gnomo•nické mapy pre pozorovanie meteorov alebo 
detailné mapy niektorých súhvezdí pre pozorovanie 
premenných hviezd. Tieto mapky obyčajne vydáva 
hvezdáreň, ktorá organizuje príslušné pozorovania. 

Zvláštnym druhom hviezdnych máp sú obzorní-
kové mapky. Sú to mapy časti hviezdnej oblohy, 
ktoré navázujú na obzor určitého miesta. Napr. pra 
50° severnej zemepisnej širky alebo dokonca len 
pre jedno miesto (pra Bratislavu, Hlohovec, Košice, 

atd'.). Fri obzorníkových mapách je dóležité vediet, 
že sa vztahuje nielen na jedno miesto, ale aj na 
určitý čas, ktorý musí !byt vyznačený. Ak na mape 
sú zakreslené len stálice, potom daný čas, napr. 
15. mája sa vztahuje na každý rok 15. mája (v rám-
ci jedného storočia!), ak na m•ape sú zakreslené aj 
iné objekty, napr. planéty, kométy, planetoidy a pod., 
potom mapka platí len pra jeden okamih, ktorý 
musí na nej byt vyznačený. Takéto obzorníkové 
mapy móžeme si zhotoviť aj sami. Obzvlášť sú vhod-
né pra vyhl'adanie Merkúra za súmraku, ked' hori-
zont je ešte nepriamo osvetlený. 

Tu chcem poukázat aj rva to, že vela astrotestov, 
ktoré som vypracoval, obsahuje mapy oblohy, z 
ktorých váčšina sú mapy obzorníkové. Využívajme 
hviezdne mapy k astronomickým praktickým cvi-
čeniam. Spomeniem aspoň niektoré: dajme odkreslit 
zvieratníkové súhvezdia a medzi ne nechajme za-
značit zdanlivú dráhu niektorej planéty, napr. Mar-
sa a to v tej časti dráhy, kde sa na nej vytvára 
smyčka na základe údajov z hvezdárskej ročenky. 
Alebo pokúsme sa zakreslit do obzorníkovej mapy 
jasný meteor, ktorý sme prípadne večer pozorovali, 
alebo zakreslíme polohu niektorej jasnej planéty do 
hviezdnej mapy či už obzorníkovej alebo riadnej. 

Velmi výhodné sú aj nástenné mapy oblohy. Škol-
ská služba v Banskej Bystrici vydala nástennú 
hviezdnu mapu o priemere asi 120 cm, ktorá sa 
skladá zo štyroch častí. Je pomerne velmi laoná 
(cena asi 24 Kčs). Dostati ju aj v nástennom pre-
vedení (nalepenú na plácne) za 96,— Kčs u tejže 
firmy. Na hvezdárňach a v krúžkoch by nemali 
chýbat nástenné mapy Mesiaca. Nedávno vydala 
velmi dobrú mapu Mesiaca Štefániková hvezdáreň 
v Praha; je pomerne laoná. Škoda, že velmi lacná 
mapa Mesiaca, ktorú vydal Kartografický ústav z 
príležitosti pristátia prvých Pudí na Mesiaci bola 
takmer okamžite rozebraná. Jej cena bola skutočne 
velmi nízka: stála len 5,— Kčs. Aj tento priklad 
ukazuje aký velký je záujem o dobré astronomické 
novinky a pomóeky. 

Všeobecne móžeme povadat, že hviezdne mapy ako 
učebné pomócky málo využívame, čo je na škodu 
veci. Tak vo vydávaní astrotestov ako aj v tejto 
rubrika sa ku váčšiemu spopularizovaniu hviezdnych 
máp ešte vrátime. 

Ak hovoríme o hviezdnych mapách je treba pri-
pomenút, že v krúžku nesmú chýbat ani zemepisné 
mapy, a to tak nášho najbližšieho okolia (kraja), 
ako aj Slovenska, našej republiky, Európy a cele] 
Zeme. V poslednej dobe vyšiel u nás dvojdielny 
vojenský atlas (cena 300 Kčs). Doporučujeme si ho 
zaobstarat všetkým astronomickým krúžkom. Prav-
da, dobrú službu urobia aj školské, prípadne vrec-
kové atlasy sveta. 

Okrem dvojrozmerných máp oblohy poznáme aj 
priestorové mapy. U nás bola vydaná takáto mapa 
asi pred 15 rokmi, a teraz už ju takmer nikde ne-
dostat. Ovšem, omnoho lepšie sú hviezdne glóbusy. 
Tieto vydáva kartografický ústav v NDR a k nám 
sa dovážajú. Dostat ich v Prahe a v Bratislave. 
Stoja vyše 400 Kčs. Sú to sklenené glóbusy vo vnútri 
so žiarovkou, takže sa móžu použit aj ako efektně 
stolové lampy. Na žiadnej hvezdárni by nemalí chý-
bat. Mapa oblohy na glóbusy je v kartografickom 
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spracovanj, takže sa móže použit na všetky demon-
štratívne ciele s takou presnostou ako sú bežné 
nástenné mapy. 

Hviezdny glóbus móžeme vylepšit tak, ako sme 
to urobili v Hlohovci — dvoma úpravami: 
a) zmenou sklonu osi glóbusu na sklon, ktorý zod-

povedá sklonu svetovej asi u nás, teda pribllžne 
na 50°, 

b) pridaním zdanlivého horizontu ku glóbusu pomo-
cou vodorovnej dosky z plexiskla, ktorej rovina 
prechádza stredom. 

(V najbližšom čísle nášho časopisu sa o tom 
zmienim.) Takto získame velmi cennú názornú po-
mócku, ktorá nám ukazuje nielen polohu hviezd, 
ale aj miesto, kde vychádzajú, kulminujú a zapa-
dajú, dížku denného oblúka, výšku nebeských telies 
nad obzorom a mnoho dalších úkazov. Pomocou 
takto upraveného glóbusa vysvetl'ujem návštevnjkom 
striedanie ročných období, ktoré takto je velmi 
názorné a 1'ahko pochopiteYné. 

Konečne vyzývam našu širokú astronomickú ve-
rejnost, aby sa zapojila do práce. Chceme, vážení 
priatelia, aby ste si nielen sami zhotovili názorné 
pomócky pre svoj krúžok, aby ste nielen vyna-
chádzali principy nových pomóeok, ale róby ste nám 
svoje nápady poslali na posúdenie a hlavne pre zve-
rejnenie v našom časopise. Dobré nápady okrem 
zverejnenia budeme realizovat a prípadne aj odme-
ňovat. Výsledky našej práce jste budú prínosom 
celej našej astronomickej verejnosti. — E. Cs. — 

Pri návštevách mládeže na hvezdárňach najviac 
dopytov sa vyskytuje ohl'adne výskumu vesmíru a 
kozmických letov. Preto sme sa rozhodli zverejntt 
seriál článkov pre mládež, v ktorých budeme po-
stupne zverejňovat všetky hlavně problémy súvisia-
ce s touto otázkou. Zároveň prosíme mladých čita-
teTov, aby nám svoje dopyty, nejasnosti a záujmy 
napjsali vo forme otázok, velmi radi na ne odpo-
vjeme. 

I. časti 

NIEČO Z HISTORIE 

Pri štúdiu na stredných školách, milí mladí pria-
telia, jste ste sa stretli s číbaním starovekých gréc-
kych bájok a v nich o róznych predstavách, názo-
roch a túžbach vtedajších Pudí. Pradávna túžba 
človeka, vzlietnut nad oblaky k dalekým hviezdam, 
sa nezmazatel'ne zapísaia práve do jednej z týchto 
bájok o gréckom sochárovi Daidalovi, ktorý zho-
tovil z vtáčieho peria a vosku krídla svojmu synovi 
Ikárovi, aby vzlietol nad našu Zem. Ikarus pri leté 
do výšin však neposlúchol svojho otca, letel tak vy-
soko k Slnku, že °slnečné lúče roztopili vosk jeho 
krídel, tieto sa rozpadli a on sa zrútil na Zem. Túto 

bájku zachytil vo svojich „Mebamorfózach" Publius 
Ovidius Naso dávajúc pamiatku túžbe človeka ad-
pútat sa od Zeme. 

Aj z histórie stredovekých dejjn poznáme celý 
rad fantastických a utopistických predstáv o koz-
mických letoch, ktoré z dnešného hl'adiska sú sice 
naivné, no vo svojich obsahových myšlienkaeh pri-
speli k riešeniu vecí. Spomeňme si len na Fran-
eisa Godwina a jeho spis z roku 1638, „Muž na 
Mesiaci", alebo na H. S. Cys~ana z Bergeracu a jeho 
román „Cesta na Mesiac". Cyrano už v polovici 17. 
storočia letí na Mesiac na rakete, ktorá má niekol'-
ko stupňov a po počiatočnom zrýchlení zotrvačnos-
tou letí k ciePu. 

Najviac sa budete pami tat hádam, mladí priatelia, 
predsa na fantastické romány Júliusa Verneho, kto-
rý najmi; vo svojom románe z roku 1865 „Do Me-
siaca" opisuje štart svojej mesačnej lode vystrele-
ním z obrovského dela Columbiády, pocity človeka 

v bezváhovom stave a iné, dnes už vedecky overené 

a velmi podobné, až totožné problémy kozmickýho 
letu. 

Celý rad dalších autorov as zaoberá s lákavou 
témou vesmírnych letov človeka, uskutočnitePných 
s použitím vice alebo menej vedeekých poznatk~v. 
K riešeniu kozmických letov teda museli pristúpit 

vedci. Hned si spomeňme jedného z prvých báda-
tel'ov: anglického fyzika a matematika Isaaca New-
tona, ktorý propočítal i hodnoty rýchlosti telesa 
potrebnej k tomu, aby sa teleso stalo umelou dru-
žicou Zeme, alebo dokonoa, aby sa dostalo do me-
dziplanetárneho priestoru. 
Praktické riešenie vztahov: prítažlivost — rých-

lost však načrtol až K. E. Ciolkovskij v roku 1903 
vo svojej práci „Výskum vesmírnych priestorov re-
aktívnymi prístrojmi". Ciolkovského považuje celé 

Pudstvo za zakladateYa kozmonautiky najmá proto, 
že prvý vyjadril vzorcom vztah medzi váhou rakety 

pri štarte, váhou pri spotrebovanj pohonných hmót, 
medzi výtokovou rýchlostou a konečnou rýchlostou 

rakety. Sám načrtol niekol'ko možných riešenj pri 

stavbe kozmických lodí a umelých družíc Zeme. V 

roku 1929 v práci „Kozmické raketové vlaky" do-

konca navrhuje niekofkostupňové rakety a stavbu 

vesmírnych miest, ktoré by sa stali umelými obež-

nicami našej Zeme. 
Po Ciolkovskom začali vedci na celom svete nešit 

technické problémy kozmických letov. Od roku 1920 
sa začínajú konat aj pokusy s raketovými letmí 
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a behom pár rokov sa dosahujú vynikajúce výsled-

ky. V Spojených štátoch to bol predovšetkým God-

dard, ktorý experimentoval s lodnými záchrannými 

raketami, v Sovietskom zvize F. A. Cander v rokoch 

1928-30 zostrojil model raketového motoru 0R-1, 

kde použil na pohonné hmoty benzín a stlačený 

vzduch, nemecký raketový odborník Hermann Oberth 

v roku 1938 začal pracovat na známom stredisku 

nacistických raketových zbraní v Peenemt nde. 

V rokoch 1933-40 Sovietsky zvi z uskutočnil 

množstvo štartov približne s 12. typmi stratosfe-

rických rakiet a v máji 1939 bola vystrelená vůbec 

prvá dvojstupňová raketa na svete, ktorú zostrojil 

Merkulovov a boha odpálená pri Moskve. 
V Nemecku od raku 1936 raketový výskum bol 

pine •podriadený vojenským cieYom a známa trojica 
konštruktérov: Wernher von Braun, Walter Thiel 

a Riedel III. v PeeneniUnde zostrojili raketové strely 
V-1 a V-2, ktoré bolí v druhej svetovej vojne aj 
nasadené do boje. Prvá raketová strela V-2, ktorá 
boly vyskúšaná v októbri 1942 a odštartovaná z ho-
landského pobrežia v septembri 1944 proti Anglicku, 

bula dlhá 14 metrov a niesla nálož skoro 1 tony, 

mala akčný rádius cez 100 km. 
Zaujímavý je aj vývoj tažných sil a váh rakiet. 

Spomeňme si aspoň niekolko údajav na porovnanie. 
Kým prvý sovietsky raketový motor 0RM-1 Vy-

víjal tah asi 20 kg, motory Saturnu-5, ktoré vy-
niesli mesačnú loď Apollo 12 k Mesiacu pri štarte 
vyvinuli tah asi 3,375.000 kg. Kým prvá umelá dru-
žici Zeme „Sputnik", ktorú vypustil Sovletsky zváz 
4. októbra 1957 'na obežnú dráhu okolo Zeme, vážila 
83,6 kg, lunárny modul Apolla 12 „INTREPID", ktorý 
druhýkrát pristál s 1udskou posádkou na Mesiaci, 
vážil 16 ton. 

Toto malé prirovnanie vývoja kozmickýeh rakiet 
za doterajších pár rokov dáva nepredstaviteiné 
zrýchlenie 1udského pokroku vo výskume vesmíru. 

Dá sa však predpokladat, že aj v nastávajúeich 
rokoch bude rást tažná sila raketových motorov a 
tým celková váha rakiet, alebo existujú iné mož-
nosti k dosiahnutiu únikovej rýchlostl? Vydrží člo-
vek zvýšené zataženie pri rapídnom raste počia-
točnej rýchlosti? Aké prekážky čakajú l udúeich 
kozmonautov v medziplanetárnom priestore a na 
neznámych planétach? 

0 týchto a podobných otázkach, mill mladí pria-
telia, však až na budúce. 

— V — 

C 
'J 

Mesačné laboratórium 

Systém ESS je automatické mesačné laboratórium, 
ktoré pre NASA vyvíja firma Westinghouse. Labo-
ratóriá zložené z jednej hlavnej a troch pomocných 
staníc vybuduje niektorá z posádok budúcich koz-
mických lodí. Pomocné stanice budú asi 8 km od 
hlavnej a spojenie sa medzi nimi uskutoční krátko-
vinnými vysielačkami. Olohou stanic bude merat in-
tenzitu kozmického žiarenia, množstvá meteoritov 
a mikrometeoritov, seizmickú cennost, teplotu na 
povrchu a v róznych hlbkach. Důležitou častou bude 
i zrkadlový dalekohl'ad o priemere 30 cm, ktorýzn 
bude možné odhalit telesá až do 23. hviezdnej vel'-
kosti. Zdroj onu energie vo všetkých staniciach budil 
izotopové batérie typu SNAP obsahujúce plutónium 
238. Všetky namerané údaje bude zhromažďovat 
hlavná stanica a bude leh vysielat na Zem. 

(Vesmír 1969) 

Bádatelia predpokladajú 

Hvezdári švédskej Královskej ,akadémie, spolu 
s kolegami z observatórií pri Paríži a londýnskeho 
observatória, predpokladajú existenciu aspoň troch 
ešte neobjevených mesiacov, ktoré by mali obiehat 
okolo Saturn, Jupitera a Urána. Bádatelia už vypo-
čítali dráhy týchto mesiacov, čas leh obehu a dú-
fajú, že ich skoro objavia. 

(Frankfurter AilgemeIne Zeitung) 

Mesiačiky okolo našej planéty 

po najnovších pozorovaniach dalekohladom a fo-
tografovanim sa dospelo k tomu, že naša Zem 
má najmenej desat malých mesiačikov prirodzeného 
původu. K tomuto názoru dospel kalifornský vedec, 
John Bagby, ktorý o výsledkoch svojich pozorovaní 
referoval prostredníctvom významného astronomic-
kého medzinárodného časopisu „Ikarus". 

Teoreticky nie je vylúčené, aby naša Zem „zajala" 
menšie nebeské telesá, hoci domnienky o existenci'. 
takýchto mesiačikov vzbudili veta pochýb. John Bag-
by však uviedol viacero dókazov na potvrdenie toho, 
že naša Zem má v súčasnosti vine malých anesiači-
kov. Tieto obiehajú vo velmi podobných dráhach 
okolo našej planéty. (Nezamieňajme leh za „prašné 
mesiace", ktorých objavitel'om je polský hvezdár, 
Kordilewszky, a ktoré obiehajú okolo našej Zeme vo 
vzdialenosti 384 000 km od obežnej dráhy „velkého" 
Mesiaca. Podla doterajšich pozorovaní sa usudzuje, 
že malé mesiačiky Zeme majú priemer asi 30 m 
a viac. V roku 1968 sa i ďalekohladom podarilo dva 
z nich pozorovat a to opresne na miestach určených 
výpočtami. Doterajšie výpočty vedú k mimoriadne 
zaujímavým výsledkom, že obežné dráhy mesiačikov 
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Fotografie Zeme z Apolla 10. 

sa pretínajú v jednom bode. Z toho sa usudzuje, 
že 18. 12. 1955, ked' v blízkosti Zeme došlo k vý-
buchu nebeského telena, vznikli mesiačiky, ktoré sú 
vlastne jeho úlomkami. Tieto mesiačiky móžu slina 
ovplyvniť i dráhu umelých družíc. Dokázaný bol 
vplyv mesiačika pod značkou III C, ktorý sune 
ovplyvnil v roku 1965 dráhu Exploreru 26. Jeho apo-
geum sa zmenilo z 26 060 km na 25 940 a jeho pe-
rigeum sa zmenilo z 258 km na 300 km. Sklon dráhy 
sa zmenil z póvodných 19,93 stupňov na 19,85 stup-
ňov. 

Pósobením týchto mesiačikov si móžeme vysvetliť 
i dalších 150 odchýlok od vopred vypočítaného pro-
gramu. (New Scientist) 

Určovanie planét 

Hmoty planět bole možné 'až donedávna určovat 
len z gravitačného pósobenia týchto telies na Me-
siac, alebo na iné telesá, ktoré sa k planétam pribií-
žili. V poslednej dobe slúžia k urcovaniu hmoty 
planét umelé kozmické telesá a radarové metódy. 

Niektoré nové hodnoty hmčt planét, zistených 
týmito modernými metódami, uviedol na pražskom 
zasadaní COSPAR-u W. G. Melbourne (Jet Propul-
sion Laboratory, USA). Tak pre dvojplanétu Zem —
Mesiac činí hmota 1/328900 až 1/328939 hmoty Slnka, 
pre Merkur 1/5970000 až 1/6039000 hmoty Slnka, 
pre Venušu 1/498508 až 1/598522 hmoty Slnka a pra 
Mars 1/3098600 až 1/3098700 hmoty Slnka. Z meraní 
lunárnych sond Ranger 6-9 vychádza hmota Me-
siaca 1/81,3022 až 1/81,3035 a zo stanic Lunár, Or-
biter 2; Mariner 2,4 a 5 a Pionier 6 a 7 1/81,3001 
až 1/81,3036 hmoty Zeme. 

Radarové pozorovania dávajú pre hmotu Mesiaca 
hodnotu 1/81302 hmoty Zeme. 

Staršie hodnoty hmót planét a Mesiaoa nájdeme 
napríklad vo Valouchových tabulkách, alebo vo hvez-
dárskych ročenkách, s ktorými móžeme nové hod-
noty porovnat. 

• Oznamujeme poslucháčom pomaturitného štú-
dia astronómie v Hurbanove, že plánované konzul-
tačné sústredenie v mesiaci •marec, v dósledku vel'-
konočných sviatkov sa prekladá na termín 19.-22. 
marta 1970. Ostatně termíny ostávajú nezmenené. 

• Dňom 1. januára 1970 z poverenia Ministerstva 
kultúry SSR, začali svoju činnost oblastné hvez-
dárne na Slovensku. Sú to: OH Prešov, riaditel' 
Imrich S z e g h y, OH Banská Bystrica, riaditel' Igor 
Chrom e k, OH Hlohovec, riaditel' Dr. Elo C s e r e. 
O pósobnosti týchto zariadení boli vyrozumené všet-
ky astronomické pracoviská a okresné národně vý-
bory na Slovensku. 

• Pracovnici Slovenskej ústrednej hvezdárne v 
Hurbanove d'akujú všetkým kolektívom a jednotliv-
cem za novoročné pozdravy a zároveň želajú všet-
kým spolupracovníkem i v roku 1970 vela pracov-
ných a osobných úspechov. 

Medzinárodné astronomické 
konf erencie a sympóziá 
plánované v roku 1970 

marec 18.-21. Medzinárodná konferencia o plane-
tárnych vrstvách — koná sa v Boulder, USA. 

máj 11.-20. Medzinárodné sympózium o fyzike vzáa-
hov Slnko — Zem — koná sa v Leningrade, 
ZSSR. 

máj 21.-29. XIII. plenárne zasadnutie COSPAR-u v 
Leningrade. 

august Medzinárodná astronomická únia —
koná sa v Mníchove, NSR. 41, sympózium IAU, 
ktoré bude na tému: „Nová technika v astro-
nómii". 

august 18.-27. XIV. valné zhromaždenie Medziná-
rodnej astronomickej Unie — koná sa v Brigh-
tone, Anglicko. 

august — september Medzinlrodná gastronomická ú-
nia — koná sa v P,aríži, Francúzsko 43. sympó-
zium IAU, ktoré bude na tému: „Magnetické 
polia na Slnku". Š. P. 
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♦ V novembri minulého roku bole zahájené po-
maturitně štúdium astronómie v Hurbanove, kto-
rého sa zúčastňuje 31 poslucháčov. Po dvojročnom 
štúdiu a záverečných skúškach absolventi získajú 
úpinú strednú odbornú kvalifikáciu. V. 

♦ (a) — Na Slovensku v súčasnom období pra-
cuje 151 astronomických krúžkov, z ktorých najroz-
manitejšiu činnost vykazujú krúžky v okresoch Bra-
tislava-vidiek, Trnava, Nové Zámky, Komárno, Ban-
ská Bystrica, Považská Bystrica, Žilina, Prešov a Hu-
menné. Vybavením astronomických krúžkov malým 
d'alekohl'adom MDN-120 cez oblastně hvezdárne v 
roku 1970, dá sa očakávat ich podstatné zlepšenie 
a bohatšia činnost. 

♦ V prvom júlovom týždni uskuteční sa II. zraz 
mladých astronómov Slovenska za účasti asi 90 čle-
nov astronomických krúžkov z celého Slovenska. 
Výber budú robit oblastné hvezdárne v obvode svo-
je] pésobnosti. Na zraze, okrem odborných pred-
nášok a pozorovaní, budú prebiehat rózne kultúrne 
a športové sútaže, vlastivedné vychádzky, výmeny 
skúseností a bohaté zábavné programy, ktoré si pri-
pravia zástupcovia jednotlivých oblastí samostatne. 
Miesto zrazu sa určí v druhom štvrtroku. —1—

•  Astronomický krúžok pri ZDŠ Selice v novembri 
1969 slávil svoje desiate výročie úspešnej činnosti. 
Krúžok za túto príkladnú prácu obdržal d'akovné 
uznanie Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurba-
nove. Vedúci krúžku a riaditel' školy súdruh Ivan 
Molnár odovzdal zakladajúcim členom pami tnú lis-
tinu. Blahoželáme. (A) 

♦ (ch) — Na hvezdárni „Uránia" v Rožňave vy-
vijajú úspešnú činnost, najmi; na úseku popularizá-
cie astronómie a prirodných vied, hod i lch priesto-
rové možnosti sú minimálne. K odstráneniu tejto bo-
l'avej otázky prikročili v tomto roku pracovníci Od-
boru kultúry ONV v Rožňave pripravovaním vhodné-
ho projektu a prípravou staveniska. Sú reálne vy-
hliadky k tomu, že v roku 1971 prikročia k vý-
stavbe účelovej budovy, čím by získali nielen vhod-
né miestnosti pre verejnú a popularizačnú činnost, 
ale aj potrebné priestory na umiestnenie astrono-
mických prístrojov, ktoré teraz ležia v sklade. Po 
uskutočnení tohoto plánu by mohol začat pine roz-
vijat svoju činnost aj kolektiv oduševnených pozo-
rovatefov, ktori pod vedením riaditel'a hvezdárne 
Juraja Gómóriho, sa chcú zapojit do pinenia celo-
štátnej odbornej úlohy v premenných hviezdach.• 

♦ Oblastná hvezdáreň v Banske j Bystrici, ako 
celoslovenské odborno-metodické a školitelské stre-
disko pre pozorovvanie meteórov, uskutočni v roku 
1970 vizuálne, teleskopické a fotografické pozoro-
vanie meteórov. Tieto bude vykonávat jednak na 
vlastnej pozorovacej stanici, na vysunutej stanici 
Drábsko a v krúžkoch podl'a programu. Celosloven-
ská meteorická expedicia sa uskutočni v dňoch 30.7. 
až 5. 8. 1970. L. 

♦ Hlavné mesto Slovenska, Bratislava, ktorá je 
jedným najmenej vybaveným mestom možnostou 
pozorovania pre verejnost, v týchto mesiacoch do-
stane novú pozorovatel'ňu. Váaka iniciative a obeta-
vosti známeho astronóma-amatéra Elemíra Kéčkeiho 
a brigádnickej pomoci učňovského dorastu n. p. Tes-
la, Elektroakustika, v apríli t. r. bude spristup-
nená verejnosti nová kupola na Karpátskej ulici. 

(a) 

♦ (d) — Koncom minulého roka bola inštalovaná 
hodnotná astronomická výstava v Spišske j Novej Vsi, 
na ktorej sa podielala Oblastná hvezdáreň v Pre-
šove, Vlastivedné múzeum a astronomický krúžok 
v Spišskej Novej Vsi. Tento krúžok, ktorý bol zalo-
žený ešte v roku 1954, obnovil svoju činnost pri 
Vlastivednom múzeu v Sp. Novej Vsi a vedú ho 
Ing. F. Dojčák a M. Dujnič. 

♦ Dňa 10. februára 1970 slávil 10. výročie svojej 
existencie astronomický krúžok v Považskej Bystri-
ci. Podnet k založeniu krúžku a neskór pozorova- 
tel'ne, dal s. Ladislav Šujan, vtedajší tajomník ZK 
ROH Považských strojární. Terajšia pozorovateTňa 
má peknú kupolu, umiestnenú na streche slobodár- 
ne závodu. Hoci pozorovatel'ňa nemá profesionálne- 
ho pracovníka, krúžok pod vedením s. Márle Ho- 
jerovej vyvíja bohatú činnost. 

—I-

♦ Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove 
uskuteční v roku 1970 štyri celoslovenské odborné 
semináre. V marti to bude seminár o Slnku, v 
apríli na tému: „Zákryty hviezd Mesiacom", v máji 
o meteóroch a v novembri o premenných hviezdach. 
Seminárov sa zúčastnia pozorovatelia, ktorí sú za-
pojení do jednotlivých oborov celoštátnej úlohy. 

— S — 

♦ V tomto roku, v edícií SÚH v Hurbanove vyjdú 
dye publikácie, na ktoré astronómovia-amatéri už 
dlhší čas čakajú. Budú to tituly od Dr. E. Csereho: 
„Slnko" a od Dr. Š. Kupču: „Stručné dejiny astro-
nómie". S distribúciou uvedených príručiek možno 
počítat v polovici tretieho štvrtroku. (— 1 —) 

♦ Z jednotlivých oborovi celoštátneho odborného 
pozorovania je najviac jednotlivcov zapojených v sl- 
nečnej sekcii. Oblastná hvezdáreň v Prešove, ako 
školitel'ské stredisko tejto úlohy, bude organizo- 
vat pre všetkých pozorovatel'ov individuá1ne krátko-
dobé školenia, spojené so zacvičovaňím v pozoro- 
vacej technike. Pozorovatelia svoje záznamy odpošlú 
na Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove, kto- 
rá po spracovaní tieto zašle na medzinárodné ve- 
decké centrá. 

(A) 

♦ (V) — Už dávnejšie pripravovaný sjezd Slo-
venského zvázu astronómov-amatérov sa uskutočni 
pravdepodobne v máji tohto roku. Zvžz bude zdru-
žovat všetkých záujemcov astronómov-amatérov, 
bez ohradu na vek, povolanie a vzdelanie od 14 
rokov. Najschopnejší členovia tohoto zvšzu po 
schválení sa móžu stat členmi Slovenskej astrono-
mickej společnosti, výberovej organizácie Slovenskej 
akadémie vied. 
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NOVINKA 
PRE AMATÉROV 

Malý d'alekohl'ed „NEWTON - MDN 120" — vý-
robok Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. 

TECHNICKĚ ÚDAJE: 
typ — zrkedlový, NEWTON 
priemer zrkadla — 120 mm 
ohnisková vzdiialenosť — 960 mm 
montáž — paralaktická 
váha — 30,60 kg 
ROZOBRATELNOSŤ — na 4 časti: 
1. trojnohý stojan 
2. nosná trubica 
3. paralaktická časí montáže 
4. tubus s objímkou na upevnenie 
Cena Kčs 2310,—. 
DODÁME V NOSNEJ BEDNI! 
OBJEDNÁVKY ZAS IELAJTE NA SLOVENSKO 

ÚSTREDNŮ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE. 

Möžeme vám dodal: 
A. RÚKL: Mapa Měsíce 1 : 6 000 000, 

á Kčs 8,—

Dr. ELO CSERE: Astrotesty 

Ing. Š. KNOŠKA — Dr. Š. KUPČA: 

Práca v astronomickom krúžku 

á Kčs 10,—

Ing. P. PŘIHODA: Sluneční hodiny, 

á Kčs 6,80 

KOL. Aut.: Návod ke zhotovení ama-

térského astronomického daleko-

hledu á Kčs 9,—

KOL. AUT.: Měsíc, á Kčs 3,70 

KOL. AUT.: Mars, á Kčs 3,—

OBJEDNÁVKY POSIELAJTE NA SLO•• 

VENSKÚ ŮSTREDNÚ HVEZDAREŇ 

HURBANO VO. 
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