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Velké úspechy sovietskej kozmonautky
Ing. ŠTEFAN PINTĚR

Ned sa na začiatku roku zamyslíme nad tým, čo nového nám v minulom roku priniesia sovietska kozmonautika, tak sa do určitej miery dostaneme do tažkej situácie. No nie preto, že sa urobilo máto, alebo
pokrok bol na tomto poli slabý, práve naopak, ak berieme do úvahy desiatky družic typu Nozmos, ktoré
nám dali velké množstvo informácií o kozmickom priestore, je velmi tažké, v tejto krátkej rekapitulácii
minuloročných udalosti, charakterizovat všetky dosiahnuté výsledky. Upriamme preto pozornost len na
tie udalost.i, ktoré o hodný kus posunuli dopredu niedzný kameň dobitých oblastí vesmíru.
Hlavnou úlohou sovietskej kozmonautiky zastalo aj v minulom roku vysielanie automatických stanic do
vzdialených, tažko dostupných oblastí vesmíru. Tieto kozmické telesá sú vybavené najrozmanitejšími vedeckými aparatúrami, umožňujúcimi získavat a pomocou rádiotelemetrických systémov odovzdávat na Zem
velké množstvo informácií o fyzikálnych procesoch, ku ktorým v priestoroch vesmíru dochádza. Vyhotovili
sa aj také typy automatických staníc, ktoré sa vra cajú na Zem a prinášajú so sebou na našu planétu
výsledky svojich výskumov.
Vypustenie umelých družíc okolo Mesiaca umožnilo uskutočňovat výskum magnetického poYa Mesiaca, meteoritov a radiácie v priestore okolo Mesiaca, ako aj
informácie o žiareni na mesačnom povrchu. Mákké pristátie automatických
staníc na Mesiaci nám otvorilo cestu pre štúdium takých jeho vlastností, ako
je štruktúra jeho povrchu a chemické zloženie mesačných hornín.
Efektívne využitie automatických zariadení vo výskume kozmického priestoru
ukázali sovietski vedci experimentami pomocou staníc „Venera". Lety týehto stanic
dali doteraz astronómii a astronómom už viac hodnoverných informácií, ako predchádzajúce výskurny planéty Venuše za celú históriu ludstva. Získali údaje o teplote, tlaku a hustote atmosféry okolo Venuše v róznych výškach nad povrchom.
A čo je asi najdóležitejšie, uskutočňujú sa chemické analýzy zloženia atmosféry.

LUNA 16
Nedávno sme bolí svedkami úspešného letu sovietskej automatickej mesačnej
sondy Luna 16, ktorá 20. septembra 1970 mí kko pristála v oblasti Mora hojnosti
a po získaní vzorkov mesačných hornín ich dopravila na Zem. Z letu Luna 16
vyplýva, že sa sovietskym vedcom podarilo vyriešit niektoré problémy automatického prieskumu nebeských telies a automatický návrat získaných materiálov
na Zem.
Sonda typu Luna 16 sa skladá z dvoch hiavných častí a to pristávacieho a štartovacieho stupňa. Pristávací stupeň slúži doprave róznych prístrojov na Mesiac
a štartovací stupeň pre odoslanie získaného materiálu na Zem. Pristávací stupeň
tvoria raketový motor, palivové nádrže, prístrojové časti amortizátora pre mi kké
pristátie a anténový rádiový komplex. U Luny 16 najdóležitejším užitočným pristrojom pristávacieho stupňa hola vřtačka. Táto vftačka musela byt konštruovaná
tak, aby bola schopná vyvítat vzorok hornin o róznych tvrdostiach a dopravit ho
do hermetického návratného púzdra. Štartovací stupeň tvorí samostatná rake₹a,
využívajúca pristávací stupeň ako základňu pri štarte z Mesiaca.
Priebeh letu Luna 16 bol nasledovný: Nosná raketa štartovala zo známeho kozmodromu Bajkanur 12. septembra 1970 o 14,26 hod. stredoeurópskeho času a naviedla sondu najprv na parkovaciu dráhu vo výške 185-141 km so sklonom k rovníku 51,53°. Na povel palubnej automatiky bol 1 hodinu a 10 minút po štarte
zapnutý motor posledného stupňa, ktorý uviedol sondu na dráhu k Mesiacu. Pri
prelete nad stredom odvrátenej strany Mesiaca 17. septembra 1970 a 00,35 hod.
stredoeurópskeho času bol zapnutý motor pristávacieho stupňa, ktorý naviedol
sondu na kruhovú dráhu okolo Mesiaca vo výške 110 km. Záverečná fáza príletu
na Mesiac sa začala 20. septembra 1970 o 04,06 hod. stredoeurópskeho času s orientáciou sondy v priestore. Luna 16 pristála s velkou presnostou -I- 1 km od plánovaného miesta 20. septembra 1970 o 06,18 hod. stredoeurópskeho času, v oblasti
Mora hojnosti. Hned po pristátí bol rádiotechnicky určený stav aparatúr a určené
presné súradnice miesta pristátia. Na povel zo Zeme sa vyklopilo rameno nesúce
vřtačku. Po odbere vzoriek vrták so vzorkami bol zasunutý do boku návratného
púzdra, ktoré sa potom hermeticky uzavrelo. Celková hmota získaných vzoriek
predstavuje 100 gramov. Po skončení tejto hlavnej operácie začala sa priprava

Startuje sovietska
kozmická raketa. . .
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pre štart z Mesiaca. Štart na povel zo Zeme bol
uskutočnený 21. septembra 1970 o 08,43 hod. stredoeurópskeho času. Sonda Luna 16 po obtiažnom experimente pristála s velkou presnosťou o 06,26 hod.
stredoeurópskeho času v stepi Kazachstanu.
Miesto, kde sonda Luna 16 pristála na Mesiaci
a odkial dopravila vzorky mesačných hornin na Zem,
bolu úpine na inom mieste povrchu Mesiaca, než kde
boli uskutočnené predošlé pristátia v rámci amerického programu Apollo. Tento fakt je velmi cenný,
lebo z čím v5čšieho priestoru mesačného povrchu
budeme mat vzorky hornin, tým podrobnejšie móžeme študovat históriu Mesiaca. V súčasnej dobe
získané vzorky hornin pomocou sondy Luna 16 sít
podrobené dókladnej analýze v špeciálnych laboratóriách Akadémie vied ZSSR.

LUNA 17
Ďalšia sovietska automatická sonda Luna 17 sa
vydala na úspešnú cestu k Mesiacu 10. novembra
1970. 15. novembra sa stala družicou Mesiaca a 17.
novembra 1970 mdkko pristála na západnej časti
Mora dažd'ov. Po pristátí Luny 17 na Mesiaci boll
najprv urobené skúšky sklonu celej aparatúry, ktorá nepresahovala 2 stupne a potom na rádiový povel
zo Zeme „vystúpilo" z pristávacieho stupňa sondy,
ktorý mal podobná konštrukciu ako Luna 16, Lunochod 1. Lunochod najprv prešiel niekolko metrov,
skúšal pevnost povrchu, prilnavost (ved na Mesiaci
je šestnásobne menšia prítažlivost) a potom manévroval dof'ava, doprava i dozadu. Po tejto previerke začal činnost a už prvý deň vyslal vyše 100 vysokokvalitných fotografií. S výnimkou mesačných
nocí Lunochod 1 úspešne uskutočňovat prechádzky
po zatial neznámych oblastiach mesačného povrchu.
Málo kozmických udalostí vyvolalo vo svete taký
ohlas v minulom roku, ako automatická sonda Luna
17, ktorá dopravila na Mesiac Lunochod 1.
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Zamontovanie Lunochodu I. v montážnej hale do
pristávacieho stupňa kozmickej stanice LUNA 17.

Lunochod 1 má štvorčlennú „posádku" a to: velitel', vodič, navigátor a radista. Táto posádka však
nesedí v Lunochode, ale v riadiacom centre niekde
na území Sovietskeho zvkzu. Lunochod 1 je jeden
z prototypov mesačného a neskór na mých planétach
našej slnečnej sústavy pohybujúceho sa laboratória,
ktoré zbiera vedecké údaje a pomocou rádiotelemetrických systémov vysiela na Zem. Počíta sa
v budúcnosti aj s tým, že dopravný prostriedok typu
Lunochod 1 umožní prepravu kozmonautov na mesačnom povrchu.
Lunochod 1 má 8 kolies, ktoré stí upevneně na
nosná konštrukciu. Všetkých 8 kolies máže byt anmostatne poháňané. Ďalej na nosnej konštrukcii je
namontované pružné zariadenie, ktoré zabraňuje nárazom; tiež je namontovaný pohonný systém. Na
konštrukciu Lunochodu 1 je namontovaný systém
pre určenie miesta, d'alej je namontovaný anténny
systém rádiovej stanice, televízne kamery a rázge
prístroje a vedecké aparatúry.
Jedným z najvážnejších technických problémov bálo vypracovanie samonosnej konštrukcie. Bobo ju
treba konštruovať tak, aby bola čo najlahšia, lebo
vynesenie každého kúska hmoty do kozmu vyžaduje
velké množstvo pohonnej látky, pričom konštrukcia
musí byť prispósobená pre velké zaťaženie. Pourer
vlastnej váhy ku nosnosti musí ibyt viacnásobne váčší, ako u pozemských dopravných prostriedkov. Ďalej sa vyžaduje velká spolahlivost, pružnost a výdrž
pri velkých kolísaniach teploty. Podla sovietskych
vedcov v dobe konštrukcie Lunochodu 1 bota často
diskutovaná otázka, či použit kolesový alebo pásový
podvozok. Po dókladnej analýze týchto dvoch možností rozhodli sa sovietski konštruktéri pre vyššie
spomínaný kolesový podvozok. Ako je vidiet z doterajšej prevádzky Lunochodu 1 na Mesiaci, prax
potvrdila správnost výpočtov sovietskych konštruktérov.
Hlavný význam Lunochodu 1 treba vidiet v tom,
že sovietski vedci a technici ukázali celému pokrokovému ludstvu, že sa dajú robit kozmické výskumy
bez hazardovania s ludskými životmi a uskutočňovat
ich s pomerne malými finančnými nákladmi. Ďalej
dokázali, že automatické mesačné laboratóriá móžu
vysielat na Zem nesmierne množstvo vedeckých
údajov, a že tieto laboratóriá nie stí viazané na jedno miesto, ale že móžu brázdit po mesačnom povrchu.
Podl'a programu vedeckých výskumov Lunochod 1
robí predovšetkým komplexný fyzikálno-mechanický
a chemický výskum mesačnej pády. V nápini práce
Lunochodu 1 je aj seizmologický výskum. Osobitná
aparatúra dovoluje sledovat aj „príliv" mesačnej
káry, vyvolaný prítažlivosťou našej planéty. Ďalej
sa uskutočňuje meranie poradia mimogalaktického
róntgenového žiarenia s použitím rántgenového teleskopu. Velký záujem vzbudzuje experiment s laserovým reflektorom, ktorý dopravila na mesačný
póvrch tiež Luna 17. Skonštruovali ho francúzski odAV ZSSR. Umiestnenie
borníci v rámci spolupráce
tohoto reflektora na povrchu Mesiaca nám umožňuje
neobyčajne presne určit vzdialenost medzi našou
Zemou a jeho obežnicou.
Vedecký význam Lunochodu 1 ešte nemážeme
ohodnotit, lebo rádiotelemetrické prístroje neustále
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posielajú nové a nové vedecké informácie z róznych
častí mesačného povrchu, ktoré treba dešifrovat a
v pozemských laboratóriách spravovávat.

VENERA 7
15. decembra 1970 sme mohli zaznamenat další
úspech sovietskej kozmonautiky. Medziplanetárna
automatická stanica Venera 7 po 120-dňovom lete
dosiahla Venušu. Venera 7, ktorá bola vypustená 17.
augusta 1970, prešla 320 mil. km. Počas letu odovzdávala cenné informácie o protónovej a elektrónovej zložke slnečného a galaktického kozmického
žiarenia.
12. decembra 1970 sa začali vo vzdialenosti 1300 009
km od Venuše prípravné práce na poslednú etapu,
vstup do atmosféry planéty. Pri vstupe do atmosféry
Venuše sa oddelila orbitálna čast stanice od zostupného prístroja. Po aerodynamickom pribrzdení klesla
rýchlost zostupného prístroja na 250 m/s., začal
pósobit padákový systém, otvorili sa antény a Venera 7 začala vysielat údaje. Signály, vysielané zostupným prístrojom sa prijímali na Zemi 35 minút.
Výsledky merania, získané stanicou Venera 7 sa
spracovávajú a študujú.
Nepochybujeme o tom, že získané informácie z Venuše pomocou Venery 7 nám veta povedia o tom,
čo sa skrýva za plynnou maskou Venuše.

ZOND s
Velkú pozornost venovali svetové denníky vypusteniu sovietskej kozmickej stanice Zond 8. Automatická stanica Zond 8 bola vypustená 20. októbra
1970. Podia stanoveného programu obletela 24. 10.
1970 Mesiac. Po oblete zamierila opat na Zem, kde
pristála 27. októbra 1970.

CieTom vypustenia sovietskej automatickej stanice
Zond 8 bob : fyzikálne pozorovat po letovej trase
a v priestore okolo Mesiaca, fotografovat povrch
Mesiaca a Zeme, vyskúšat zdokonalené palubné systémy, agregáty a konštrukciu kozmických aparatúr.
Podia uvedeného programu zhotovila 21. októbra
snímky Zeme zo vzdialenosti 55 000 km. V priebehu
prvých troch dní vysielal velmi kvalitné televízne
zábery Zeme. Zond 8 po úspešnej ceste k Mesiacu
bol navedený na dráhu okolo Mesiaca s minimálnou
vzdialenostou od povrchu 1120 km. Počas obletov
robil vedecký výskum fyzikálnych charakteristík okolo Mesiaca a fotografoval na farebný a čiernobiely
film mesačný povrch. V dobe priblíženia automatickej stanice Zond 8 k Mesiacu, sovietski vedci previedli jedinečný experiment.
V noci z 24. na 25. októbra pracovníci kazachského
observatória robili u n i k á t n e s n í m k y Zondu 8
zo vzdialenosti 348 090 km, z ktorých vypočítali súradnice Zondu 8. Taktiež unikátne snímky vyhotovili
pracovníci krymského astronomického observatória
Akadémie vied ZSSR. Zachytili sondu vysokocitlivým
televíznym zariadením pomocou velkého refraktora
s priemerom 2,5 m. Tento experiment sa označuje
za jedinečný preto, lebo u jednotlivých experimentov bolí pozorované opticky umelé kozmické telesá
len prvú noc po štarte. V takejto vzdialenosti od
Zeme za pomoci optických prístrojov pozorovali
a merali kozmické objekty so stanovením ich súradníc vébec po prvýkrát.
Automatická stanica Zond 8 řovnako ako stanica
Luna a Venera, pokračovala v rozsiahlom programe
sovietskeho kozmického výskumu, ktorý má priniest
nové a nové poznatky o kozme.
Ako vidíme, v minulom roku dobývanie kozmu
úspešne prebiehalo. Teraz na prahu nového roka
s naplitím móžeme očakávat, čím nás prekvapí nastupui»ci rok 1971.

Snímka, ktorú vyslala Luna 17 z Mesiaca. Záber je z okamihu, ked sa Lunochod I. vracia
Telefoto: ČSTK — TASS
ku kozmickej stanici.
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Aktívne oólasti na Slnku

IV. Slnečné škvrny
RNDr. J. SÝKORA

1. ŮVOD
V našom seriáli o slnečných aktívnych oblastiach
sa dostávame k ich najznámejšiemu fenoménu —
k slnečným škvrnám. Otázka, kedy ludia prvýkrát
pozorovali slnečné škvrny by sa mala skbr klást
dejepiscom a archeológom ako astronómom. Najstarší známy záznam o pozorovaní slnečných škvín
je z roku 350 pr. n. 1. a svykonal .ho Thoofr~stos
z Atén, žiak Aristotelovi. Ale celkom jste to nebolo
prvé pozorovanie. Len si predstavme, ako sa mnoho
tisíc rokov pred týmto dátumom preháňa zarastený
neandertálec z Gánoviec pri Poprade po slovenských
lesoch. Po dlhšom období sucha to prišlo. Prihnala
sa búrka a bili hromy — blesky. Vznjkol lesný požiar. Obloha sa pokryla hustou vrstvou dymu. Je
isté, že sa tento náš praobyvatel, utekajúc z lesa,
nedíval len pod nohy. A ak sa pozrel i na Slnko,
presvitajúce dymovou clonou, celkom určite uvidel
to, čo my dnes cez začadené sklá — slnečné škvrny.
Ibaže toto jeho pozorovanie zomrelo s ním v jeho
jaskyni, tak ako s mnohými inými na mých miestach.

121
Stoq. 1

Stop. 2

Stop. 3

Obr. Č. 1.: Tni fázy vývoj sinečného magnetického
pola podf'a Babcocka. Stav 1 (1) — pole
dipólu v začiatočnom stave. Stav 1 (2) —
lokalizácia siločiar v slnečnom vnútri.
Stav 2 — silová trubica navinutá okolo
Slnka v dósledku diferenciálnej rotácie.
Stav 3 — bipolárne oblasti sa tvorla v
miestach, kde je silová trubica magnetickým nadlahčovaním „vyplavená" na slnečný povrch.
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Až do roku 1611 pozorovaania boll len vizuálne
a záznamy o nich sú zriedkavé. V r. 1611 bol na
Slnko prvýkrát namierený d'alekohl'ad. História je
zhovievavá a ponechána správo priority v teleskopickom pozorovaní slnečných škvén štyrom priekopnik•om — Fabríciovi, Galileimu, Harriottovi a Scheinerovi. Potom sú už stránky histórie husto popísané.
Vývojový skok nestal ešte v roku 1861 zavedením
systematických fotografických pozorovaní. Ak sa na
objevy divame z +hl'adiska doby, v ktorej vznikli,
potom je jasné, že historické pozorovania, obmedzujúce sa v podstate na konštatovanie, že niečo existuje ,alebo nie, sú rovnako cenné ako napr. dnešné
menanie sinečného magnetiokého pol'a s presnostou
na desatiny gaussu alebo chemického zloženira na
vzdialenosť 150 miliánov kilometrov.
2. AKO VZNIKAJCJ SLNEČNĚ SKVRNY
Ako možno tušit z predchádzajúcich článkov
tohoto seriálu, príčinou optického javu, ktorý pozorujeme na Slnku, ako slnečné škvrny, je magnetické
pole. Najnázornejši mechanizmus tvorenia škvfn je
tzv. Babcockov model, který d ked' naráža v ostatnom čase na isté tažkosti, ,predse len vysvetiuje
najvi čšie kvantum pozorovaných faktov. Vychádza
z dvoch základných .predpokladov: a) z existencie
vnútorného osovosymetrického magnetického pola v
tvare dipólu •(siločiary blízko jedného pólu vstupujú
do Slnka a.blízko druhého pólu z neho vychádzajú),
b) z existencie diferenciálnej rotácie slnečných
fotosféniekých a blízkych podfotosférických vrstiev,
ktorá je charakterizovaná permanentným rovníkovým zrýchlením.
Babcock predpokladá, že siločiary usporiadané do
magnetických silových trubíc ;neprechádzajú centrálnymi častami sinečného telesa, ale ležia v tenkej
vnstve '(hrúbky asi 1/10 sinečného polomeru) pod
povrchom Slnka (pozni obr. č. 1). Ako Slnko rotuje,
silové trubice sú v dósledku rýohlejšej rotácie rovníkových vrstiev natahované v smere rotácie Slnka.
Pozorovaná ,periódra rrotácie rovníkových vrstiev je
25 dní, v heliografických šírkaoh ± 60° je to 29 dní.
Teda napr. za 250 dní rovníkové časti silových trubic
vykonajú 10 obrátoic, kým časti nachádzajúce sa
v šjrkach ± 60° len 8,7 obrátok. Z toho vyplýva,
že sa za tento čas na magnetické silové trubice navinú 1,3-krát •okolo Slnka. Za tni raky sa navinú asi
5,7-krát. Súčasne s navijanjm sa však silové trubice
musia natahovat. Počet siločier v silovej trubici sa
pritom samozrejme nezmenšuje. Pretože intenzita
magnetického pol'a je vlastne daná počtem siločiar
prechádzajúcich .plošnou jednotkou, tak táto intenzita v dósledku netahovania (a teda zužovanáe) silovej trubice neustále rastie, až v širkach -E- 30°
dosiahne •kritickú hodnotu asi 250 gaussov. Táto hodnota je dostatečná na to, aby vznikal efekt tzv.
magnetického avadšahčoveni'a. Vnútri silovej trubice
je celkový tlak zložený z tlaku plynu pt nachádzajúceho sa v nej a z tzv. magnetického tlaku pm,
pričom platí, že Pm H218 n, teda magnetický tlak je
úmerný štvorcu intenzity magnetického pola. Mimo
silovej trubice je normálny tlak plynu p. V rovnovážnom stave musí platit
P=Pt+Pm
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v dósledku existencie magnetického
Pretože
pol'a na kladnú hodnotu, tak tlak plynu v silovej
trubici musí byť menší ako tlak okolitého plynu. Ak
je tlak plynu v niektorom mieste nižší, značí to, že
jeho hustota musí byť tiež menšia. A ak je hustota
plynu v silovej trubici menšia, začne hmota v nej
uzavretá v dósledku vztlaku plynu stúpať na povrch
Slnka, až sa vynorí v tvare oblúka (stav 3 na obr. 1).
Dostaneme tak typickú bipolárnu oblasť slnečných
škvřn, v ktorej vedúca časť p bude mať na severnej pologuli kladnú polaritu (siločiary vychádzajú
zo Slnka) a na južnej pologuli zápornú polaritu. Pri
zadných častiach f tomu bude naopak. Samotný
oblúk siločiar má, ako uvidíme neskór, svoje vyjadrenie v tvarech protuberancií a koronálnych slučiek.
Aby sme nezabudli odpovedať na otázku, prečo
škvrny vidíme ako tmavé miesta na slnečnom povrchu. Povedali sme už, že Slnko je plazmatické,
elektricky vodivé teleso, charakterizované systémem
konvektivnych pohybov, ktoré v jeho podpovrchových
č"astiach prenášajú tepelnú energiu z vnútorných
vrstiev na povrch. Siločiary magnetického pola sú
„vmrazené" do plazmy, t. j. plazma ich pri svojom
pohybe unáša. Existuje tu neustály zápas, konvektivne pohyby sa usilujú naťahovať, deformovať a rozrušiť magnetické silové trubice, tieto zasa v zmysle
zákona akcie a reakcie potláčajú konvektívne pohyby. V miestach, kde je pole dosť silné a kompaktné,
je konvekcia potlačená natolko, že nedochádza k dostatočnému prísunu tepelnej energie, ktorá by nahradila energiu neustále vyžarovanú každou časťou
povrchu Slnka. Dané časti povrchu sú preto chladnejšie než ich okolie, sú menej „rozžeravené" a teda tmavšie. Okom i na fotografickej platni ich pozorujeme ako tmavé škvrny. Z meraní vychádza pomer jasu škvrna — fotosf éra asi 0,42, čo pri použití
Stefanovho-Boltzma.novho zákona dávce rozdiel teplčt
asi 1100° v neprospech škvrny.
Podaný obraz je velmi makroskopický, zabiehať
však do detailov je nemožné už i preto, že mnohé
detailné otázky nie sú zatial riešené. Babcockov mechanizmus možno hodnotiť nasledovne: Prakticky
všetko, čo tento mechanizmus predpovedá, dá sa na
Slnku skutočne pozorovať. Žial, naviac pozorujeme
mnohé javy, které týmto mechanizmem objasniť nemožno.
3. KLASIFIKACIA, MORFOLOGIA A ŠTRUKTÚRA
Hoci individuálne slnečné škvrny sú pomerne časté, vščšina škvřn tvorí skupiny, ktoré sú často velké
a zložité. Skupiny škvřn sa vyznačujú velkou rozmanitosťou a aj známa ziirišská klasifikácia, založená

na rozmeroch a zložitosti skupin škvřn a majúca
9 tried, predstavuje len isté prototypy týchto skupin. Ovel'a modernejšúa a menej známa je ,tzv. Mt.
Wilsonská magnetická klasifikác'va, ktorej triedy a
percentuálne zastúpenie sú uvedené v nasledujúcej
tabul'ke:
Hlavná
trieda
Unipolárna

Bipolárna

Zložitá

Značka

Op is

Pere.
zast.

a

Rozdelenie fakulového
pola je symetrické okolo škvrny.

15

aP

V zadnej časti (v zmysle rotácie Slnka) je fakulové pole.

28

af

Fakulové pole predchádza škvrnu.

3

(3

Vedúca i zadná škvrna
sú približne rovnako
velké.

11

[3P

Vedúca škvrna je hlavným členom skupiny.

29

(3f

Zadná škvrna je hlavným členem skupiny.

10

(3y

Skupina má bipolárny
charakter, ale deliaca
čiara medzi polaritami
je málo výrazná.
Polarity sú nepravidelne rozdelené.

J

3
1

Pokiai ide o morfológiu, tá je velmi dobre preštudovaná na bohatom materiáli (vizuálne, resp.
fotografické pozorovanie škvřn patrí medzi základné
úlohy každej hvezdárne). skvrna vzniká v tvare tzv.
póru, ktorý má priemer 300-400 km a intenzitu
magnetického pola okolo 1000 gaussov. Mnohé z p6rov po niekolkých hodinách zaniknú, mé sa pomerne rýchlo vyvýjajú ako homogénna škvrna alebo
zložitá skupina škvrniek. Na druhý deň sa velmi
často objavuje zadná škvrna opačnej magnetickej
polarity. Na tretí deň sa skupina stáva zjavne bipolárna, stále sa zvščšuje, okolo tmavého jadra
— umbry vedúcej škvrny sa začína vytvárať polotieň — penumbra. Na štvrtý deň sa penumbra tvorí
i pri zadnej škvrne. Na 5. až 13. deň dosahuje
priemerná skupina maximum svojho vývoja, na 14.
až 30. deň škvrny •postupne miznú. Intenzita magnetického pola dosiahla svoje maximum — asi 2-3
tis. gaussov. Na 30. až 60, deň posledná škvrna pomaly mizne. Sú však skupiny, ktoré trvajú len niekolko dní, mé zasa až niekoiko s1 iečných rotácií.
Pekný obrázok rozvinutej unipolárnej škvrny vidieť na obr. č. 2. Snímka bola urobená Schwarzschildom 17. augusta 1959 zo stratosferického balóna.
Vidieť na nej podrobnosti, ktoré prístrojmi umiestnenými na Zemi vidieť len zriedka. Je to najmš
granulácia mimo škvrny, 4 či 5 pórov — tmavé drobné oblasti vpravo a dolu od škvrny, a najmš jemná
vláknitá štruktúra penumbry okolo tmavého j.adra.
Slnečné škvrny sú najznámejším indikátorom aktivity — známy 11-ročný cyklus slnečnej aktivity je
odvodzovaný z tzv. relatívneho čísla slnečných škvřn
podia vzorca
R=(f-F10g)K,

Obr. Č. 2.: Fotografia časti slnečného povrchu ukazuje granuláciu, póry a štruktúru slnečnej škvrny.
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kde f je počet škvřn nachádzajúci sa v danom okamlhu na Slnku, g je počet skupin škvřn na Slnku
v tom istom čase a K je konštanta, kterou sa relatívne číslo napozorované každým jednotlivým dalekohl1adom prevádza na škálu ziirišského dalekohl'adu,
kde je medzinárodné centrum tohto typu pozorovania. O cykličnosti slnečnej aktivity však bude reč
inokedy.
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a výzkum vesmíru

Dr. JOSEF OLMR

Kdo nesnil o tom, za krásné hvězdné noci, aby se
vznesl daleko od Země a navštívil všechny ty neznámé světy, které vyplňují vesmír. Kolik je planet, obývaných nebo neobývaných, kolem miliard
hvězd, z nichž se skládá Mléčná dráha? Co se dejě
v lůně těch galaxií, obrovských vesmírnyoh ostrovů,
z nichž některé jsou na takové vzdálenosti, že světlo
potřebuje více než ,miliardu let, aby se k nám dostalo? Kolik otázek by bylo vyřešeno, jestliže bychom se tam mohli podívat!
Tento -sen se .počíná uskutečňovat díky satelitům,
vrženým do prostoru, které nám předávají poselství
z Marsu a Venuše. Asi v krátké době bude moci člověk se vznést na vesmírnych lodích a pozorovat sám
okolí Země. Je však ještě asi vzdálena doba, kdy
bude moci člověk opustit sluneční soustavu. Ještě
dl'ouI o bude třeba, aby ělověk — k ukojení své zvědavosti — pozoroval na povrchu naší planéty.
Poněvadž nemůžeme studovat nebeské tělesá na
místě, nutí nás tok tomu — abychom porozuměli
vesmíru — dešifrovat poselství, které nám posílá.
A tato poselství nejsou příliš č"etná. Jiná poselství,
která byla zachycena až dosud jsou nám přinášena
elektromagnetickými vinami a částicemi (kosmické
paprsky), které bombardují neustále Zemi.
Až .do nedávné doby byla používána jediná stupnice elektromagnetických vin: jejich délka je mezi
0,4-0,8 mikronů. Jde o viditelné viny od fialového
k červenému křídlu. Nejdříve pouhé oko, .potom
s Galileem jednoduchý astronomický dalekohled a
nakonec zdokonalený dalekohled zbyly nejdůležitějšími přístroji. Neustále se však používalo jen svě'telných vin. Teprve nedávno pokrok v technice dovolil dešifrovat odlišné povahy. Nejprve to byly kosmické paprsky, velmi rychlé částice, které jsou vysílány nebeskými tělesy a přicházejí někdy až k Zemi. Potom se myslelo na použití částí a'ž dosud nepřípustných elektromagnetického spektra a to částí
spektra v neviditelném oboru. Na jedné straně záření
ultrafialové a paprsky X, na druhé straně infračervené záření. Tato záření jsou zadržována naší
atmosférou a pohlcována dříve, než dosáhnou povrch Země. Bylo třeba umělých družic, abychom
měli představu o 'obloze vid'ené v těchto oborech.

Interferometr v Cambridge ( Anglicko)
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Vlny, které nás zajímají v tamto článku, jsou ještě
dále než infračervené záření k nejdelším vinám elektromagnetického spektra. Tane se nalézá druhé okno,
které nechává atmosféra otevřené do vesmíru. Jen
viditelné viny a viny radiové mohou projíti plynnými vrstvami, které obklopují Zemi a mohou býti
použity ke studiu vesmíru.
Je třeba se vrátit na konec 19. století, abychom
našli ve vědecké literatuře první zmínky o radioastronomii. V roce 1889 Henrich Hertz ukázal elektromagnetickou podstatu radiových vin; dokázal totiž, že není podstatného rozdílu mezi vinami radiovými a viditelnými. Rozdíl je jen +v délce vin. Všechny se šíří ve vzduchoprázdnu přímo při rychlosti
300.000 kra/sec.
Proč Slunce, které je nejsvětelnějším zdrojem na
nebi, .by nevysílalo radiové viny? Tyto otázky si
položili někteří astronomové jako Oliver Lodge v
Anglii a Deslandres ve Francii v r. 1894. Na neštěstí
tito vědci neměli k dispozici přístroje, které by
mohly zjistit tyto viny. Radiová technika byla ještě
v plenkách. Známé koherery Brandlyho a detektory,
které následovaly byly přijímači .příliš málo citlivými. Rovněž zákon šíření radiových vin v atmosféře
a na anténách byly prakticky neznámé. Není tedy
divu, že pokusy provedené v 'této době několika vědeckými pracovníky byly neúspěšné. První pokusy
vykonali v r. 1897 Scheiner a Wilsing. Pokusy byly
neúspěšné a ani pokus Ch. Nor•dmanna provedený
na Mt. Blancu v r. 1902 nepřinesl výsledek. Dnes
víme .proč. Použité přijímače měly totiž citlivost asi
jeden volt, zatím co napětí, která vyvolává Slunce
na vstupu našich moderních přijímačů tvoří zlomky
mikrovoltů. Myšlenka zachycení radiových vin byla
na dlouhou dobu opuštěna. Teprve americký inženýr českého původu K. G. Janský první přijímal
poselství ze vzdálených světů, sdělená radiovými
vinami. V roce 1930 K. G. Janský uvedl . činnost
spojení krátkymi radiovými vinami mezi Spojenými
státy a Anglií. Na tu dobu vzdálenost to byla velká
a parazity různých druhů často rušili spojení. Práce,
jíž byl Janský pověřen, spočívala v tom, aby našel
původ .emise rušící telefonické zprávy. K 'tornu účelu
postavil orientovatelnou anténu, na krátkých vinách,
kterou použil s co nejcitlivějším přijímačem, jak to
dovolila technika té doby. Anténa byla dostatečných
rozměrů, aby se dal zhruba určit směr, odkud přicházeli přijaté viny.
Během jednoho roku m7namenával Janský viny
s délkou 14,6 m. Mohl přitom studovat změny hladiny přijatých parazitů ve funkci směru na jedné
straně a času na straně druhé. Učinil závěr, že
existují tři hlavní zdroje parazitů: první pochází
z blízkych bouřkových blesků, druhý z bouřek velmi
vzdálených a 'třetí, mnohem stálejší zdroj, odpovídal
existenci elektromagnetických vin v zemské atmosféře, které zdánlivě přicházejí z pevného směru v
prostoru. Provedená ,pozorování, napsal Janský, dávají jako souřadnice tohoto <směru hodinový úhel 18
hod, a deklinaci —10°. To jsou vlastní slova Jenského, která přednesl před kongresem Mezinárodní vědecké radiové unie v dubnu 1933. Ukázalo se později,
že maximum emise odpovídá intenzivnímu radiovému zdroji, který se nachází v centru ,galaxie a jehož
souřadnice se blíží hodnotám vdaným Janským.
Janský hledal příčinu této emise. Myslil nejdříve na
hvězdy, ale poněvadž se mu nepodařilo najít Slunce,
musel 'tuto hypotézu zavrhnout. Všiml si, že je podobnost mezi tím, co 'přijímá na svých přijímačích
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a „šumy", které vznikaly v přijímačích v důsledku
tepelného zmítání elektrických nábojů v odporech,
přisoudil kosmické viny tepelnému zmítání nabitých
částic, které tvoří největší +část mezihvězdného plynu a jsou obzvláště hustá podél Mléčné dráhy. To
se ukázalo později přibližně správné a přesné. Tento skvělý objev však zůstal víceméně bez povšimnutí
u astronomů a pozvolna upadl v zapomenutí. Avšak
v r. 1936 Janský našel pokračovatele v Grote Reberovi, americkém inženýru radioelektrického oboru.
Grote Reber byl vynikající astronom — amatér. Sestrojil první radiový parabolický teleskop o průměru 10 m. Tento radiový teleskop mu dovolil načrtnout první mapu radiového záření oblohy na 187
cm, později na 9 a 33 cm. Reber viděl velký význam
těchto průzkumů pro astronomii avšak jeho publikace přešly téměř bez povšimnutí u astronomů. V
roce 1942 Angličan J. S. Hey objevil sluneční radiové záření. Se svým přístrojem hledal nepřátelská
letadla, která se pokoušela přeletět Ira Manche. V té
době radary používaly zejména metrových vin; Hey
pozoroval na vinové délce 2 m. Stínítka však byla
rušena často emisemi neznámé povahy. Po tři dny
a to 26., 27. a 28. února 1942, příjem byl obzvláště
špatný a Hey hledal příčinu. Všiml si, že rušení bylo
zvláště silné, když jeho přístroj směřoval na Slunce.
Tato okolnost, právě tak jako přítomnost velké skupiny
skvrn na Slunci vedly Heye k závěru; že žádný zdroj
tak silné emise nemůže existovat mimo Slunce.
Usoudil správně, že zdroj emise pochází z oblasti
aktivního centra. Hey svá ,pozorování a objevy,
vzhledem k tomu, že +probíhala válka a jako důstojnik armády byl vázán tajemstvím, nepublikoval. Bylo
třeba počkat do konce války. V r. 1945 byly výzkumy Heyovy publikovány ts analyzou slunečních jevů
astronomem Strattonem. Od té doby se datuje skutečný dčátek radioastronomie. Válka umožnila v radiové technice nesmírný pokrok. Navíc armády uvolnily četné radarové odborníky, kteří chtěli ,použít
svých +poznatků v životě civilním. A tak tu byly
přízni$ podmínky pro rychlý vzestup nové vědy.
Počátky radioastronomie patří nejdříve Anglii a
Austrálii. Brzy se však utvořily pracovní skupiny ve
Spojených Státech, Sovětském svazu, Francii, Holandsku, Japonsk atd. V nynější době téměř všechny větší observatoře mají i radioastronomickou službu. A tak astronomie a radioastronomie se vzájemně
doplňují.
Heyova pozorování o Slunci byla dopiněna studiemi Australanů Pawseye, Payene-Scotta a McCreadýho a Angličana Rylea a Vonberga, kteří ukázali,
že silná sluneční emise přichází ze zdrojů malých
rozměrů, přidružených k slunečním vrstvám. Potom
přišla měření polarizace slunečního radiového záření
a rozlišení různých typů 'emise. V r. 1950 J. P. Wild
uvedl do provozu první radiový spektrograf, přístroj
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Pevný sférický reflektor v Nancy (200 X 35 m)
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Prvé parabolické zrcadlo o průměru 300 m v Arecibo
— Puerto Rico.

umožňující dát okamžitě spektrum sluneční emise
a její změny v čase. Wild z těchto pozorování dovodil spektrální klasifikaci slunečních záblesků, která se +doposud užívá. Rozeznává záblesky typu I, II
a III. Boischot +dopinil tuto řadu o typ IV. Význam
těchto jevů pro vztahy Slunce — Země je nemalý.
V r. 1967 bylo v Australii (Culgoora) uvedeno do
provozu mohutné zařízení — radiový heliograf —
k průzkumu Slunce na radiových vinách. Toto zařízení posunulo naše vědomosti v radiových záblescích a vzplanutí 'daleko vpřed. Přístroj Zbyl sestrojen velkým mezinárodním kolektivem inženýrů
a vědců. Je určen k zaznamenání radiového obrazu
celého Slunce v koroně na vinové 'délce 3,75 m, (80
MHz) a ukázat je jako vizuální obraz. Radiový" heliograf v Culgoora se skládá z 96 parabolických zrcadel o průměru 13 m. Zrcadla jsou v kruhu o Iorůměru 3 km. Obrazy se pořizují v jednovteřinovlch
intervalech a ve dvou polarizacích. Dosud radiová
měření spočívala na pomalém měření; nový přístroj
je revolucí v pozorování radiových jevů a znamená
úžasný pokrok v ,metodě pozorování radiových jevů.
Úpiné zmapování Slunce bylo provedeno Sen rva centimetrových a decimetrových vinách, poněvadž technické problémy jsou jednodušší než na metrových
vinách. S ohledem na rozlišovací schopnost je třeba
obrovských zařízení. Nové zařízení v Oulgoora má
nadávati věrný obraz (probíhajících jevů v koróně,
má podrobně zobrazit sluneční aktivitu, původ netenelného záření, strukturu koróny a její poměry během slunečního jedenáctiletého cyklu. Zatím bylo
použito jen jedné frekvence, avšak v budoucnosti
má být užito více frekvencí. Zařízení dovolí studovati nejen radiové jevy na Slunci, nýbrž i zdroje
galaktické a mimogalaktické.
Radiovým heliografem v Culgoora se dospělo již
k cenným vědeckým výsledkům. Byl jím na př. Pood středu
zorován zdroj ve vzdálenosti 5 1/ 4 R
Slunce. Ruku v ruce s pozorováními Slunce se vyvinula i radioastronomie galaktická a nvimogalaktická. Janský a Reber ukázali, že existuje spojitá emise podél Mléčné dráhy. V roce 1946 Hey, Parsons
a Phillips objevili, že na =tuto emisi se superponuje
emise zdrojů velmi malých rozměrů. Existence těchto „radiových zdrojů" byla (potvrzena rok nato
Australany Boltonem a Stanleyem.
Začaly se pořizovat katalogy, avšak „radiové zdroje" zůstávaly tajemnými objekty až do doby, kdy
Baade a Minkowski s největším optickým dalekohledem na Mont Palomaru mohli identifikovat některé
s viditelnými objekty.
Objev z r. 1963 kvasistelárních zdrojů zvýšila ještě +důležitost radioastronomických průzkumů, neboť
studium těchto objektů dovolí řešit problémy kosmo:logické: vznik a vývoj vesmíru.
Slunce a radiové zdroje nejsou jediným polem,

kde radioastronomie přispěla velmi podstatně k našim znalostem vesmíru. Záření Měsíce, objevené
Dickem a Beringerem v r. 1945 dovolilo průzkum
povrchu naší družice. Vzorky přinesené z Měsíce
ukázaly na správnost závěrů dřívějších průzkumů.
Záření planet je ještě zajímavější. Záření Jupitera
bylo poprvé objeveno v r. 1955 Burkem a Franklinem na vinové délce 15 m, tam kde se to vůbec nečekalo. Později se mohlo ukázat, že tato emise pochází z oblasti částic vysoké energie obtáčejících
planetu. Naopak pozorování centimetrových vin dováluje měření teploty panující na .povrchu planet,
což je velmi ydůležité pro pravděpodobně blízké lety
na tyto +planety. Není možno uvádět všechny .objevy radioastronomie. Nelze však opominout jeden
objev, který .se udál za podmínek zcela odlišných od
ostatních. Zatímco první objevy u Slunce, radiových
zdrojů a planet byly otázkou náhody, bylo tomu docela jinak s objevem čáry neutrálního vodíku 21 cm.
Během let německé okupace Leidenská •observatoř
byla vedena prof. Oortem. Prof. Oort, známý a slavný holandský astronom, byl poněkud sklíčen zjištěním, že radiový obor nemá spektrální čáru, která

Hertzsprungov-Russelov

by dovolila měřit vzdálenosti, rychlosti a teploty,
jak to dovoluje spektrum v optickém oboru s četnými čárami emisními a absorpčními. Oort uložil
proto v r. 1944 jednomu ze svých žáků Van de
Hulstovi úkol najít, teoreticky jen, jestli mezihvězdný prostor by mohl ubýt .zkoumán tím, že vyzařuje spektrální čáru v oboru radiových vin. V roce
1945 Van de Hulst ;podává zprávu: existuje skutečně
čára neutrálního vodíku v oboru radiových vin, v
blízkosti vinové délky 21 •cm. Její intensita je dostatečná, aby ji bylo možno pozorovat. To byl pro
Oorta, který se zajímal o strukturu a dynamiku naší
Galaxie, uspokojující výsledek. Šk'lovský v r. 1949
dochází k podobnému výsledku jako Van de Hulst.
Tato poznání vedla k určení spirální struktury
naší Galaxie.
V nynější době největší aktivita radioastronomů
je věnována studiu neutrálního vodíku bud v naší
Galaxii nebo v mimogalaktiekých mlhovinách. V roce
1964 objev nové čáry, čáry oxhydrilu OH otevřel
nové pole bádání pomocí radiových teleskopů. Dovodí ním blíže poznati zejména centrální oblasti naší
Galaxie.

diagram

a čo s ním súvisí?

JURA) ZVERKO, prom. fyzik
Doteraz sme sa oboznámili so +spásobom klasifikácie hviezd podl'a charakteristických znakov spektra
— so spektrálnou klasifikáciou, v kocke sme si povedali o zákonoch, ktorým sa žiarenie hvi•ezd podslaďuje. Mažeme teda pristúpii; k syste.matiskému
sledovandu róznych charakteristik hviezd na základe
vytvoren®j klasifikácie.

HERTZSPRUNGOV-RUSSELOV DIAGRAM
V roku 1909 dánsky astronóm Ejnar Hertzsprung
objavil súvislosť medzi spektrálnym typom a svietivostou hviezdy. Diagram, ktorý +túto súvislosi znázorňuje, neskorši+e upravil do dnešnej formy americký astronóm Henry N. Russel.
Obr. č. 2
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POZNÁMKA: Obrázky Č. 1 a 2 treba prekryf, aby sme dostali úpiný obraz o charaktere diagramu spektrum
svietivosť.
.m
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Keá na vodarovnú os diagramu rvanášame spektrum hviezdy a na zvislú os jej absolútnu hviezdnu
velkosť, dostaneme pre istý súbor hviezd s oboma
znáanymi ,parametrami závislosť, ktorú ukazuje obr. 1.
Takto ato po ;prvýkrát urobili Hertzsprung a Russel
a diagram spektrum — svdetivosť dnes nazývame
podla jeho objavitePov.
Najvýraznejšou charakteristikou H. R. diagramu je
zoskupenie hviezd v páse ,od spektrálnej triedy 0
a absolútnej hviezdnej velkosti okolo M = — 5 hv.
tried v smere uhlopriečky k spektrálnemu typu M
a absolútnej hviezdnej velkostfi okolo Mv =+a 15 hv.
tr. Toto zoskupenie aiazývame hlavnou postupnosťou.
V oblasti spektrá4nych tried G— K— M a absolútnej hviezdnej velikosti okolo M = 0 hv. tr, sa rysuje druhá skupina — postupnosť obrov. Ich váčšia
jasnost vzhladom na hviezdy hlavnej postupnosti,
ale rovnlakého spektrálneho typu, nzapríčiňuje ich velký priemer — odtial aj názov: lxviezda — obor.
Ďalšiu skupinu vytvárajú hviezdy s absolútnou
hviezdnou velkosťou okolo Mo =— 5 hv. tr. Ich priemery sú ešte v5čšie ako u obnov. Teto hviezdy nazývaane verobrami.
Nad hlavnou ,postupnosťou a pod postupnosťou
obnov sa nachádza skupina podobrov — spektrálna
trieda okolo K a M
2.5 hv. tr.
V oblasti spektrálnych tried B— A— F a
M — + 15 hv. sa naachádza málopočetná skupina bielych trpaslíkov — hviezd S 'velmi malým pniemerom,
a tým aj s malou svietivosťou.
V raku 1938 objavil americký astronóm G. P. Kniper postupnosť podtrpaslíkov. Sú to hviezdy o 1— 2,5
hv. tr. slabšie, ako sú hviezdy hla'vnej postupnosti
tej istej spektrálnej triedy A — M.
Sovietsky astrofyzik B. Voroncov-Velpaminov objavil r. 1947 postupnost hviezd •spektrálnej triedy 0
preb.iehajúcu zvásle od Mv =— 5 hv. tr. až k bielym
trpashí~kom. Patria sem hviezdy Wolfove-Ray.etove,
jadrá ;planetárnych hmlovín a nový v neskorom
štádiu. Túto skupinu nazývame modro — bielou pos+tupnostou.
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Obr. Č. 4

FAREBNĚ DIAGRAMY

— jasní velobri (Rigel)
— normálni verobri (Antares)
— jasní obri (v Ori)
— obri (Capella)
— podobri (Procyon)
— hviezdy hlavnej postupnosti (Slnko, Vega)
— podtrpaslíci (Kaptaynova hviezda)
— bieli trpaslíci (Sirius B)

Dotenaz sme mlčky predpokladali, že pre každú
hviezdu, kstorú chceme . skúmat, móžeme získat
spektrogram. Na súčasnom stupni ,poznania predsta_
vuje maximum dnformácií, ktoré móžeme získat o
fyzikálnom stave a štruktúre hviezdy. Takúto informáciu móžeme získat 'však len o jasnejších hviezdach. Pre hviezdy menších zdandivých jasností sa
musíme uspokojit so „stručnejšou" i•nfommáciou,
ktorú nám dáva napr. (.fotoelektnioká) farebná fotometrda. Tento s;pósob záznamu žiarenda hviezdy
spočíva v meraní intenzity svetla v istých vymedzených úsekoch spektra, a tak napr. podla Planckovho zákona žšarenia dáva možnost odvodit tzv.
fare.bnú teplotu hviezdy. Dnes sa používa niekolko
spósobov — systémov takýehto meraní. Najpoužívanejší je tzv. trojfar.ebný UBV systém, ktorým sa
meria mno"zstvo energie vyžiarenej bviezdou v ultrafialovej oblasti (U), modrej (B) a vizuálnej oblasti
(V) spektra. Rozdiely U— B a B— V nazývame
farebnými ind.examii.
Ak namiesto spektrálnej triedy na vodorovnú . os
nanesieme farebný index a na zvislú namiest•o absolútnej hviezdnej velikosti zdamlivú hvi'ezdnu velikost,
získame farebný diagram. Takěto diagramy zostrojujeme pře :skupiny hviezd, ktoré sú od nás rovnako
vzdialené — ,pre otvorené a gulové hviezdokopy.
Obr. 3 a 4 ukazujú farebné diagramy pre otvoxenú
'hviezdokopu NOC 2264 a gulovú 'hviezdokopu M3.
Farebné diagramy konštruované pre konkrétne
hviezdne systémy majú svoje charakteristické rysy
odlišné od H. R. diagramu konštruovaného pre hviezdy ,pola so známymi abs olútnymi hviezdnymd velkost,amd. Každé miesto v H. R. diagrame zodpavedá iaté„
mu štádiu vývoja v živote hviezdy, a tak zoskupeňie
hviezd vo farebnom diagrame nám dáva informáčiu
o veku toho-iCtorého systému, napr. galaktických
hviezdokóp a pod. O tom však až v niektorom z budúci•ch čísel nášho časopisu.
Obr. 5a — f ukazujú spektrá hviezd 0 až M cez
celú spektrálnu postupnost. Čitatel si móže porovnat vzhled spektier jednotlivých hviezd a konfrontovat s opisom k spektrálnej klasifdkácii tak
ako mne ju uviedli v predchádzajúcom článku.
Ukážky spektier sú z publikácie „AN ATLAS OF
STELLAR SPECTRA" od autorov W. W. Morgana,
P. C. Keenana a E. Keltmanovej:

Napríklad Sluko označíme O2V. Obr. 2 ukazuje
rozdelenie postupností v H. R. diagrame podia tried
svietivosti. Prekrytím obr. 1 a 2 získame úpiný obraz
o charaktere diagramu spektrum — svietivost.

Obrázky Hertzsprungov-Russelovho diagramu č.. 3,
5a, 51, Sc, 5d a 5f sú uverejnené na prílohe číslo VI.

TRIEDY SVIETIVOSTI
Harvardská klasifikácia, tak ako bula ustálená
a ako ju dnes ,používame, je klasifikáciou jednoparametridkou. Udána nám totiž len jeden údaj — typ
spektra (fyzikálne — teplotu). Tento jeden údaj
nestačí na určenie miesta hviezdy v dvojrozmernom
diagrame spektrum — svietivost. Preto v r. 1943
navrho4 W. W. Morgan, aby k oznaYčeniu 5pektrálnej
triedy sa pripájala rímska číslica, ktorá by oznaěova4a postupnost, v ktorej sa daná hviezda na H. R.
diagrame nachadza. Toto označenie spolu s harvardským spektralnym typom nám už jednoznačne lokalizuje polohu hviezdy — dáva dva parametre, ktoré
fyzilkálne znamenajú teplotu a svietivost (resp. prdemer hviezdy). Pripajanú rímsku číslicu nazývame
triedou svietivosti.
Podla Morgana sa používajú tieto triedy svietivosti:
Ia
Pb
II
III
IV
V
VI
VII
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Kométy
RNDr. EDUARD PITTICH, CSc. a MILAN ANTAL

Mmohí čitatelia si jste památajú najjasnejšiu kométu nášho desaťročia, ktp~ú lbolo možno vidieť volným okom ešte pred niekolkými mesiaomi. Objavil
ju J. C. Bennett v Pret'orii v Južnej Afrike 28. decenibra 1969. V tom čase bola 8:5 hviezdnej velkosti a vzdialená od nás vyše 250 miliónov kilometrov. +Kométa sa približovala k Sl.nkfu až do 20.
+maraa 1970 a dosiahla jasnosť, akú ma•jú najjasnejšie hviezdy na obloho. V čase najbližšieho približenia k Slnku a Zemi, na 100 mi4iónov k2lometrov, zzčala byť pozorovatel'má nad ránom i z nášho územia.
Jej celková jasnosť dosiahla maxima, — 2 ¢nagnitúdy.
Bolo vidieť i chvost :dlhý asi 10 stupňov. Neo,byčajná
jasnosť kométy umožnila vedecky +získať vela cenněho materflá•lu, ktorý v súčasnasti sa začína s,pracovávať. Na Astronomickom ústave SAV k•amétu pozorovali od 29. marca 1970 šotografioky i vizuálne.
dProgram sa zamenai na štúd7um jasnosbi kométy,
jej •chemického zloženia a štruktúry.
Kométy, ktoré prichádzajú do našej blízkosti, sú
vščšinou slabé, vol'ným okom neviditelné. Móžeme
ich pozorovať ako hmlisté obláčky iba d'alekohl'admi,
i to často len fotograficky. Takéto kométy sú pomerne častými hosťami na našej obloha; každým
rokoan sa v priemer.e objavda 3-4 nové. Jasná, vol'ným okom viditeľná komé+ba sa pozoruje však iba
raz za niekollko rokov.
Naši predkovia 'ešte pred niekolkými storočiami
považovali kométy za úkazy v atmosféra. Prevládal
názor Aristotela, ktorý tvrdil, že kométy sú výpary
Zesne, stúpajúce hore k sféra ohňa. Pri jej dosiahnutí sa zap ália a vytvoria chanalkteni+sbi;cký obraz
kométy vo vzdušnom obale Zeme. Proto astronómovia kométam neveno:vali pozonnosť a až v roku
1577 Tycho .de Brahe dokázal, že sú od nás áalej
ako Mesiac. V Číno však dávno ,prod nim kométy
považovali za nebeské telesá. Práve v tejto krajina
sa objavujú prvé dókladnejšie pozorovanwa ovel'a
skár než v ostatnom svete. Odtial pochádza i najstarší záznam o pozorovaní kométy z 5. storočia
prod n. 1. Bola ,to, ako sa neskór vypočítalo, Halleyova kornéta, ktorá sa pravideine za 74-77 rokov
eracia do našej blízkosti. Posledný razz ju videla
súčasná sbaršia generácia v r. 1910 a vráti sa opáť
0 16 rokov. Dodnes srna zaregistrovali 913 komét,
medzi 4otoré rátame i pozorované opakované návraty
niektorých°z nich.
Kométy, tieto tvarem i štruktúrou neobyčajné telesá na obloha, vzbudzovali v minulostí na Zemi
strach a hrózu. Eudia ich považovali za predzvesti
prírodných katastróf, vojen alebo významných udalostí. Tieto neprávom prisudzované vlastnosti získali naj:má pre ich nápadne odlišný vzhl'a+d od ostatných nebeských 'telies, pre zriedkavý.a neočakávaný
výskyt, ktorý v niektorých prípadoch náhodne sú visel ,s vojnami, morom a inými udalosťami, zamechávajúcimH odraz v histórii.
Stále širšie a hibšie vedomosti o +prírode, ktoré
1'udstvo po stáročia zhromažduje, pomáhajú vysvetliť mnohé úkazy aj na oblohe. K nim patria
i kométy. Dnes už tieto telesá nebudia v nás strach
a hrbzu. Vieme, že patria k telesám sl~nečmej sú•stavy, k planétam, asteroidom, meteorom. Pohybujú
sa v obrovskom oblaku, abklo+pujúcom túto sústavu
vo vzdialeno'stti do. 150 000 astronomiokých jednotiek
od Slnk•a, kde vytvárajú .akúsi zásobáreň komét.
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Z času na čas niektorá kométa vplyvom príťežlivosti
blízkych hviezd zmení svoju dráhu tak, že príde do
našej !blízkosti. Sinko spolu s planétami formuje
jej delšiu dráhu a budúcnosť:
Oasť komét zachytená velkými plenétami nadobúda krátkoperiodické dráhy. Tieto grupujú svoje
aphélia do vzdialenosti planéty a tvoria tzv. rodiny
komét. Najpočetnejšia je rodina Jupitera, obsahujúca 66 komét, Saturna 5, Urána 6, Neptúna 10. Prevažná časť nových komét ziiskava však dihoperio•dické dráhy, s obežnými dobami niekoíko desiatok
ež tisícov rokov. Asi 6 percent ze známych komét
má hyperbolický tvar dráhy. Zadal' čo 'kométy s eliptickými dráhami sa vždy znova vraeajú do blízkosti
S-Inka, kométy s hyperbolickými dráhami navždy
opúšťajú našu pianetárnu sústavu.
Určenie dráhy novoobjavenej kométy je prácna
a zložitá záležitosť. Vyžaduje si spoluúčast astronómov — nebeských mechenikov a skúsených pozorovatel'ov. Čím poznáme vine presných polóh kométy, tým .precíznejšie máme možnost vypočítat jej
dráhu. Dnes sa polohy komét získavajú výiučne fotograficky. Táto technika umožňuje určit pozíciu
kométy s presnosťou na desetiny oblúkovej sekundy.
Polohy sa získavajú na mnohých hvezdárňach na
celom svete. Na tých, ktoré disponujú vhodnými
d'alekohladmi pro pozičnú astr'onómiu (dosbatočne
dlhá ohnisková vzdialenosť, s optikou vhodnou na
fotografický rozsah vinových dlžok) a skúsenými
pozorovatefmi. Radí sa medzi ne i naša bvezdáreň
na Ska•]matom Plese. Polohy komét z tejto hvezdárne
i napriek nie právo najvhodnejšiemu d'aleko.hladu
(30 em astrograf so 150 cm ohniskem) ,patra k najpresnej.ším na svete. Zistené polohy sa publikujú
v obežníkech Medzinárodnej astronomiokej únie, v
kterých popri r•ekbascenzii a deklinácii kométy uvádza sa aj čas expozície, pripadne magnitúda, fyzikálny vzhl'ad kométy a meno pozorovatela.
Z prvých poloh novoobjavenej kométy sa vypočíta
jej predbežná dráha. Stačia prenu tni polohy. Je
však málo presná a paužíva se iba na výpočet polóh
kométy na niek•olko dní dopredu. Tieto slúžia pozorovatel'om na nájdenie kométy na oblohe na observačné práce, vykonávané či už za účelom merania
fyzikálnych a chemických paramebrov kométy (čo
trvá obyčajne niekel'ko mesiacov, vo výnimočných
prípadoch •niekolko rokov), alebo ich upresnenia.
V konečn.ej fáze výpočtu definitívnej dráhy kométy
se ;používajú všetky získané polohy z celého pozor-ovaciaho obdobia, okrem chybných, které musia
byť vylúčené. Do úvahy sa berú i gravitačně vplyvy
planét na pohyb kométy, s+pósobujúce zm'eny, tzv.
poruchy prvotnej dráhy počíbanej za predpokladu,
že kométa sa pohybovala iba v gravita"čnom po-li
Sinka. Výpočet idefinitívnej dráhy je značne komplikovaný a dodnes sa uskutečňuje iba na niektorých astronomických ústavoch, zváčša +pomocou samočinných epočítačov.
Určovanie dráh koanét nie je samoúčelné. Odpoved'
na otázky, či kométa bude jasným objektem, ako
daleko je .od Sluka, na akú vzdialenosť se približi
k Zemi, či a kecly bude vhodná na pozorovanie, aký
je tvar jej dráhy, nezískame z dbrázkov kométy.
Iba znalost jej dráhy nám ich pomóže zodpovedať.
A naviac, :poskytne nám údaje o 'jej pohybe v minulosti a budúcnosti, umožní nám sledovat jej vývoj
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Obr. č. 2.: Kométa Tuttle-Giacobini-Kresák 1962 V;
24. apríla 1962, exp. 30 mim., astrograf
60/330, 10.4 meg. Skalnaté Pleso (M.
Antal)

v širokom časovom období. • Vypočítaná definitívna
dráha, definovaná 6 parametrami, tzv. elementmi
dráhy, ukáže, či sa kométa pohybuje po elipse a vráti
sa o nejaký °čas opát k Sluku, alebo či sa pohybuje
po dráhach nenávratných a opúšta našu sústavu.
V prípade periodickej dráhy sa vypočíba návrat kométy do blízkosti Sluka a tiež jej polohy v čase,
ked ju opat budeme móct pozorovat. Kým nové, kométy sa objavujú až v blízkosti Slnka, 1— 2 astronomické jednotky od neho, ked ich jasnost dosiahne
v pxiemere 8. až 9. magnitúdu, návraty periodic kých komét sa očakávajú a vdaka známym dráham
sa nájdu dalekohl'admi už, ako objekty 16. až 20.
mang•itúdy vo váčších vzdiadenostiach od neho.
Základom každej kométy, je jadro.. Tvoria ho molekuly plypov a úlomky pevných; latok, spolu zmrznutých v °kornpaktný ,celok. Tento ko:nglomerát sa
zachováva počas takpiear celej loby existencve tejktorej kométy. Iba v priebehu , krátk~ho .časového
úseku z celkovej doby života kaméty v blízkosti Sinka začnú v jej jadre prebiehat vplyvom slnečného
žiarenia chemické a fyzikálne procesy, ktoré menia
vzhl'ad >póvodného jadra. Koméba zvščšuje svoju jasnost a začína byt 'viditelná. Vzd'al'ovaním kométy
od nás tieto procesy opiit slabnú, až napokon jadro
nadobudne svoj póvodný stav zmrznutého konglomerátu.

„

Rozmery jadier komét sú nepatrné v porovnáňí
s velikosfami mých nebeských telies. Dosahujú rádové :priemery od niokolko stovák metrov po destatky kilometrov. Priemer jadra jednej z doslal'
najváčších pozorovaných koenét, kométy 1811 I, odhaduje sa ma 16 kilometrov a hmota 3 X 1011 ton.
Táto kométa má teda priemer •800-krát menší ako
je priemer Zeme a hmotu až 1010-násobne rnenšiu
v porovnaní' s hmotou našej Zeme. Priemer jadra
známej Halleyovej kométy je 1 kilometer a hmota
7 X 10 ton. ° Skutečné jadrá komét nie je možné
pozorovat pne ich malé rozmery. Uvedené hodnoty
sa určili nepriamo, z pohybu kométy a jasnosti jej
jadra.
Kóm•ou nazýviame plynný obal, ktorý obklopuje
jadro kométy. Býva najčastejšie kruhová alebe mierne eliptická a obsahuje i prachové častice. Začína
sa vytvárat v čase, ked sa kométa blíži k Sluku, vo
vzdialenosti okolo 5 astronomidkých jednotiek od
nás. V tejto časti planetárnej sústavy je už slnečné
• žiarenie dotaatočne intenzíivne a ,spásobuje uvol'ňovanie molekúl ,plynu z Padovej časti jadra. Výron
plynu z jadra do jeho okolia narastá s klesajúcou
vzdialenostou kométy od Slnka, roamer kómy sa
zváčšuje. Jej vel'•kost však závisí i od celkovej zásoby plynu v jadre, je úmenná hmoto kométy. V
priaznivých prípadoch dosahuje roamer kómy 'pri
velkých kométrach až niekol'ko sto tisíc kilometrov.
I pri takýchto obrovských rozmenooh je hustota kómy nepatrná a prakticky celá hmota kométy je sústredená v jej jadre. Jadro kométy s kárnou nazývame •tiež spoločným názvom hlava kométy.
Najtypickejší znak kométy, chvost, svytvára sa
ako posledný. Kým predehádzajúce dye časti, jadro
a kóma, sú prítomné pri každej kométe, chvost majú
iba kométy s dostatočnou zásobou plynu, a to iba
v blízkosti Slnka. A tak názov kométa — vlasatica —
vystihuje i(ba malú čase llomét. Tieto však pne svo ju
vel'kú jasnost pozorovali už dávno v minulosti a stali
'se symbolickými :predsbavitelkami celej skupiny te-,
lies, z ktorých mnohé vidím iba v d'alekohl'adoch
ratio •difúzne obláčky, vóbec nepiipomfnajúce teleso,°
ktoré si predsúavíme pod pojmou kométa.
Chvost kométy se tvorí z plynov unikajúcich z hlavy. V niektorých prípadoch obsahuje vščšie či menšie množsbvo prachových častic. Tlak slnečného žiařenia pásobiaci na molekuly plynu ve ehvoste je
vzhlladom na ich rozmery vščší než prítažlivá sila
Slnka. Chvosty komét proto smerujú v haždom bode
dráhy od Slnha. Iba v prípade tzv. anomálnych
chvostov, zložených prevežne z prachovýoh častíc,
je pomer ° pósobiacich sil na tieto čaatioe opačný.
Tlak slnečného žiaremia na prachové častice je zanedbatelný a bakéto chvosty smerujú vždy k Sluku.
Auoanálne chvosty tvoria iba malú časí z celkového
počtu pozorovaných chvostov.
Rozmery chvosta závisia tak od vel'kosti jadre
a zásoby plynu v kométe, ako i na jej vzdialenosti
od Sluka. Chvost obsahuje dížku od najmenšieho,
iba nepatrného náznaku chvosba až po stovky mihánov kilometrov. V takýchto prípadooh sa móže rozprestierat ,bakmer cez celú hlobu 'v typicky úzkom
aleho rvejár'ovite rozširujúcom sa ,trvare. Hustota
hmoty vo chvoste je ešte nižšia also hustota v kór
me. Na ilustráciu dobne poslúži prechod Zeme chvos-
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plynu

tom Halleyovej kométy v roku 1910; na 1 molekulu
chvosta pripedlo 101y molekúl vzduchu. i-Iustotý chvostov sú teda ideálnym vákuom v zemských
podmienkach, nedosiahnutelných v laboratóriách fyzikov.
_
Kométy nežieria iba odrazeným slnečným svetlom.
Majú i svoj cvlastný zdroj svetla, excitované molekuly plynu v kóme a chvoste. Fotometrický zákon,
vyjadrujúci zmeny jasnosti kométy so zmenami jej
vzdialenosti od Slnka a Zeme, nic je preto úmerný
štvorcarn týchto vzdialenosti, ako by tomu bole v
pripade odrazeného svetla. Mani na s indu mocninou
'vzdalenosti od Sl.nka, zavdslou ,tiež od množstva
excitovaných molekúl pritomných v kóme. Charakteristickou ahodnotau žiarenfla kométy je absolútna
jasnost, résna od prlpadu na prípad. Je definovaná
ako jasnost kométy ve vzdialenosti jednej astronomickej jednotky od Slnka a Zeme a závisí od velkosti kométy.
V ni,ektorých prípadoch ;pozorujeme zmeny v jasnosti kométy, odlišné od fotometrického zákona.
Jasnost sa náhle zvýší skokom o 1 až 8 megnitúd.
Tieto anomálie pozorujeme vačšinou iba .pri „nových
kométach". Sú to tie, které iba „,pred nedavnom"
opustdld priestory na hraniciach našej eústavy a priblížili .sa k Slnku. Teda také, ktoré ešte nestihli viacerými prechodmi blízko Slnka vyčerpat podstatnú
zásobu plynu z jadra. V blízkosti Slnxa prebiehajú
pri takýchto kométach búrlivejšie reakcie na jeho
iiarenie ako prd ostatných. Tieto reakcie sa prejavujú potom náhlymi skokmi v jasnosti, ba dokonca
v niektorých pripadoch vedú k úpinému rozštiepeniu jedna na viacero častí.
Jasnost komét sa meni v širokom rozsahu. Sú
kométy málo jasné, ktoré méžame pozorovat iba
velkými áalekohiadmi, s priemernou jasnostou, ponorovatelné i malými d'alekohl'admi, až kométy velké, jasné, «viditelné volným okom. Dokonea kométu
1882 II, tzv. velkú septembrovú, objevili železniční
robotníci v Argentine až po svotaní, vracajúc se
domov z nočnej smeny. Táto kométa sa prd prechode
perihéliom přiblížila k Slnku na 0,008 astronomickej
jednotky a dosiahla jasnost — 17 magnitúdy. Bola
jasnejšva a dávala 60-krát vine svetla ako Mesiac
v :spine (— 12,5 magnitúdy). Fri jej svetle by sme
pohodne mohli čítat uprostred noci. Pravda, kométy
dosahujú takéto extrémne jasnosti iba v tesnej
blízkosti Slnka. Sú na oblohe len krátko po jeho
západe al>ebo pred jeho východem, t. j. v čase súmraku, a me uprostred noci. Tým je ich obrovská
jasnost čiastočne zmiernená.
Študovat fyzikálne, chemické a dynamické vlast•
nosti komét je časove velmi náročné. Prntože kométy máme možnost sledovat iba na malom úseku
ich dráhy počal krátkeho časového intervalu, musíme pozorovat vel'a komét, ak chceme zistit pochody, které sa v nich •odohrávajú. To si ale vyžaduje hledat stále nové a nové kaméty. Hladanie
komét sa v minulosti stalo celoživotným koníčkom
mnohých astronómo+v. Najhorlivejší „lovci komet",
ako sa zvyčajne ozna'čujú ludia hladajúci kométy,
objavili počas nvojho života až desiatky nových komét. V Burópe Fous 37 komét, Tempel 18 komét,
z našich Mrkos 9 komét, v Amerike Barnard 22 komét, Brooks 22 lcomét a pod. Za objavenie novej
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kométy sa udel'ovali "cestné vyznamenania i peňažité
odmeny. Do roku 1880 viedenská akadémia odovzdávala objevitelovi kométy zlaté medailu. P'odobnú cenu vypínal dánsky král' Fridrich VI, a udel'ovala sa
až do raku 1948. Pne Amentčanov hola vyipísaná
odmena 200 dolárov. Pacifická společnost donedávna
odmeňovala objavitela bronzovou rne'dailou, ktorú
získali i naši astronómovia.
Pravdepodobnost objavu novej kométy je tým vščšia,
čím je kométra jasnejšia, t. j. čím ,bližšie je k Slinku. Je proto najvhodnejšie bladat kométy zvečera
na západe a ráno pred východem Slnka na východe.
V letných mesiacoch, kec ekliptika mde je príliš nízko nad obzorem, odporúča se Ehladať kométy i nad
severným obzorem. Nie je príUš potrebn& prehliadat
oblast v okolí opozíeie, t. j. časť oblohy v noci nad
južným obzorem. Táto je pod ,stálou kontrolou astrografov, sledujúcich a hl'adajúoich malé planéty.
Zavedením fotografie do astnonomickej praxe klesal pestupne záujem o vizuuálne hladanie komét.
Zdalo na, že fotografia nahradí námahu lovcov komét, že popri •mých fotografických observačných
prácach budú registrované i nové kométy. Ukázalo
sa však, že tomu tak nie je. Fotografické práce sa
uskutočňujú ve vybraných častiach oblohy, dost
často v oblastiach nevhodných na objavy komét.
Tiež zdokonal'ovanie fotograNckej techniky spčsobilo
zmenšeme jej vhodnosti na registráciu nových kemét. Uvied.li sa do činnosti velké d`alelcohllady, ktoré
majú príliš malé zorné ,pole a dávajú príliš rýchly
pohyb obrazu kaméty v ohnisku, 'aby za nimi mohli
objevovat nové kométy. Súčasne klasické patrolové
komory, používané na fatografovanie meteórov a
dost účinné na príležitostné objavy komét, nahradili
sa Super-Schmidtovými komorami. Tieto rnajú zas
ohnisko príliš krátke na odlíšenie diifúznych obrazov
komét ad bodových obrazov hviezd a pohyb kométy
se za krátky •čas expozíeie neprejaví. Kým v období
1940 až 1950 propadalo až 50 percent objavov na
vrub fotografickej .techniky, dines je to iba necelých
30 ,percent. Zavedením fotografie a súčasne padcenenim vizuálnej techniky hladania, počet nových
objavov podstatne nevzrástol. 'Prímosom fotografie
sú objevy tých komét, ktoré by vizuáme objavené
neboli; kométy málo jasné s perihéliom dráhy pomerne vzdialeným od S1nka.

Obr. č. 1.: Kométa Bennet 19691;
10. apríla 1970, exp. 10 mm. astrograf
30/150, 0.0 sag. Skalnaté Pleso (M. Antai)
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Vizuálna technika začína opáť nadobúdať prioritu
v objavovaní komét. Ťažisko lovcov komét sa však
v celosv.etovom meradle presunulo na astronómov —
amatérov. Títo sú v súčasnosti reprezentovaní najmá Japonoami, kde ed roku 1960 objaviii 16 nových
komét. Objaviť novú kométu si vyžaduje vela vytrvalosti od lovca. Odhaduje sa, že na objav novu
kométy pripadá 200-400 pozorovacích hodíc. Fri
dnešnom tempe získavania nových informácií, profesionálni astronómovia musia všetok svoj čas venovať na i•ch spracovani+e a nezostáva lni už čas
na hl`adanie komét. Tu sa naskytá výborná príležitosť pre amatérov, prispieť k rozvoju kometárnej
astronómie. Náplň práce psi hlk+daní komét si nevyžaduje nákladné materiálne vybavenie. Stačí dalekohlad so svetelným objektivem, s malým zviičšením a sco najváčším zorným polom. Druhou a súčasne poslednou pomóckou je dobrá mapa oblohy so
zakreslenými hmlovinami. Obe tieto pomócky sú
u nás +dostupné prakticky každému vážnemu záujemcovi o astronómiu. Vhodný je dalekohled Sonet —
Binar a výborný Atlas coeli Skalnaté Pleso od Bečvářa.
Vlastná technika hl'adania je biež jednoduchá a za
niekol'ko desiatok pozorovacích hodin móže se takmer každý vypracovať na rutinovaného lovce. Ďalekohša'dom prezeráme oblohu, časti po časti tak, aby
sa nám psi posune prí,stroja :do d'alšieho zorného
pol'a toto čiastocne prekrývalo s predchádzajúcim.
Tým máme zaručené, že nevynecháme nijaký úsek
na oblohe. Zvyčajne, vzhl`adom na to, že kométy sa
objavujú až v blízkosti Slnka, začíname večer ,prehliadku od západného horizontu. Po prehiiadnutí ,pásu oblohy v najnižšej možnej výške tesne pri obzore, posunieme d'alekohl'ed vyššie nad horizont o polovicu jeho zorného pola. Opakujeme predchádzajúci
pohyb dalekohl'adu v zafixovanej výške. Takto pokračujeme dovtedy, kým neprehliadneme celú oblohu. Podobna postupujeme i ráno, vtedy je však výhodnejšie začnf prehliadku od východného obzoru.
Všetky objekty — difúzne obláčky, ktoré spozorujeme pri prehliadke, identifikujeme na hviezdnej
mape. Pik nájderne taký, který nie je zakreslený na
mape, teda ktorý nie je známou hmlovinou, máme
nadej, že sme objavili novú kométu. Ak po pol alebo
jednej hodine zistíme, že tento objekt sa pohybuje
medzi hviezdami, na rozdiel od hmlovín, je isté, že
ide o kométu. Objav ihned' zahlásime najbižšej
hvezdárni, u nás na Skalnaté Pleso, kde zistia správnosť identifikácie, či nejde o známu kométu, a presnú polohu náj•deného objektu a zariadia jeho oznámenie +do Medzinárodnej centrály. Odtial' rozpošlú
v obežníku Medzinárodnej astronomickej únie sprá-

vu o objeve novej kométy všetkým astronomickým
pracoviskám.
Nová kométa ponesie mano objavitel'a a číselné
aznačenie roka, v ktorom bola objevená. Za týmto
číslom nesleduje ešte písmeno abecedy, které udáva poradie objevu v danom roku. Tak napríklad kométa Bennett bola objevená ako deviata v roku 1969
a preto je označená eko Bennett 1969i. Po vypočítaní
definitívnej dráhy kométy, táto dostáve konečné
označenie; číslicu roka, v ktorom prešla perihéliom
a latinským číslom udávajúcůn poradie tohto prechodu v +danom raku; napríklad kométa Mend-Roland 1956k = 1957 III. Periodické kométy dostávejú
mano :po svojom prvom objevitelovi. Výnimku tvoria
iba tie, ktoré sa v priebehu času stratili a bolí znovu
objevené ako nové. Tak kométa Tuttle-GiacobiniKresák bole objevená Tuttlem v roku 1858, Giacobinim v soku 1907 a Kresákom v roku 1951. Známa
Halleyova kométa dostala mano astronóma, který
prvý vypočítal jej dráhu. Bol to vóbec výpočet prvej
dráhy kométy, aplikácia rozvíjajúcej sa nebeskej
mechaniky v kometárnej astronómii. Podobne i kométy Eneke, Crommelin a Lexell majú meno podia
výpoctára ich dráhy.
U nás sa objavom komét venovali astronómovie
na Skalnatom Plese a Lomnickom štite, kde v období
1946 až 1959 polo objevených 16 nóvých komét. Je
na škodu, že ,po tomto čase sa prestali u nás kométy hladať a naše prvenstvo v abjavovaní srna museli prepustiť Japoncem.

Snímka na titl. strane:
Koordinačno-výpočtové stredisko. Aparatúra zabezpečujúca spojenie s Lunochodom I.
Foto: D. Černov — APN
Poznámka: Fotografie štyroch komét, obr. 3, 4, 6, 7,
sú uverejnené na prílohe Č. III.
K snímke na poslednej strane: Interkozmos — 3.
Sovietsky inžinier Oleg Gaevoj upevňuje prístroje
Foto: Polikašin — APN
na spútniku.
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Obr. Č. 5.: Kométa Ykeya-Seki 1965 VIII;
2. novembra 1965, exp. 2 min., Flexareta
f = 80 mm, 3.5 mag. Skalnaté Pleso (M.
Antal )
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MERKiJR možno v prvej ,polovici marea pozorovat
na oblohe krátko po západe Slnka v súhvezdí Vodnára. V druhej polovici mesiaca prechádsa do súhvezdia Rýb. V apríli je iv tsúhvezní Barana a vracia
sa spát do Rýh. Jasnost Merkúra sa postupne zmenšuje z— 1 hv. v. (hviezdna velkost) a postupne sa
blíži až na vzdialenost 0,6 a, j. (astronomická jednotka).
VENUŠA je na obloha ráno v súhvesdí Kozorožca.
V aprili preehádza do súhvezdia Vodnára. Jasnost
zmenší z — 3,7 hv. v. na — 3,4 hv. v. Pritom jej
vzdialeno.st od Zeme narastie z 1 a. j. na 1,4 a. j.
MARS je na rannej oblohe v prvej tretine ma•rca
v súhvezdí I-Ladonoša. Neskór sa presúva do súhvezdia Strelca. Svoju jasnost zváčšuje z -f- 1,1 hv. v.
na 0 hv. v. s klesajúcou vzdialenostou od Zeme,
která sa mení z 1,5 a. j. na 0,9 a. j.
JUPITER je po obidva mesiace vid'itel'ný v súhvezdí Škorpl"ona. Vychádsa okolo pol'noci. V priebehu
marca a apríla zvličší jasnost z —1,7 na — 2 hv. v.
a priblíži sa k Zemi vo vzdialenosti 5,2 a. j. na
4,4 a. j.
SATURN možno vidiet v súhvezdí Barana na večernej oblohe. Zapadá pred polnocou. Ku koncu
afpríla preje 'do súhwezdia Býka. Jasnost zváčší iba
nepatrne z 0,5 hv. v. na 0,4 hv. v. Pritom sa vzdiali
od Zeme z 9,5 a. j. na 10,1 a. j.
URAN je viditelný takmer po celú noc v súhvezdí
Panny. Žiari ako hviezda 5,6 mag,nitúdy. Vychádza
večer. Od nás je vzdialený na 17,5 a. j.
NEPTiJN je po obidva mesiace v súhvezdí Škorpiórna, 7,8 hv. v., vzdial:ený od nás 30 a. j.
KONJUNKCIA PLANĚT S MESIACOM
3,1
5,6
1,6
4,7
23,2
2,2

h
h
h
h
h
h

Urán
Neptún
Venuša
Merkúr
Saturn
Mars

5° N
7°N
0,3° S
3° S
7O 5
2°N

Okrem Slnka, Mesiaca a planét nám nočná obloha
poskytuje d'alšie objekty na pozorovanie; meteóry,
kométy, hviezdy, hmloviny, galaxie. Niektoré z nich

KOLMOS

móžeme pozorovat volným okom, mé iba d'alekoh1'adom. Tieto objekty budeme postupne preberať
a naučíme sa leh vyhledávat na oblohe. Naši predkovia nám ul'ahčili toto vyhl'adávenie, lebo rozdelili oblohu na časti podia obrazcov, ktoré náhodne
vytvárajú hviezdy a dali lin viac-ni'enej priliehavé
názvy. Tak •sa zrodili súhvezdia. Začneme od najznámejšieho z nich, které si, vd=aka jasným hviezdam, pol'ahky najdeme na nočnej oblohe.
VELKÁ MEDVEDICA (Ursa maier) má 7 jasných
hviezd, približne druhej hviezdnej velkosti. Tieto
vytvárajú charakteristický obrazec voza na severnom nebi. Spolu s mými menej jasnými hviezdami
ad zoskupené v obrazec medvedice; oje voda predstavuje jej chvost a dalšie štyri hviezdy veza spodnú čast zvierata.
Velká medvedica i ostatně súhvezdia sa otáčajú
okolo pólu. Súhvezdie nenájdeme vždy v takej poloha voči horizontu, ako je nakreslené na obrázku.
Na jar zvečera smeruje oje vosa na východ,v leze
na juh a v zime na sever.
Homér videl v tomto súhvezdí vaz, preto sa tiež
nazýva Velkým vozom. Až neskór ho Gréci nazvali
Velkou medvedicou a spojili ho s antickou mytológiou. Medvedica je premenená krásna nymfa Kallistó, která se tak stala nesmrtelnou. Héra, manželka
Diova, jej však prisúdila nepokoj, nesmie zmenit
svoju pút po nebi, musí sa stále vracat na to isté
miesto a nemóže °sa umyt vo Velkem oceán. Takto
sa Gréci usilovali objasnit skutočnost, že súhvezdie
nikdy anezapadá a ani sa nepriblíži k horizontu (Velkého oceánu) — je cirkumpolárne.
Z hviezd Vetkej medvedice je zaujímavá hviezda
Mizar (po arabsky kóň), ktorej jasnost je 2,4 magnitúdy. Je najstaršou známou dvojhvi•ezdou. Dobré
oko rozezná jej družicu ALCOR (v arabštine jazdec — jasnost 4. magnitúdy). Odlíšenie týchto divoch
hviezd slúžilo Araboan na skúšku zraku. V priestore
sú však teto hviezdy daleko od seba a tvoria prate
iba tzv. optickú dvojhviezdu. Ak pozorujeme Mizar
malým d'alekohl'adom, uvidíme, že je tiež dvojnviezdou, tento raz fyzickou, t. j. takou, ktorej zložky nie sú od seba príiiš vzdialené, a preto na seba
gravitačne pósobia. Štúdium spektier zložiek tajte
fyzickej dvojhviezdy ukázalo, že ad tiež °sami o sebe
velmi tesnými dvojhviezdami, které nazývaune spektroskopieké. Takéto dvojhviezdy už nemožeme rozlišit ani velkým dalekohl'a'dom. Samotný Alcor je
tiež spektroskopickou dvojhviezdou. Mizar s Alecr=om tvoria takto vlastne šestnásobnú hviezdnu sústavu.
Zadné hviezdy veza ležia vo vzdialenosti od 50
do 100 svetelných rokov od nás. Najd'alej je 1'avá
hviezda oja, která je vzdialená až 250 svetelných
rokov. Hviezdy Velkého veza sa pohybujú v priestore v róznych smeroch, rozličnými rýchlostami. Tvar
7 jasných hviezd, ako ho vidíme dnes, nie je stály.
Časem sa mení práva vplyvom vlastného pohybu
hviezd. Zmene tvaru súhvezdí s časom je najvýraznejšia práva pri tomto súhvezdí. Pred 50 000 rokmi
urvala Veliká me,dvedica ^tvar, aký je na obrázku viavo dolu a ako vyzerala o 50 000 rokov neskór, je
zobrazená vpravo dolu.
Už malým d'alekohl'adom móžeme pozorovat tzv.
„Soviu" plenetárnu hnilovinu M 97, s celkovou jas-
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Obr. Č. 7.: Kométa Arend-Roland 1957 III;
20. apríla 1957, exp. 20 min. astrograf
60/330, 1,8 mag. Skalnaté Pleso (M. Antal)

Obr. Č. 6.: Kométa Humason 1962 VIII;
2. septembra 1962, exp. 15 min., astrograf
60/330, 6.3 mag. Skalnaté Pleso (M. Antal)

Obr. Č. 4.: Kométa Seki 1961 VIII;
16. októbra 1961, exp. 10 min., astrograf
60/330, 5.0 mag. Skalnaté Pleso (M. Antal)

Obr. Č. 3.: Kométa Burnham 1960 II;
28. apríl'a 1960, exp. 10 min., astrograf
60/330, 5.2 mag. Skalnaté Pleso (M. Antal)

IV.

Pohl'ad, na južnú časí' oblohy v marci medzi 20.-22. hodinou a v apríli medzi 18.-20. hodinou
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VYSVETLIVKY
Názvy súhvezdí: * ARI — Baran (02), GEM — ` Bliženci (03), BOO — Bootes (04), TAU — * Býk (05), DEL — Delfn (09), ERI — Eridan
(12), SER — Hoad (14), OPH — Hadonoš (15), CVR — Havran (16) HER — Herkules (17), HYA — Hydra (19), FOR — Chemická pec
(21), MON — Jednorožec (24), PSA — Južná ryba (27), — PYX — Kompas (30), EQV — Koníček (31).

Pohl'ad na severnú časí' oblohy v marci medzi 20. až 22. hodinou a v apríli medzi 18. až 20. hodinou
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Názvy súhvezdí: PUP — Kormidlo lode (33), • CAP — Kozorožec — (34), LEO — Lev (38), VUL — Lištička (40), CMi — Malý pes
(45), ORI - Orión (51), AOL - Orol (52), VIR — Panna (53), PeG — Pegas (55), CRT — Pohár (58), • CNC — Rak (63), • PSC — Ryby
(64), SEX — Sextant (68), SCL — Sochár (70), • SGT — Strelec (72), SGE — Sip (73), SCT — Štit (74), • SCO — Stár (75), ° LIB —
Váhy, CMA — Velký pes (80), CET — Velryba (81), COM — Vlas Bereniky (82), AOR — Vodnár (84), LEP — Zajac (86).
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VI.

nosťou 9 m. Je to obrovský gul'ový tvar (tvarom _ svetový rovník a ekliptika ako sinusoida. Na ma'pe
podobný planétam, a iproto i názov planetárna) sú zakreslené: Slnko, v jednotlivých fázach, Mesiac
iplynného kyslíka a hélia, v ktoreho strede je hvieza planéty. Slnko @, Merkúr (piný krúžok :s krížikom
da, biely trpaslík. Bielymi trpaslíkmi nazývame
nadol), Venuše Q a Mars d sú zakreslené sedemhviezdy, ktorých rozmary se blížia k rozmerom piekrát, a to ^v dňooh 28. II., 10. III., 30. III., 9. IV.,
nét. Preto je ich hustota velmi vysoká, až 1000 kg
19. IV., 29. IV. Polohy .planét postupujú sprava dona cm kubický. Pri tajto hustote a takom veYkom
1'ava, len Merkúr v posle.dnej fáze postupuje naspáť
tlaku je ich hmota prakticky úpine degenerovaná,
— retrogradne. JWpiter (.krúžok s dvoma vodorovt. j., atómy sú bez elektrónového obalu. Pravdeponými čiarami a v stre'de s bodkou), Saturn (znak ako
dobne bieli trpaslíci pre;dstavujú jednu z konečných
planéta Saturn) a Urán (krúzok s X v stre'de) U sú
fáz vývoje hviezdy. Odhaduje sa, že asi 10 % hviezd
zakreslené dvakrát, a to 28. II. a 29. IV., Neptún
je v tamto štádiu.
(krúžok s kolmou čiarkou v strede) 1V a Pluto O P
pne nepatrný pohyb len raz 11. IV.
Mesiac je uvedený na rnarec pod indexom III.
a na apríl pod indexom IV. Fázy Mesiaoa nasledujú
12. III.
takto: Prvá štvrť ) 4. III. o 3. hod., splň
o 3. hod., tretia štvrť ( 20. III. o 3. hod., nov
Čísla na pravej polovici prvého riadku na stran
26. III. o 20. hod., prvá štvrť 2. IV. o 16. hod., splň
IV. a V. dole, udávajú hodiny, kedy nebeské teleno
10. IV. o 21. hod., tretia štvrť 18. IV. o 13. hod.
začiatkom apríla na svetovom rovníku práve zapadá;
a nov 25. IV. o 5. hod.
avšak čísla na 5avej polovici prvého riadku udávajú
Na oboeh stranách mapy oblohy sú uvedené dehodiny, kedy nebeské teleso začiatkom apríla na
klinácie (8).
svetovom rovníku •práve vychádza. Nebeské telesá
južne od rovníka zapadajú skór a vychádzajú nesk8r; •avšak nebeské telesá severne od rovníku zapadajú neskór a vychádzajú skór ako na rovníku, rozdiel na 10° deklinácie rovná sa jednej hodine. Napríklad Mars, ktorý bude 1. apríla v súhvezdí Strelce
(RA asi 18 hod. 45 minút), vyohádzal by pred polnocou, keby ležal ne svetovom rovníku, ale že má
deklináciu — 23,5°, výjde skutočne až o štvrť na
tni ráno — teda o 2,5 hodiny neskoršie.
Druhý, tnetí 'a štvrtý riadok ukazujú tú časť svetového rovnííka, ktorá je viditelná koncom marta
a začiatkom apríla večer postupne okolo 18.-20.,
20.-22. a 22.-24. hodine. Tak sa nám aj vytvorí
obraz o tom, ktorú časť oblohy mažeme postupne
vidieť do pomoci. V piatom riadku sú uvedené rektascenzie (RA), prislúchajúce k mape oblohy. Toto
zadelenie je znovu uvedené aj v šiestom riadku —
'pod mapou.
V siedmom riadku sú uvedené hodiny, kedy začiatkom apríla prislušná časť oblohy práve kulminuje, (a to nielen na 'svetovom rovníku, ale aj nad
aj pod rovníkom 'súěasne). Napríklad o 20. hodine
kulminuje hlava Hydry a .súhvezdie Raka. O 4. hadine kulminvjú súhvezdia Šťúr, Hadonoš a Herkules.
Konečna ésmy, deviaty a desiaty riadok udávajú
tú časti 'rovníka, ktorá je viditelná koncom marce
a začiatkom ,apríla po pomoci, postupne medzi
24.-2., 2.-4. a 4.-6. hodinou. Tieto údaje nám ukazuj-, ktorú časť oblohy postupne móžeme 'vidieť od
pomoci do rána.
Na mape sú uvedené jednotlivé súhvezdia s medzinárodnou skratkou ioh menu. Ďalej je vyznačený

Vysvetlivky I< ekliptikálnym súhvezdiam

Vysvetlivlcy k večernej oblohe
S'ú h v e z d i a: 01 — Androméda, 02 — * Baran, 04 — Bootes, 05 — * Býk, 07 — Cefeus, li — Drak,
14 — Had, 17 — Herkules, 23 — Jašterica, 29 — Kasiopeia, 37 — Labuť, 41 — Lýra, 42 — Malá medvedica, 56 — Perzeus, 59 — PoPovnícki psi, 60 — Povozník, 67 — Severná koruna, 76 — Trojuholník, 79 —
Velká medvedica, 81 — Vefryba, 88 - Žirafa.
Vega (41), c— Kapela (60), d— Arktúr (04), n— Deneb (37), p— Dubhe
Je an é h v i e z d y: b
(79), s — Mizar, Alkor (79), t — Polárka (42), v — Algol (56), z — Gemma (67).
GuYové hviezdokopy M 3 (59), M 5 (14), M 13 (17), M 92 (17); otvorené
Z a u j ím a v é objekty:
hviezdokopy M 45 (05), Plejády; X — h dvojitá hviezdokopa; M 31 Galaxia v Androméde.
S ú h v e z d i a: 03 — * Blíženci, 05 — * Býk, 12 — Eridan, 16 — Havran, 19 — Hydra, 24 — Jednorožec,
30 — Kompas, 33 — Kormidlo lode, 38 — * Lev, 44 — Malý lev, 45 — Malý pes, 51 — Orión, 53 — * Panna,
58 — Pohár, 63 — * Rak, 66 — Rys, 79 — Velká medvedica, 80 — Velký pes, 82 — Vlas Bereniky, 86 —
Zajac.
Jasné hvie z d y : a — Sírius (80), e — Rigel (51), f — Prokyon (45), h — Betelgeuse (51), I Aldebaran (05), j - Spika (53), k — Polux (03), o — Regulus (38), q — Kastor (03), u — Denebeta (38).
Zaujímavé
o b j e k ty: Otvorené hviezdokopy M 41 (80), M 44 (63), Presepe; plynová hmlovina:
M 42 (51).
Zvieratníkové súhvezdia sú označené hviezdičkou. V zátvorke je číslo súhvezdí.
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Merkúra
prechodu

pozorovaní

diskom
pred

slnečným

výsledky

Prvý

Tento úkaz, který sa dal pozorovaf 9. mája 1970
prakticky z cele] zemegule, mal astronómom umožniť získať presné časové momenty jednotlivých ken_
tak:tov, z ktorých by sa duli zistif odchýlky medzi
vypočítanými údajmi dráhy Merkúra a skutočnými
s ohl'adom na to, že NASA má v roku 1973 vypustiť
automatickú sondu k planéte Merkúr.
Americkému amatérskemu astronomickému časopisu došlo niekol'ko stoviek pozorovaní kontaktov
z nelej zemegule, najmá z Austrálie, Beigicka a zo
samotných Spojených štátov. Prekvapil do:sf velký
nedostatek pozorovaní z Európy, kde boli van i najle;pšie pozorovacie podmienky, odhliadnúc od niektorých rušivých vplyvov oblačnosti. Už pred samotným prechodom udávali rózne ročenky masové hodnoty kontaktov rózne. Vličšinou bolí edvodzované
z údajov, ktoré uviedol The Astronomical Ephemeris for the Year 1970. Údaje podl'a sovietskej ročenky Ježegodnik dávali údaje trošku odlišné. Údaje
v sovietskej ročenky Ježegodnik sú upre vstup o 15,7
sek. a pre výstup o 14,4 sek. vyššie.

néte Merkúr vyčkajú dovtedy, až kým sa sp_acujú
pozorovania aj nasledujúceho prechodu. Tento sa
bude dať v pinom rozsahu pozorovaf aj u nás, nuž
ostáva len dúfať, že bude priaznivejšie počasie ako
minulého roku 9. mája.
Čiastočne podia Sky and Tel.
Vol. 40, No. 1, Jú1 1970
Marián Dujnič

Amatérske pozorovania spracoval Joseph Ashbrook
a dali nasledujúce výsledky.
I.

+ 14,0 sek.

Kontakt II,

+ 2,0 sek.

Kontakt III.

6,0 sek.

Kontakt IV.

— 21,0 sek.

Kontakt

Výsledky nie sú príliš ipresné. Rozdiely medzi jed_
notlivými pozorovatelmi boll pri treťom kontakte
medzi výpočtom a pozorovaním až vyše 100-sekundové. Napozorovany'm hodnotám pri vstupe lepšie
vyhovujú výpočty uvedené v sovietskom Ježegodn'ku, pre výstup sa viac bližia pozorovaniam údaje
americkej ročenky.
10. novernbra 1973 bude Merkúr op5f prechádzať
pred slriečnýni diskom. Podia :niektorých informácii
z NASA s vypustením autonratickej sondy k pla-

Pred pol jedenástou sa v trhline medzi oblakmi podarilo získať prvý snímkk. Na obrázku vidieť členov
po odexponovaní prvého negatívu. Fotografovali amatérsky vyrobenou fotokomorou na fotodosky ORWO
DU — 3 formátu 9 X 12 cm.
Foto: Fr. Dojčák

KOZMOS

Časf slnečného povrchu so skupinou slnečným škvřn
a s Merkúrom. Expozícia V50 sek. na dosky ORWO
DU — 3 o 10,30 min. v sekundárnom ohnisku reiraktora s priemerom 70 mm a ohniskovou vzdialenosťou
1 meter. Obrázok je na velmi tvrdo pracujúcom foFoto: M. Dujnič
topapieri Forte.

Dvojica záberov Merkúra krátko pred tretim kontaktom. Eavý bol exponovaný o 13. hod. 04 min. 16
sek. a pravy o 13. hod. 05 min. 28 sek, Čitatel časopisu, ak sa vie na túto dvojice správne pozeraf, tak
uvidí Merkúr ako „visí" pred slnečným diskom. Pohyb planéty Merkúr bol taký rýchly, že aj 72-sekundový rozdiel stačil, aby sine mohli snímky vidief
stereoskopicky.
Foto: M. Dujnič
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Súvezdia v gréckych lájac a p vestiach
LUDO BALOG

Koho by nenadchla tribliebajúca krása jasného
hviezdneho neba? Tak bolo od nepamdti, tak je
v súúaenosti a tak aj zostane. Záhadné nekonečné
priestory vesmíru nikdy nepresbanú lákať človeka,
lebo on vie, že v nich vždy nájde niečo nové, krásne
i udivujúce. Odhalí dosial neznáme, a tak króčik za
kréčikom priblíži se k rozlúšteniu dávneho sna 1'udstva — vzniku, vývinu, zániku a opátovného vzniku
všetkého, čo ho obklopuje. Jedna generácia vymieiia
druhé generácie a pritom si navzájom odovzdávajú
svoje skúsenosti. Človek po kúsku odhaluje tajomstvá vesmíru, podmaňuje si ho a veda napreduje
čoraz rýohlejším tempem. Akaby ludský um prežival
kulmináciu svojich rozumových snažení.
Nie sme ani tak daleko od čias vrcholu kultúr
antických národov — delí nás len niekolko tisícročí — a pre'dsa, aký neporovnatelný rozdiel v názoroch na svet. Zo starej astronómie spred troch či
pi:atich tisícročí ,stala sa astronómia exakbnou vedou,
schopnou vytvoriť taký svetový názor, ktorý sa takmer ničím neodchyluje od skutočnosbi. Veru, už
sú nenávratne preč časy, ked 'človek chtiac nechtiac
podával si z pokolena na pokolenie povesti, povery,
eposy, báje a rozprávania. Každá nasledujúca generácia pri•dávala k nim to, čo sa jej práve videlo,
alebo odoberala z nich to, čo sa jej nepozdávalo.
Vkus, alebo poivedzme móda a fiantázia, znali hiavný
zástoj na vytváraní svetových názorov.
P'ozrime sa napr., ako si vykladali vznik sveta
staré národy. Verili, že na začiatku bol len chmúrny, večný, nekonečný a zlý Chaos. Sperzoniáikovali
si ho ako 'boha, z ktorého vznikla bohyňa Gaia —
Zem. Ona sa vraj stala póvodcom všetkého, čo žije,
rastie, množí sa a vyvíja. A na jej konci bol ukrutný, strašný a bezhraničný Tartaros — .priepasť večnej tmy a zatratenia. Ale z Chaosu sa neskór zrodil
aj Eros — Láska, bez ktorej by nebolo života, aj
večné Temno — Ereba, tmavá Noc — Nyx, Svetlo —
Aither, jasný Deň — Hemera a krásne belasé Nebo
— Uranos, rozprestierajúci sa nad Zemou. Uranos
— Nebo a Gaia — Zem mali 6 synov a 6 dcér. Vše tci
mocní všetko ovládajúci titan. Prvý Okeanos obtekal
Zem zo všetkých strán, druhý Slnko — Helios ju zas
ohrieval cez .deň. Mesiac — Selena zas v noci. Zrodila sa aj červená Zornica, ružovoprstá Eos, studený
severný vietor Boreas, suchý východný Euros, teplý
a vlažný Notos a zápalný Zefyros.
To bolí zhruba prvé astronomické vedomosti. Toto
však •rozmýšlajúcemu človeku nestačilo. Preto Urana, najvyššieho vládcu sveba neskór zvrhol jeho syn
Kronos — Čas. On rozmnožil počet bozstiev o Smrf
— Thanatu, Svár — Eridu, Ošial — Apatu, Ničenie
— Keru, Spánok — Hypna, Pomstu — Nemesis a i.
Kronove ,božstvá priam rozsievali neštastie m'edzi
1'udmi, a ,pieto sa ani nečudujme, že sa on sám obával o svoju vládu. Nechcel pochodit tak, ako jeho
otec Uranos, a preto zhltol svoje Jeti jedno po druham. Už ich •pi toro zmámil, ale k•ed :sa Gaie narodilo
šieste, syn, zabalila do plienok namiesto deska poleno a podala ho Kronovi. On ho bez váhania prehlbol. Žijúce dieta dostalo mano Zeus a vychovala
ho božská koza Amalthea. Chlapec vyrástol, zvrhol
svojh'o otoa Krona a sám sa ujal spravodlivejšej
vlády nad svetom. Vytvoril nové božstvá, zlé aj dobré, zavládal nový poriadok. Medzi božstvami sa zja-
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vil aj ,stooký Argos — zosobnenie hviezdnatého Ne'ba
a medzi 'múzami Astronómia — Urania. Začal sa
zlatý vek antickej kultúry vó'bec, lebo Gréci si vytvorili spolu deváť múz: múzu epickej poézie, lyriky,
lúbostných 'piesní, tragédie, komédie, tancov, histórie, 'astronómie a nábožných hymien.
Rozvoj astronómie v tých časoch bol priaznivo
ovplyvnený aj zemepisnou polohou Grécka a jeho
d&av. Ako dohrí námorníci a obchodníci videu Gréci
v astronómi-i predovšetkým praktiokú stránku, a preto ju všemožne ,podporovali. Nutnost poznania oblohy vyiplývala zo spósobu života mnohých antických
národov. Nečudujme sa preto, že mnohé názvy pienét, hviezd a súhvezdí zachovali sa až dodnes.
Viem, že časopis Kozmos má vnakšie poslanie, ako
sa zaoberať gréckym bájoslovím. Vjem však aj to, zo
svojho dlhoročného vedenia astronomických krúžkov
žiakov zo ZDŠ, že ich táto tématilaa láka. Radí si
vypočujú báje, týkajúce sa súhvezdí a hviezd a neostáva to bez úžiticu, lebo si ich o to 1'ahšie zapami tajú. A o to, myslím si, ide aj časopisu Kozmos:
Rozšíriť rady záujemcov o astronómiu spomedzi mládeže. Zapálit ju za dobrú vec už v zárodku. Načrieť
do dávnych dejín astronómie. V tomto znamení
mienim podat do rúk žiakom ZDŠ, a'l'e aj starším
tento svoj nadmieru ,stručný príspevok z g.réckeho
bájoslovia. Tentokrát se dotknem len bájí, ktoré sa
týkajú význačnejších súhvezdí januárového a februárového nebe.
V nadhlavníku sa nám bude 'ukazovat aténsky král
Erichthonius. Považovali ho za vynálezeu dvojkolesového dostihového voza, aký dodnes vídavame na
konských dostihoch. Gréci rtento druh športu velmi
obíúbovali a práve preto sa Eriehthonius dostal medzi súhvezdia pod menom POVOZNYK - AURIGA.
Zobrazovaný býva s kozou na chybte a s konskou
uzdou a bičem v 1evej ruke, ako uteká oblohou.
Oná koza je Amalthea, ktorej mliekom bol odchovaný sám Zeus. Vedla (smerom na západ) je velký
gréeky hrdina Perzeus. Bol to Diov 'syn a kde sa len
zjavil, odvšadial sa šírila jeho sláva. Jeho okridlené
sandále mu umožňovali všade byť a všetko vidiet.
Len tak mohol zbadať ku skelnému norskému brelu
prikovanú krásnu Andromedu ra len tak se mohol
stať jej osloboditel'oxn. Preto sa dostal na nebo ako
suhvezdie PERZEUS — PERSEUS. Pod Pevozníkom
a P'erzeom nájdeme býka. Nevedno, či je to onen
býk, na kterého sa :premenil Zeus, ked uniesol krásnu dcéru krále Agenora, alebo je to hádam tá krava, na laterú Zeus pramenil svoju milenku Io? Móže
to však byť aj onen divý býk, ktorého Prometheus
zaprlahol do jarma, aby sa doň nemuseli .priahať
1'udia, ako to bývalo vtedyy zvykom. Za ste už viete,
že ide o súhvezdie BÝKA — TAURUS.
Na východnej obloha uvidíme súhvezdie BLIŽENCI
- GEMINY s význačnými hviezdami Kastor a Pollux.
Tito bratia Dioskurovia (Kuroi = synbvia, Dies =
Zeus) sa mali tak radi, že Polydeúkes (Pollux) sa
radšej vzdáva svojej ,božskej nesmrtelnosti a volí
byť po smrti jeden daň na nebi a druhý v ríši
zomretých, len aby bol stále s milovaným bratom
Kastorom. Opodial smerom lva východ je onen rak,
ktorého rozšliapal Herkules, ked ho štípač do néh
počas boja s Lernajskou hydrou. Héra, kt•orá nenávidela Herkula, preniesla .raka — svojho pomocníka
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proti Herkulovi na nebo. Odvtedy mávne súhvezdie
RAKA — CANCER. Ďalej na východ je lev. Bude
to asi ten, ktorého zabil Herkules, pretože pustošil
polia i Pudí mesta Nemea. Zeus tóbto leva preniesol
na 'oblohu ako súhvezdie LEVA — LEO. Celkom na
východe oblohy kraluje bohyňa Lspnavodbvosti, súdnictva, pravdy a nepriatelka klamu. Volali ju Dike
a ,prisúdili jej súhvezdie PANNA — VIRGO. Sama
vraj opustila zem, ked' 1'udia pr•estali byť k sebe
1'udmi, ked človek sa. stal člověku „vlkom". Nevedela
ses vsaj na takéto skazené mravy dívať.
Južnú oblohu ožaruje OR16N - ORIONIS. Bol to
vynikajúci lovec, z kterého m la strach aj sama bohyňa lovu Artemis. Poslala proto naň šťúra, aby ho
uštipol a usmrtil. Ivlier medzi Oriónom a šťúrom nenastal ani na oblohe, lebo ked jedno súhvezdie vychádza, druhé práva zapadá. K nohám Orióna ses dostal aj jeho varný pes, 'aby ho sprevádzal na jeho
nekonečnej púti. Psidelili mu súhvezdie VELKÝ PES
- CANIS MAJOR. Iná báj však hovení o suke Maine,
která objavidla hrob svojho pána Ikare, na celkom
neznámom mieste. Zásluhou Dionýza ses vraj dostal
na oblohu aj Ikaros ako Povozník, Erigona, dcéra
Ikarova ako Panna a suky Mohla ako súhvezdie Velkého psa. Oipodial je malý pes z družiny Oriánovej
a tomu pridelili zase súhvezdie MALĚHO PSA —
CANIS MINOR.
Západnú oblohu ožaruje okrbdlený kóň velkého
gréckeho hrdinu Bellerof'onta. Ve1'a hrdinských činov
vykonal pomocou tohto lietajúceho koňa, ale nakoniec spyšnel a prirovnával sa k •olympským bohom.
Zeus zoslai na koňa taká zúrivosť, že ho Bellerofont
nezvládol a spadol na zem z vetkej výšky. K6ň sa
vrátil na oblohu, odkial' žiari v podobe súhvezdia
PEGAS — PEGASSUS a Belleroďont ,sa dlho potuloval
po zemi ako blázon. Blízko Pegasa je malé súhvezdie
KONYK — EQUULEUS. Je to onen koník, kterého
dostal do 'daru Kastor +od svojho atca Dia. Južne od
Pegasa sil súhvezdia Ryby a Velryba. Na súhvezdie
rýb ses vzťahuje báj o zachránení egyptskej bohyne
Isis obrovskou rybou, ktorej pridelili súhvezdie
JUŽNA RYBA — PISCIS AUSTRINUS. Ryby v súhvezdí RÝB — PISCIS majú byť jej mlád'atá. Velryba je zas onen netvor, ktorého poslal boh morí
Poseidon, aby spustošil Kefeovu píšu. Po jej zabití
Perzeom sa netvor dostal na oblohu ako súhvezdie
VELRYBA — CETUS. Na východ od Pegasa je súhvezdie ANDROMEDY — ANDROMEDA a BARANA
— ARIES. Anidromeda hola dcérou etiépskelio král'a
Kefea. Za oslobodenie krajiny od pustošena morskou obludou mala byť obetovafná. I prikovali ju
k morskému =bralo, ale Peozeus ju oslobodil vo chvíli, ,ked priehadzaia morská príšera. Pni súhvezdí Barana ide o banana so zlatým rúnom. Poslala ho
bývalá tébska král'•ovná, bohyňa oblakov Netele, alby
zachránila svoje deti Frixa a Hallu prod zlou macbchou. Deti si sedli na barana a leteli do dáIekej
krajiny Kolchidy, až hen pod zasneženiý Keukaz.
Žial', dole+tel len Erixos, iebo Hella spadla do mora
a utopila ses.
Na severnej oblohe slabo žiari súhvezdie KEFEUS
— CEPHEUS. Bol to etiép.sky král', kterého manželka
Kasiopeja ;privolala na krajinu velké nešfastie. Bela
pyšná na svoju krásu, a tým 'urazila dcéry morského
veštca Nerea. Jeho dcéry Nereidy poslali na krajinu
morská obludu, která Hnala prestať s pustošením len
vtedy, ak jej Kefeus obetuje svoju jedinú dcéry.
Aj tak sa stalo, ale nakoniec všecko dobne dopadlo.
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Dcéra neumrela a príšeru zabil P,erzeus. Severozápadné nebo krášli LABUŤ — CYGNUS. Je to vraj
tá labuť, na ktorú sa pramenil Zeus, aby sa fehšie
zmocnil krásnej Ledy. Leda bole manželkou spartského krála. Raz na prechádzke královskou zahra,d.ou uvidela sednúť na hladinu jezera krásnu snehobielu labuť, ktorú prenasledoval statný orel. Chcel
ju chytiť, ale Leda mu v tom zabránila. Len čo
zovrela labuť do svojho náručia, premenila sa na
najvyššieho boha Dia. Severnejši'e je zas Orfeova
1ýre. Vyrobil ju vraj z korytnalny (má báj hovorí
o zlata) sám boh Hermes a daroval ju Apolónovi.
Apolón zas Orfeovi, najslávnejšiěmu spevákovi starého Grécke. Po jeho smrti sa lýra dostala na oblohu ako súhvezdie LYRA — LYRA. Súhvezdie MALĚHO MEDVEĎA — URSA MINOR predstavuje vládcu Arkádie Arkasa, kterého premenil Zeus na medved'a ve chvíli, ked cheel za.streliť stem{ medvedicu.
Bole to jeho matka, bývalá Diova milenka, ktorú
Héra pramenila na medvedicu. Tak zabránil Zeus
matkovnažde a zachránil svoju bývalá milenku.
VELKÁ MEDVEDICA - URSA MAIOR je teda krásna
Kalisto, ktorá s? ,po Ptomto príbehu ešte dlho potulovala spolu so svojím synom po horách. No a konečne je tam drak, obopinajúci Malého medved'•a. Je
to onen strážce zlatého stromu v záhradách Hesper'vd, kterého zabil Herkules. Héra ho po smrti ustanovila na nebi ako strážcu siedmich volov (sedem
hviezd Vetkej medvedice) a sevenného pólu.
Je len samozrejmé, že niekollkými vetami sa nedá
vyst+ihnúť celá podstata bájí. Našou snahou však zostane, aby sine našli sp"osob, ako zverejniť v pinom
znení toto pútavé č'vtanie ipro vás — najmladších
astronómov.
,, .
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OI Iastný seminár o slnečnej sústave
V •dňoch 8. až 11. októbra 1970 usporiadala Oblastná hvezdárnň v Hlohovci v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Ilurhanove oblastný seminár o slnečnej sústave pre vedúcich astronomických krúžkov v Západoslovenskom kraji.
Seminár sa konal vo velmi peknom a svojráznom
prostredí inoveckého pohana, v areáli rekreačného
strediska Slovakofarmy na -Bezovci. Bezovec je známe miesto, najmá vo svete astronómov — am'atérov,
pretože v minulosti práve tu sa konali celoštátne
e~pedicie na pozorovanie meteorov. I teraz bolo
počasie velmi žičlivé. Jasné, pomerne velmi teplé
slnečné dni boli spestrené prekrásnou hrou farieb
jesennej prírody. A tak účastníci seminára okrem
prednášok .a pozorovaní, mohli si poprezerat vrcholce a doliny Bezovca.
Program bol pripravený tak, že dopoludnia bolí
prednesené tni ,prednášky a podvečer jedna. To pneto, aby popoludní bolo •dostatok času na osobně
záujmy a besedy. Skupina záujemcov s Dr. Elemírom C ser em botanizovala v jesennej vegetácii,
ind skupina s Ivanom M o l ,1 á r o m •sa vážne zaujímala o zvláštne zloženie a štruktúru bezoveckých
kameňov, iní besedovali o živote v astronomickom
krúžku.
Na seminárl bolo prítomných 36 účasttníkov, ktorí
si vypočuli prednášky na tieto témy:
1. E. Miko: Maximilián Hell, jeho život a dielo
2. Dr. Š. Kupča: Astronómia a vedecký svetonázor
3. Dr. E. Csere: Jupiter a jeho mesiace
4. RNDr. J. Chrapan: Neutrína vo vesmíre
5. RNDr. J. Chrapan: Určovanie veku hornin
6. P. Hazucha; prom. fyzik: Jadrové procesy vo
vnútri Slnka a hviezd
7. I. Molnár, prom. fyzik: Zákryty a zatmenia
8. L. Balogh: Planéta Mars a možnosti života na
sej
9. L. Balogh: Hypotézy o vzniku slnečnej sústavy
10. Dr. E. Csere: Práca v astronomických krúžkoch.
Na záver ,seminára, takmer celé dopoludnie, bola
plodná •diskusi.a o práci v astronomických krúžkoch,

Seminár o rádioastronómii
V dňoch 7. až 8. novembra 1970 uskutočnil sa
v ťlpiciach II. celoštátny seminár o rádioastronómii.
Účelom tohoto seminára boto, oboznámit astronómov — amatérov a pracovníkov hvezdární s novými výsledkami v tomto vednom odbore.
Prvý deň si záujemci vypočuli tni prednášky. Prvú
predniesodl RNDr. Jozef Olamr z Astronomického
ústavu Ondřejov na tému: „Rádiové galaxie", druhú Ing. Anton Tlamicha CSc., z Astronomického ústavu Ondřejov na téma: „Meranie na milimetrových
vinách" a tretiu záverečnú RNDr. Ladislav Křivský
CSc., z Astronomického ústavu Ondřejov na téma:
„Nové výsledky získané slnečnou rádioheliografiou".
Druhý deň účastníci seminára prezreli malú výstavku o práci a výsledkoch dosiahnutých na hvezdárni a zároveň navštívili objekty hvezdárne.
Riaditel hvezdárne v Upiciach, Vladimír Mlejnek,
na záver si pobesedoval s účastníkmi seminára
o práci a možnostiach v rádioastronómii.
V mene účastníkov dakujem pracovníkom hvezdárne a všetkým prednášateI'om za velmi hodnotný
TEODOR PINTÉR
seminár.
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a organizácii Slovenského zvázu astronómov — amatérov a o rozličných aktuálnych astronomických
problémoch.
Seminár spinil úlohu nielen z odbornej a spoločenskej stránky, ale podnietil pracovníkov v amatérskej astronómii do dalšej, nezištnej, popularizačnej činnosti.
— OH cha —

ilčastníci oblastného seminára, konaného v dňocli
Foto: P. Hazucha
8.-11. októbra 1970 na Bezovci.

Pre nás to bola významná udalost
Udalosf, ktorá sa odohrala 9. mája minulého roku,
bola významná nielen •pre profesionálnych, ale i amatérskych astronómov. Bol to prechod planéty Merkúr cez slnečný kotúč. Takýto prechod sa uskutočnil naposledy pred tr nástimi rokmi a další bude
u nás pozorovatelný až 10. novembna 1973. Proto
sme aj my, študenti gymnázia a členovia astronomického krúžku pri Dome kultúry v Považskej
Bystrici netrpezlivo čakali tento deň.
«Prácu sme mali zadelenú na čas od 6.00 do 13.30
hodiny, pretože vtedy Merkúr mal prechádzaf cez
slnečný kotúč. Všetci sme holi zvedaví na to, aha
sa nám naša prvá odborná práca podaní, ale d na
to, aké bude počasie. Ved' ‚práve od neho závisel
úspech .a •dobrý výsledkk.
Velmi nás ,potešilo, že bolo jasné a slnečné ráno.
Vybrali sme sa na pozorovatelňu, ktorú máme
umiestnenú na novom internáte. Pod vedením profesora Juraja B a r d y h o sme začali pozorovanie.
Všetky podrobnosti týkajúce sa našej práce aiárn
boji predtým dopodrobna vysvetlené.
Vonkajší dotyk Merkúra so slnečným kotúčom
sme nemohli zaznamenat, lebo práve vtedy bolo
zamračené. O chvílu sa však vyjasnilo a tak sme
mohli zaznačit prvú polohu planéty.
Nielen nám, študentom gymnázia boto umožnené
pozorovanie. Pre širokú verejnost boli umiestnené
pned domom kultúry dva d'alekohlady, pni ktorých
mali .službu starší členovia krúžku — maturanti
SVŠ. Záujem o túto akciu bol velký a prechod

KOZMOS

Merkúra sledovalo niekol'ko desiatok Pudí. My, ktorí
sme bol! na pozorovatel'ni, :pozorovanie sme skončili popoludn! o 13,15 hodine. Medzitým nás počasie
trocha hnevalo, lebo takmer celé dve hodiny bobo
zamračené, a tak čast dráhy nebolo možno zaznačit. Výsledok merania nás aj tak potešil, lebo
sme mali možnost zaznamenat 21 poloh s presným
udanlm času. S radostou sme konštatovali, že naša
práva je pomerne vzácna. Dozvedeli sme sa totiž,
že .na mnohých miestach v .našej republike bobo po
celý čas zamračené, a preto tento úkaz nemohol
byť všade pozorovatelný.

PRECHGbPLANETY MERKÚR SLNEČNÝM KOTl1COM
9. MAJA 1970

Členovia astronomického krúzku
pri DK v Považskej Bystrici
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Úloha č. 4.
Pr! efemeridách Slnka nájdeme v Hvezdárskej ročenke na roky 1970 a 1971 (a v dalších hvezdárskych.
almanachoch) v kapitole a) Sinko, b) Slnko a Zem
aj hodnoty zostavené v pr!pojenej tabul'ke (pre 0
hodin efemer!dového času)
Určte pomocou týchto údajov, v ktorý deň je Zem
v perihéliu a v ktorý deň je v aféliu. Aká je vzd!alenosť Slnka od Zeme v t!eto dni? Aký je stredný
zdanlívý polomer Slnka? Nájdite v ročenke (alebo
určie približne z uvedených údajov), v ktoré dni
vzdialenost Slnka od Zeme zodpovedá astronomickej jednotke! Vypočítajte skutočný ,polomer Slnka,
ak poznáte jeho vzdialenost od Zeme (stredná vzdialenost Zem — Slnko je astronomická jednotka
a = 149,504. 200 km).
Riešenie úlohy zašlite do redakcie časopisu pr!
Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove alebo
priamo na Oblastnú hvezdáreň v Hlohovci. Najlepšicli riešitel'ov odmeníme.

Deň

mesiac

20.
25.
30.
4.
9.
14.
19.
19.
24.
29.
4.
9.
14.
19.
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12.
12.
12.
1.
1.
1.
1.
6.
6•
6.
7.
7.
7.
7•

rok

1970
1970
1970
1971
1.971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971

rektazcenzia
h

m

s

17
18
18
18
19
19
20
05
08
06
06
07
07
07

49
12
34
56
18
39
01
47
08
28
49
10
30
50

53,8
06,1
17,3
22,5
17,7
59,6
25,9
17,0
05,4
51,7
32,8
06,0
29,5
41,5

Velké škurny na Slnku
v júni a v júli 1970
Sinečná činnost bota aj v týchto dvoch letných
mesiacoch vysoká. Týka sa to predovšetkým slnečných škvf'n. Mnohé z nich dosiahli takú velkost,
že sa dali bez t-ažkostí vid!et .aj bez d'alekohl'adu.
Niektoré najzaujím'avejšie skupiny škvřn sú na pr!_
pojených štyroch fotografiách. Prvé dva obrázky
sú z 13. a 15, júna 1970. Možno na nich porovnat
zmeny v štruktúre škv%n v relatívne krátkom čase.
Prvá skupina v smere slnečnej rotácie sa vyzna-
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mátu 9 X 12 cm. Priemer Slnka je na negatívoch
55 cm. Na snímkach zretel'ne vidief aj granuláciu.
Zvlášť ,prvá snímka je zaujímavá tým, že sa zdá,
ako by nehola exponovaná v integrálnom svetle.
Dosah podobných málocitlivých fotodosiek, velmi
strmo •pracujúcich, je niekedy udivujúci. Niekedy
sa pri pokojnom ovzduší podarí urobiť aj v spoji'tom
svetle obrázok slnečného povrchu s granuláciou
a flokulovou štruktúrou fotosf éry, ktorý pripomina
zábery získané filtrom, ,prepúšfajúcim slnečné lúče
len v úzkej oblasti blízko nejakej význačnej čiary
slnečného spektra, napr.: H — alfa atd'.
Marián Dujnič

Obr. č. 1: Slnečné škvrny 13. júna 1970, exp. 1/50
Foto: M. Dujnič
sek., o 9,05 hod. SEČ.

čovala velkou okrúhlou vedúcou škvrnou, ktorá iba
trošku zmenšená „dožívala" aj pri nasledujúcej rotácii Slnka v júli. V čase, ked' hola na vrchole vývoja, bol jej priemer ,približne tni razy v5čší, než
je priemer Zeme.
Druhá skupina prechádzala cez centrálny slnečný
meridián 16. júna. Bole velmi členitá a obidve hlavné škvrny, predná aj zadná, rýchlo menili svoj
tvar. Vani najzretel'nejšie to bole pri predmej škvrne. Ešte 13. júna bola premostená, ale už o deň
neskoršie sa spojili najprv rpenumbry .a 15, júna
aj tmavé jadrá. DYžka celej skupiny v jej najlepších
dňoch hola okolo 240 000 kilometrov.
Z júlových skupin bota najkrajšia skupina prechádzajúca meridiánem 24. júla. Na obrázku 3 ju
vidíme ako vyzerala deň predtým. Prekrásne členenie dávalo tušiť, že ju sprevádzajú všetky úkazy,
aké sine zvyknutí sledovať v maxime slnečnej činnosti špeciálnymi prístrojmi. V zemskej 'atmosfére
sa prejavila vo večerných hodinách 24. júla fadingom na vysielačoch, pracujúcich na krátkych
vinách. Pátral som aj po eventuálnej polárnej žiare,
ale pozorovanie rušil takmer spInový Mesiac. Vysoký počet škvřn .sa udržal až do konca júla a dokumentuje to štvrtý záber zachycujúci oblasti blízko centrálnej slnečnej zóny 27. júla.
Všetky zábery som získal v Spisskei Novej Vsi
pomocou amatérsky vyrobeného áalekohšadu s priemerem 70 mm, s ohniskovou dlžkou 1 meter. Obrázky sú zvščšené z fotodosiek ORWO DU — 3, for-

Obr. č. 3: Slnečné škvrny 23. júla 1970, exp. 1/80
sek., o 10,54 hod. SEČ.
Foto: M. Dujnič

Obr. Č. 4: Slnečné škvrny 27. júla 1970, exp. 1/70
Foto: M. Dujnič
sek., o 12,00 hod. SEC.

Mesačné kamene houoria
ALEXANDER BAZILEVSKIJ

Obr. č. 2: Slnečné škvrny 15. _ júna 1970, exp. 1/50
sek., o 9,07 hod. SEC.
Foto: M. Dujnič
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Veda o Mesiaci urobila další krok vpred. Sovie,tski
vedci získali nové poznatky o zložení a vlastnostiach
mesačnej pády, ktoré priniesol na Zem kozmický
aparát „Luna — 16". Cielom .týehto výskumo'v je
získanie informácií o prírodných ,podmienkach Mesiace a slnečnej sústavy. Prečo je človeku potrebné
poznať Mesiac, Mars, Venušu a iné nebeské telesá?
My sme Pudia — obyvatelia pl'anéty Zeme a naše

KOZtNOS

)

,

Vedel sledujú let „Interkozmosu 2".

KOZMOS

Foto: APN

Previerka prístrojov družice Interkozmos I pred
spojením s nosnou raketou. Dr. Valníček kontroluje
prístroje československej výroby.
Foto: L. Polileašin, APN
zujú na značnú po=dobnosť v štruktúre a charaktere niektorých e,ndogénnych magmatických procesov
na Zemi a Mesiaci. Teraz móžeme opodstatnene tvrdiť, že diferenciácia ,silikátových obalov nebeských
telies podia •chemickej štruktúry je spštá predovšetkým s javmi vyplavenia čadičovej magmy z prvotnej hmoty blízkej chondritoan.
Čadičový vulkanizmus je p.ravdepodob2ve nevyhnutnou podmienkou diferenciácie planetárnych telies
zemského typu. Súdiac podia výsledkov
výskumu mesačných vzoriek, vyplavenie čadičovej
magmy sa začína v raných etapách formovanta planetárnych telies Fa móže prebiehať už :pni dosiahnutí
pomerne nevel'kej masy nebeského telesa, kecl' sú
podmienky na ;povrchu iplanéty ešte vešmi daleké od
súčasných zemských po=dmienok.
Praktický nedostatok nestálych vodných alebo
uhličitých zlúčenvn stavia pred vedcov otázku, akú
úlohu hrali =prchavé komponenty v procese formovania mesačnej čadičovej magmy.
Ked' sa podarí potvrdil „suchý", bezvodný charakter mesačnej magmy, móže to viesť k zrevido,vaniu
súčass►ých predstáv o procesoch tvorenia atmosféry na Zemi.
Tie vedomosti, ktorými vedci disponujú v súčasnom momente, nedovolujú jednoznačne riešit túto
otázku.
Prieskum mesačnej pády svedčí o intenzívnosti
dórazných účinkov na povrch Mesiaca. To sa prejavuje v procesoch drobenia úlomkov odród a minerálnych zřn, v zmene optických vlastností minerálov a v javoch lokálneho vyp.lavenia. V mesačriých
vzorkách sa nepodarilo odhalil nijaké stopy procesov, analogických veternej alebo vodnej erózii. Takým spósobom prebieha druhá =etapa formovania povrchovej vrstvy ,;mesačnýoh mor" pod prevažným
účinkom meteorického barnbardovania.
V súčasnosti velká časť selenológov prichádza k
jednot•nej mienke o meteorickom póvo=de plytkých
mesačny'oh kráterov. Spory medal prívrženeami meteoriakej a vulkanotektonickej hypo=tézy o tvorení
kráterov patria teraz v základe len k otázkam tvoreni=a velkých kráterov s .priemerom niekolko desiatok a stoviek kilometrov.
Analýza zvláštností povrchového reliéfu v okolí
velkých kráterov poukazuje na =dóležitú úlohu explozívnych procesov.
Jednako, akého charakteru sú tieto explózie —
vulkanického alebo dórazne meteorického — dosial'
ale je hodnoverne zistené.
Výsledky výskumu vzordek mesačnej pády ukazujú, 2e podstata pro=duktov, typických pre vulkanické
explózie, .takzvané vulkanické popoly, dosi'al nie je
odhalená. To je ne;priamym argumentom v =prospech
meteoridkej hypotézy. Konečné riešenie tejto otázky
sa dosiahne pri d'alších výsskumoch.
— APN —
etzv.

minulosť, prítomnosť a do značnej miery aj budúcnoaf, sú zviazané s touto planétou. Preto pozorovanie mých kozmických telies robíme v záujme pozna=nia Zeme.
Procesy tvorenia a evolúcie Zeme vyvolávajú v nás
osobitný záujem. Ako sa utvorila atmosféra a hydrosféra, bez ktorých by nelbolo možné zrodenie života
na našej planéte? Co spósobilo utvorenie žulovej
platformy súše a čadičového dna oceánov? Čo je
hybnou silou vulkanických procesov? HPadanie o•dpovedí nás vedle k raným etapám formovania Zeme.
No o tom ostalo na planěte velmi málo svedeotiev.
Geologické epochy zotreli skoro všecky stopy javov
ranej históre. Tieto stopy treba hiedať na Mesiaci.
Náš prirodzený satelit predstavuje pomerne nevelké kozmické teleso. V raných etapách jeho evolúcie bola intenzívnosť geologických .(selenologickýoh) procesov, ako se adá, rovnaká so zemskou,
no za posledných 3-3,5 miliardy rokov sa zrejme
prudko ,nížila. Neprítomnosť atmosféry na Mesiaci
umožnila zachovať najstarši.e útvary v povrchových
vrstvách tohoto nebeského telena prakticky v pávo'dnej podobe. Sledujúc vzorky mesačného základu,
získavame hod'noverné poznatky o týchto starých
formáciách. Vzorku pády, .dopravená „Lunou 16", ako
aj vzorky získané letmi „Apolla 11 a 12" pochádzajú
z oblasti „morskeho typu". More hojnosti, v ktorom
pristál sovietsky kozmický aparát „Luna 16", predstavuje oválnu formu roviny s priemerom okolo
600 Ion.
V histórii formovania povrchových vrstiev mesačných „morí" možno rozlíšiť dva etapy: Tvorenie širokých lávových pri crývok pod vplyvom vnú:torných
(endogénnych) procesov a prepnacovanie vrchnej
časti týchto stuhnutých láv pásobením vonkajších
(ekzogénnych) faktorov. Odrazom prvej etapy je zostava a štruktúra úlomkov kryštaliokých odród a minerálov, ktorá sa stáva zložkou mesačnej pády. Výsledkom drhej .etapy sú stopy drobenia a rýchleho
tavenia zvláštnych prvkov mesačného základu.
Správy o zložení a stave endogénnych komponenrtov vo vzorke do;pravenej Lunou 16 vzbudzujú
ohromný záujem. Najsenzačnej un faktom se stala
príbuznosť preskúmaných úlonvkov mesaěnýoh odród
s obyčajnými zemskými odrodami typu čadiča. Obohatenie mesačných odród o titan a mé ;prvky, tvoriace rýchlo taviteiné formácie, ako zirkón, hafnium
a niektoré mé, ako sa zdá, je miestnym zjavom
a neodráža globáíne zvláštnosti štruktúry Mesiaca.
V tejto Gsúvislosti možno badat, že nedávno vyslovený ,predpoklad o formovaní Mesiaca z velmi horúoej časti proto,planetárneho oblaku v porovnaní
s tou časťou, z ktorej sa formovala Zem, je zatial'
p.red•časný.
Získané výsledky výskumu mesačnej pády penka-
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Mesaca s južn®u e W l®u
Dr. EL.EMiR GSERE

Prvý človek už pristál na 'Mesiaci. To nás všetkých velmi vzrušilo. Ba vieme, že táto 'svoju legendárnu exkurziu už aj opakoval. Takmer každý
z nás strávil niekol'ko hodin pri televíznom prijímači a kochal sa v mimoriadnej, ba možno povedať
v historickej udalosti. Pretože Mesiac v tej dube
bol v prvej štvrti, mohli sine ho v tieto dni pozorovat na vecernej oblohe. Mnohí nadšení pozorovatelia niekedy odskočili od televízora a pozreli na
strieborne sa ligotajúci Mesiac, či azda neuvidia na
ňom kozmonautov, ktorých maid na dosah ruky na
televíznej obrazovke. Pravda, volným okom, ani
velkým áalekohl'adom, ba ani najvácším dalekohl'adom by sme ich nemohli vidiet, predsa človek by
v táto chvíl'u rád čo najhmatatel'nejšie poznal Mesiac.
Predovšetkým každý z nás by rád videí tú skutočnú, tú pravd podobu Mesiaca. Rád by poznal
farbu a štruktúru jeho povrchu. "Pravda, velká
vzdialenost nám tieto úkazy rozptyluje, takže zo
Zeme ich nemóžeme pozorovat. Velký fyzik minulého storočia Ty n dal I prehlásil: „Aj keby bol
Mesiac potiahnutý najčie mejším sametom, videli by
sme ho na oblohe ako stríeborné zrkadlo, ktoré odráža slnečné biče". V skutočnosti povrch Mesiaca

Obr. č. 1.
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sa podobá vyvretým horninám, takej mftvej krajine, ktorá sa vyskytuje okolo sopiek po vel'kej katastráfe. Aj farba hornin bola dávno známa. Prezradili nám to lúče Mesiaca. Ich strieborný závoj
je možné poodhrnút pomocou polarizačných filtrov.
Vieme, že Mesiac odráža slnečné svetlo, a vieme
aj to, že každé odrazené svetlo je aspoň čiastočne
polarizované. Stupeň a spósob polarizácie — to sú
veličiny, ktoré móžeme merať — sú závislé práve od
povrchových vlostností mesačného prachu e mesačných hornín.
Práve na základe týcht poznatkov bobo možné už
pred príchodom prvých Pudí na Mesiac určit farbu
a štruktúru jeho povrchu. Poznáme mnohé farebné
obrazy povrchu Mesiaca, vcelku sa tieto obrazy zhodujú s prvými farebnými snímkami astronautov.
Štruktúru ,povrchu Mesiaca poznáme jednak z mesačných máp, jednak z fotografií mesačných sond
typu LUNA, RANGER a SURVEYOR.
Na základe týchto poznatkov sme zhotovili model
mesacného povrchu, tak ako ho vidíme na obr.
Č. 2. Jeho rozmery ad: 55 cm X 40 cm, spolu 2200
cm2. Znázornená je krajina okolo kráteru Koperník (vpravo uprostred) s častou pohoria Apeniny,
so zálivom Horúčavy, v popredí je predhorie Karpát. Na reliéfe sú ešte vyznačené krátery .Stadius
a Eratosthenes a severne od Koperníka malý kráter Fauth.
Podarilo sa nám dost verne zobrazit povrch Mesiaca a jeho zafarbenie, aj ked' pomócka bola zhotovená pred trinástimi rokmi — vcelku zodpovedá
farebným odtieňom, ktoré vidíme na fotografiách
kozmonautov. Vernost zobrazenia sme dosiahli
zvláštnou metódou zhotovenia modelu. Na hrubá
preglejku (ktorú sme použili preto, aby sa základná plocha neprehýbala od vlhkosti, s ktorou
sa pri modelovaní pracuje) sme epidiaskopom premietli príslušnú mesačnú krajinu a tú sme si nakreslili na preglejku. Potom sme na preglejku klincami pripevnili kus hrubej vrecoviny, •aby sádra
dobre držala. Klínce sme však nepribíjali na lubovolné miesta, ale vytvorili sme z nich okraje kráterov a vyznačili sme •pomocou nich jednotlivé dóležité útvary. Pritom sme tým, že sme niektoré klice zapustili hlbšie alebo menej hlboko, vytvorili
vlastne aj hrubý reliéf krajiny. Potom sme modelovali už len sádrou. Pri modelovaní nám velmi
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40 cm X 55 cm X 45 cm
Na boku skrinky je vypínač, ktorým sa zapína žiarovka na kovovom stojane.
Pomócka splňa dye úlohy. Po prvé nám v zmenšenej miere takmer verne znázorňuje časť ,povrchu Mesiaca a tým dáva dobrú predstavu o tom,
ak•o vyzerá iMesiac zblízka. Pomócka dobre vystihuje
to, že mesačná krajina je v podstate jednoduchá. Ďalej

Obr. č. 2.
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ukazuje, že aj ked' je členitá, pre'dsa sa na nej vyskytuje len málo druhov rozličných útvarov. Tieto útvary sú .na reliéfe vybavené malými kartičkami s ich
pomenovaním takým spósobom, aby nerušili celkoyý obraz. Reliéf bol vytvorený citlivou rukou nášho spolupracovníka Jozefa ANTALA. Aj tvarove aj
farebne ;vytvára velmi pekný a verný celkový dojem.
Po druhé pomócka učí poznávat súhvezdia tak,
ako ich vidíme na oblohe, a to v každej ročnej
dobe, ako vyzerajú jednotlivé súhvezdia, ked' 'sú
sklopené pri svojom východe, ked sú pri svojom
vzpriamenom postavení — pri kulminácii a nakoniec, ked sa skláňajú pri západe.
Celkový pohl'ad na južnú oblohu, ako ju vidíme na
pomócke, ukazuje nám vzájomné zoskupenie súhvezdí. Fri tom pohPad je prirodzený, zodpovedajúci
pohPadu na oblohu. Tým sa v podstate líši od pohl'adu na hviezdnu mapu, ale 'aj od pohladu na
glóbus. Ba dokonce aj •od bežných otáčivých máp sa
liší tým, že nie je potrebné pomócku otačať nad hlavou.
Fri našej pomócke sa velmi zvyšuje pre•dstavivosť
a ulahčuje sa hladanie na mape.Dóležitá je aj té
skutočnosť, že 'kresba súhvezdí je len málo skreslená. Z týchto dóvodov sa pomócka velmi dobre hodí
na zoznamovanie sa s hviezdnou oblohou a to l'ahko
a jednoducho.

O6javia

dobre pomáhalo 'rozmiestnenie a výška kli'ncov. Pravda, výšku svahu kráterov a pohorí sme sune predimenzovali, ako je to zvykom pri plastických mapách.
Druhou časťou pomócky je jej zadná stena. Na
nej sme vytvorili pohla• na južnú oblohu, .ako
ju vidíme z našej Zeme, priimo z ná•šho stanevišta na 48,5° severnej zemepisnej šírky.
Pohlad na oblohu zo Zeme a Mesiaca je celkom
podobný. Zadná stena pomócky je z tmavomodrého
kartónu. Hviezdy sú znázornené tak, že podl'a ioh
velikosti sú do kartónu vyrazené kruhové otvory
zodpovedajúce polohe a jasnosti hviezd, za kartónom
je položený bledožitý list, ktorý znázorňuje hviezdy. Spojnice hviezd sú urobené priamo na modrom
kartóne bielou ceruzkou.
Na zadnej stene pomócky je spolu dvanást kartónov uložených za sebou, na ktorých je zakreslená
obloha, ako ju vidíme zo Zeme a teda aj z Mesiaca
okolo 21. hodiny uprostred jednotlivých mesiacov,
to znamená okolo 15. januára, február.a, marka a,td'.
Jednotlivé obrazy sa mesačne vymieňajú. Zo zadu sa
k nim prikladá už spomenutý žitý list, ktorý máme
len v jednom exemplári.
Mapa oblohy je zostavená tak, že vl'avo dole je
východ, uprostred dole je juh a vpravo dole je
západ. Uprostred navrchu je zenit. Mapa oblohy zodpovedá teda Pohledu na oblohu, •ak sme obrátení
čelem na juh .a pozeráme sa ;na oblohu bez toho,
žeby sme sa sami otočili. Otáčame len mierne hlavou doprava, dolava a k zenitu, teda ,pozorujeme
práve polovicu nebeskej sféry.
Na •oblohe ešte vidíme „svietiť" našu Zem, pravda ve zváčšenom .podaní, aby vyjadrovala tú skutočnosť, že na mesačnej oblohe naše Zem svieti
ako impozantně nebeské teleso. Zem sme zhotovili z polovice tenisovej lo;ptičky. Je zavesená na
takmer neviditeínej "snúrke.
Aby sa zvýšil dojem oblohy, na stranách medzi
prednou stenou, ktorá je z plexiskla, a zadnou stanou — oblohou, je zo zafarbeného hliníkového plechu vytvorená klenba. Na .pravej hornej časti je
ešte umiestnená žiarovka, ktorá má napodobňovať
Sloko. Celá 'pomócka je vložená do 'drevenej skrinky
s rozmermi:

Zo štúdia porúch dráh Urána a Neptúna hmota
planéty Pluto je 90 percent hmoty našej Zeme.
Taktiež bolo zistené, že priemer tejto planéty je
vščší než 2500 km, ale menší než 6800 km. (Rovníkový ,priemer Zeme je zaokrúhlene 12,7 tisíc km).
Na základe týchto výpočtov prichádzame k zisteniu, že hustota planéty Pluto je najmenej desaťkrát vi čšia ako hustota našej Zeme, čo je však
velmi nepravdepodobné.
Rollan Kiladze, sovietsky vedec z astronomického
observatória v Abastumani, sa na základe svojich
výskumov dopracoval k zaujímavým výsledkom, k
vzorku, ktorý ,poukazuje na závislosť medzi hustotou, priemerom a časem pohybu planět okolo svojej
osi. Pri použití tohto vzorca dospel k záveru, že
planéta Pluto nemóže mať v nijakom prípa'de váčšiu
hustotu ako naša Zem. V prípade, že je napríklad
priemerná hustota Pluta 4 g cm - 3 hustota, hmota
Zeme je 5,52 g om-3, tak jej priemer je 5850 km,
a na jej hmotu pripadá len 7 percent hmoty Zeme.
Podle času spracovania výpočtov si v nejbližšej
bu•dúcnosti budeme mócť vysvetliť, či vplyv na výkyvy dráhy Urána pochádza v pinej miere od gravitačného pósobenia Pluta.
V prípade, že je hmota Pluta v skutočmosti taká
malá, ako ju uvádza Kiladze podl'a svojich výpočtov, a rušivé účinky, poruchy v dráhe Urána sú
natol'ko velké, že by sa nedali vysvetlit gravitačným pósobením Pluta, móžeme myslieť len na
to, že na dráha vzdialenejšej, ako je dráha planéty Pluto, obieha okolo nášho Sloka ešte jedna
planéta.
Možno už v krátkom čase sa dopočujeme o objavení tejto doposial neznámej, desiatej ,planéty.
(Journal of the British
Astronomical Association)
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komety

novej

dráhu

Vypočítali

presné •kontrolné zariadenie udáva presnú polohu
priestoru, z ktorého róntgenové žiarenie vychádza.
„Šošovka" na meranie kozmického žiarenia je už
nkonštruovaná. Podfa výsledkov meraní v laboratóriách sa za jej pomoci dajú zachytávat aj také
slabé zdroje róntgenového žiarenia, ktorých intenzita sa rovná približne pol percentu róntgenoveho
žiarenia hmloviny Raka.
(Sky and Telescope)
Spracoval: L. D.
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Hrubozrnná časí spodnej vrstvy mesačnej horniny.
V strede — vychladnutá sklenená kvapka prirodzeFoto: APN
ného vzniku.

Pracovníci Univerzitnej hvezdárne v Kyjeve K.
Čurjumov a S. Gerasimenko pri pozorovaní už známej kométy Coma — Sola zistili na vyhotovených
snímkach prítomnost ešte jednej kométy, ktorá bola od nej vzdialená asi na dva stupne.
Preštudovali viac než sto vyhotovených fotografií a na mnohých z nich našli obraz tejto novej,
náhodne objavenej kométy. Výsledky svojich pozorovaní zaslali do Astronomického ústavu v Leningrade, do Ústavu Sternberga v Moskve a do Medzinárodného astronomického centra v Cambridge
v USA, kde ich objav i prijali.
Novú kométu pomenovali podla mien jej objavitePov „Čurjumov — Gerasimenko 1969h".
Dráhu novej kométy už vypočítali a na ďalších
pozorovaniach sa zúčastnia všetky svetové hvezdárne.
(Izvesti ja )
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skutočnost

Teleskop v Zvenigorode. Prácu na špeciálnom počítacom zariadení vedie Nadežda Busarova.
Foto: Černov, APN

Teória,

Meranie kozmického žiarenia patrí medzi najfažšie
astronomické úlohy, pretože spodné vrstvy atmosféry pohlcujú všetky róntgenové lúče •priehádzajúce z vesmíru. Preto sa pozorovanie móže vykonávat
len vo velkých výškach pomocou umelých družíc,
rakiet a balónov, vyzbrojených róntgenovými radarmi, ktoré se anóžu vzniest až do výšky 30-40
kilometrov.
Na pozorovanie tohto žiarenia nie su vhodné „bežné" optické prístroje,ako napríklad šošovkové a zrkadlové ďalekohPady. Z tohto dóvodu má vefkú perspektivu nový róntgenový ďalekohl'ad, ktorý vyvinulo laboratórium vedecko-výskumného ústavu
Boeing.
„Šošovka" nového prístroja sa skladá z 19 koncentrických kovových prstencov. Každý prstenec je
z vnútornej strany pokrytý tenkou vrstvou lítiumfluoridu. Táto vrstva zhromažďuje róntgenové žiarenie a odráža ho na malú plochu, ktorej velkosf by
sme mohli •porovnat s vePkosfou .poštovej známky.
Na tejto ploche je umiestnený citlivý germániový
prístroj. Toto zariadenie podi'a intenzity prichádzajúcich róntgenových lúčov mení tlete impulzy na
elektrické signály, ktoré sa zachytávajú na magnetofón, alebo pomocou rádia a potom sa vyhodnocujú.
Nový róntgenový ďalekohlad zachytáva tvrdé
róntgenové žiarenie, ktoré sa šíri na vinovej •dlžke
v rozsahu od 0,69 A do 0,125 A. (Porovnanie: vinová
dížka svetla, ktoré zachytáva naše oko je v rozsahu
od 4000 A do 7500 A.) Schopnosf hornej hranice
citlivosti prístroja — k dlhším vinám, je ovplyvňovaná množstvom róntgenového žiarenia, ktoré pohlcuje atmosferický obal Zeme. Nový prístroj majú
vbudovraf do balóna, ktorý sa má vzniest do výšky
42 km. Tam ho automatické zariadenie nasmeruje
na vyznačené body nebeskej oblohy, •pričom velmi

Vznik „maskonov" (mass concentrations — koncentrácia hmoty) v kruhových mesačných „moriach"
vysvetl'uje tečna J. J. Gillvaryho. Gil1vary pokladá
„maskony" za sedime•ntálne uloženiny mesačných
riek do kruhových mor. Najčastejšou námietkou
proti tejto teórii bol nedostatek znakov, ktoré charakterizujú eróznu činnosf vody, ako napr.: pobrežia, nečne a morské terasy, vyschnuté nečne
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údolia a pod. Na vybraných fotografiách z Orbiteru
a z Apolla 8 sú spomínané základné znaky vytvorené činnosťou vody na Mesiaci celkom presvedčivé.
Na fotogr.afiáeh je zretel'ne vidiet pobrežia a terasy
v tesnom susedstve mesačných mocí. Tak jato sa
dajú rozoznat i vyschnuté riečne údolia. Tieto pozorované mesacné formy Gilivaryho teóriu potvrdzujú.
(Z programu Americkej geofyzikálnej únie)

vzdialené planety

Cel

(v

Mesiac je sice stále stredobodom záujmu v kozmickom priestore, ale už aj objavujú stále častejšie
úvahy do budúcnosti.
V roku 1978 bude postavenie planét Jupitera, Saturna a Urána také výhodné, že ich gravitačné pole
by urýchlilo kozmickú sondu smeruj ícu k Ne•ptúnu.
Významné je, že by sa doba letu k tejto planéte
skrátila z póvodných 30 rokov, keby sonda letela
bez tohto dodatočného zrýchlenia, na 9 rokov. Let
k Neptúnu vyžaduje zariadenie, ktoré by spofahlivo
pracovalo 9 rokov, vhodné zdroje prúdu, vysielaciu
techniku umožňujúcu spojenie na také vzdialenosti,
zaistenie sondy proti meteórom a samozrejme i vhodnú, silnú raketu.
(Bill der Wissenschaft)

enšia, ale viac

Po roku 1823 dostal velký astronóm a matematik
C. F. Gauss za svoje práce cenu Kodanskej vedeckej spoločnosti. Bol samozrejme velmi rád, ale
ešte vdčšiu radosť by mu bolo spósobilo niečo mého
ako medaila. Sveděí o tom jeho list priatePovi
H. C. Schumacherovi z Altony:
Milý priatel'. Prosím Vás zabezpečte v mojom mene žiadané jednotlivosti ,pokial' jde o udelenie medaily. Nemoc mojej manželky, rodinné tažkosti, určité straty, ktoré ma v poslednom čase postihli
a ktoré spustošili moje firiancie, mi nedovol'ujú
luxus, aby som si pre medailu zašiel osobne. Ak
Vám to nebude robjť velké tažkosti, prosím Vás,
vymente ju za zvonivé mince. Budem Vám nesmierne zavjazaný i s celou svojou rodinou. Spoločnosť
samozrejme nemusí knič vedief!"

Fragment panoramatickej snímky, zhotovenej 9. dedecembra 1970 vo večerných hodinách pravou kamerou telefotometra Lunochodu L Na snímke zretelne vidiet stopy kolies Lunochodu.
Foto: TASS — APN

Vesmír na o6álke

Umelá družica Zeme „Interkozmos I".
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Foto: APN

Po roku 1930 pracoval Albert Einstein v zimných
mesiacoch často v Kalifornii. Raz po prednáške navštívil observatórium Mount — Wilson. Spriatelil
sa so známym astronómom E. Hubbiom, ktorý mu
poskytoval cenné podklady pre relativistická kozmo_
lógiu. Kecl' Hubble raz sprevádzal Einsteina s manželkou po observatóriu, spýtala .sa ,pani Einsteinová,
na čo vébec je taký obrovský teleskop (mal zrkadlo
s priemerom 2,5 metra). Hubble odpovedal, že pomocou nebo dajú sa spracovať úpine nové poznatky
o vesmíre. Paní Einstejnová pokrátila hlavou a povedala: „To sa divím, mójmu manželovi na to stačí
rub starej obálky".
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Prehiad činnosti odbočky SAS u Hlohovci za rolc 1970
V uplynulom roku bola činnost odbočky už tradične orientovaná hlavne v týchto smeroch:
1. Činnost v mládežníckych astronomických krúžkoch.
2. Popularizačná a osvetová činnost.
3. Zhotovovanie názorných •pomócok a pomoc AK.
4. Odborné pozorovanie a prevádzka.hvezdárne.
Odbočka pri hvezdárni v Hlohovci združuje záujemcov o astronómiu, vedúcich AK zo širšieho okoha. Schádzajú sa pravidelne na pracovných poradách, kde sa zoznamujú s astronomickým dianím
u nás aj vo svete a získavajú metodickú, odbornú
i materiálnu pomoc ;pre svoju 'činnost. V pósobnosti
odbočky aktí•vne pracuje 24 AK, najmá v Nitre, Trnave, Modre, Bratislave, Stupave, Novom Meste, Pov.
Bystrici, Zl. Moravciach, Král'ovej pri Senci, v Hlohovci.
ČINNOSŤ V MLÁDEŽNYCKYCH AK
Na hvezdárni pracujú tni mládežníoke krúžky,
priemerne po 16 členov. V ich prograrne je, okrem
prednášok a pozorovaní, premietanie fihnov, programové vyučovanie — ASTROTESTY, systematika súhvezdí pomocou kódovania a volná 'záujmová činnost
na hvezdárni.
Akcie:
— Výstava v .Dome pionierov a mládeže „Na Mesiac
a nadej" s prednáškami a premietaním filmov
v marci — účast 800.
— 4-dňový zájazd na výstavu lvIesačných hornin v
Ondřejově s návštevou hvezdárne v Ďáblicích a
historických objektov Pražského hradu.
— Zájazd na hvezdáre Ado GySru v M1R.
— Účast na Zraze mladých astronómov Slovenska
v júli v Patinciach — 14 členov AK.
— Dvojdňový výlet na Bezovec s pozorovaním večernej oblohy v septembri — účast 28 členov AK.
— Výstava prístrojov firmy Zeiss, Bratislava — október, účast 26 mladých.
— Trojdňový zájazd do Budapešti — november —
účast 14 mladých.
Mládež sa zapája do celej prevádzky hvezdárne,
zozuamuje sa s metodikou astronomických pozorovaní, zhotovuje pomócky, čo je užitočné aj .pre
usmernenie ich záujmov.
POPULARIZAČNÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ
Boli prevadené tieto akcie:
— Vex~rné semináre na hvezdárni každý utorok s
pr d:iáškou, •praktickou činnostou, premietaním,
pozorovaním.
— Pozorovania večernej oblohy pre verejnost každý
utorok a pi•atok.
— Prednáška pracovníka katedry jadrovej fyziky UK
v Bratislave na pracovnej schódzi 14. februára:
Neutrína vo vesmíre a určovanie veku hornin.
— Astronomický deň na SVŠ v Hlohovci s prednáškami a premietaním filmov.
— Záj'azd na výstavu Mesačných hornin s návštevou
hvezdárne v Ďáblicích.
— Slávnostné zasadnutie odbočky spolu s AK z príležitost4 osláv M. Hella s prednáškou „O živote
a diele M. Hella".
— 20. mája prednáška Dr. J. Štohla o výskume mikrometeoritov a priebehu konferencie KOSPAR, na
pracovnom zasadnutí SAS.
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— Organizácia a vytvorenie Miestnej organizácie
SZAA v Hlohovci, Nitre, Trnave, Zl. Moravciach,
Bratislave.
— Trh prednášky Dr. E. Csere na tému Vesmír okolo nás pre AK v Pov. Bystrici.
— Vedenie stálej rubriky „Astronomické informácie"
v časopise „Život v Hlohovci".
— Exkurzie zo škó1 s odborným výkiadom, prehliadkou hvezdárne, pozorovaním, prípadne premietaním — 24.
— Zahraničných a mých exkurzi 20.
— Na hvezdárni sa uskutočňujú vyučovacie hodiny
fyziky •najmá pre žiakov SVŠ a gymnázia, praktické cvičenia a pozorovania z meteorológie pre
žiakov ZDŠ.
Oblastný seminár •pre vedúcich AK 8.—ii. októbrra
— Nakrúcanie krátkeho filmu zo života AK v Etape 25. — na Bezovci.
— Zájazd odbočky do Budapešti 20.-22. novembra.

ZHOTOVOVANIE NÁZORNÝCH POMOCOK
A POMOC AK
Pri hvezdárne v Hlohovci je vytvorená komisia
pre názorné pomócky, ktorá podporuje a vyhodnocuje túto činnost.
Boll vytvorené tieto nové pomócky:
— Lunárium •k určovaniu zatmeni Mesiaca a Sluka,
fáz Mesiaca v intervale asi 5 000 nekov,
— skladacie mapky oblohy na jednotlivé obdobia
pre najmenších záujemcov o astronómiu,
— mapky oblohy ,pra systematizáciu suhvezdí ako
učebná pomócka pre AK,
— trojrozmerný model pohybov Zeme, Mesiaca a
planět — názorná ,pomócka, na lctorej sa dá demonštrovat 20 astronomických úkazov.
Odbočka poskytuje odbornú, metodickú i materiálnu pomoc astronomickým krúžkom nielen v oblasti
Hlohovea. Udržuje spolupráce s AK pri Technickom
múzeu v Košiciach, AK v Gyóri v ML`R, s kartografickým ústavom v Bratislave.

ODBORNĚ POZOROVANIE A PREVÁDZKA
HVEZDÁRNE
Na Oblastnej hvezdárni v Hlohovci nie sú žiadni
zamestrvanci, celú činnost vykonávajú •čle.novia SAS
vo svojom val'nom čase. Pr•evádza sa odborné pozorovanie zákrytov hviezd Mesiacom,
— zakreslenie slnečny"ch škvřn — 43,
— vytvorila sa meteorárska skupina pozorovatel'ov,
ktorej vedúci sa zúčastnili semi.nára v Úpiciach.
Uskutočnila pozorovanie Perseid 12.-15. augusta
v horskom prostredí v Otrokoviciach,
cvičné fotografovanie slnečnej fotosféry a koróny,
— pozorovanie prechodu Merkúra cez kotúč Sluka,
— popularizačně pozorovania pri exkurziách a mých
'akciách.
Odbočka v minulom roku neustále zápasila s organizáciou činnosti a prevádzky Oblastnej hvezdárne,
pretože táto sa natofko rozrástla, že nie je možné
ju robit bez jej zamestnancov. Vyžiadala nesmierne
úsilie a obetavost dobrovolných pracovníkov pre splnenie svojich závázkov.
Za odbočku SAS: P. Hazucha, prom. fyz.
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• Odbor školstva ONV a Hvezdáreň v Rožňave
za účelom realizácie uznesení decembrových plén
ÚV KSČ a ÚV KSS, sa obrátili na všetky školy v
okrese s výzvou o aktivizovanie astronomických
krúžkov a popularizácie astronómie na ' školách.
Táto výzva móže siúžiť ako priklad pra ostatně
okresy na Slovensku, 'ako piniť konkrétnou prácou
uznesenia ústredných straníckych organov v záujme
zvýšenej ateistickej výchovy mládeže u nás.
V.
®
• (a) Fri Oblastnej hvezdárni v Hlohovci, každý
mesiac sa schádza poradný zbor hvezdárne. V tomto období milovníci astronómie v Hlohovci pripravujú pinenie svojich závázkov, které si dali na počesť 50. výročia založena KSČ. Chcú odpracovať
asi 3000 brigádnických hodin na výstavby horskej
'pozorovatel'ne v rekreačnej oblasti Slovakofarmy,
n. p. Hlohovec na Bezovci.
• V hlavnom meste Slovenska, v Bratislave založili Miestnu organizáciu Slovenského zvázu astronómov — 'amatérov. Ustanovujúca schádza sa uskutočnila koncom januára v priestoroch Parku kultúry
a oddychu. Najváčšou bolesťou tejto sYubne sa rozvíjajúcej •organizácie sú nedostatočné priestorové
možnosti na prácu. Zo strany riadiaceho návodného
výboru sa očakáva, že konečne sa povie aj rozhodné
slovo v otázke výstavby ;planetária v Bratislave, pra
ktoré bolí zakúpené drahocenné prístroje už pred
rokmi, 'ktoré sú však nevyužité a chátrajú.
—1—
• V decembri minulého roku, Školská a kultúrna
komisia ONV v Prešove prerokovala plán činnosti
Oblastnej hvezdárne v Prešove na rok 1971. Popri
vzdelávacích, metodických a ;pozorovacích úlohách,
®Mastná hvezdáreň v Prešove plánuje na druhý
štvrťrok usporiadať o'blastný seminár na Sigorde,
(A)
asi pra 30 účastníkov.
• (ch) Súdruh Filip Kováčik, pracovník Meopty,
n. p. Bratislava •a dlhoročný podporovatel amatérskeho hnutia na Slovensku, začal riešiť >prototyp ,prístroje na pozorovanie a fotografovanie komét pre
estronóm'ov — amatérov. Noci nejvščšia viditelná
kométa — Halleyová ,bude u nás viditelná iba v budúcom desatročí, nezdávame sa však, že prístrojová
pripravenosť k tomuto úkazu je zdóvodnená už v
tomto období.
• Poslucháči druhého ročníka Pomaturitného štúdia astronómie pri Gymnáziu v Hurbanove v týchto
dňoch obdržali témy opísemných záverečných prác.
Obhajoba tejto samostatnej práce z odboru astronómie, je súčasťou záver.ečných skúšok. Najlepšie
diela budú publikované postupne v zborníkoch SloL.
venskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.
• Koncom januára 1971 sa založila prvá Miestna
organizáeia Slovenského zvázu astronómov — amatérov i na Orave. Z inici'atívy súdruha Miroslava Horáka, riaditel'a Strednej pri'emyselnej školy elektrotechnickej v Tvr•došíne, do tejto organizácie sa
(a)
doteraz prihlásilo do 20 členov.
• (d) Na Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanov.e sú k dispozícii pre záujemcov hvezdárske
ročenky na rok 1971 vi cane Kčs 13,50 a astronomické informáoie v 'cane Kčs 0,80. Z"aujemci sa móžu
písomne o'brátiť na uvedenú adresu.
• Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
v Tatranskej Lomnici, vydal farebnú publikáciu pod
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názvom: „Skalnaté Pleso". Cena publikácie je Kčs
20.— a obsahuje popri umeleckých zábe•roch z Vysokých Tatier•aj podrobnejší rozbor z vedeckej činnosti AÚ SAV s bohatou fotodokumentáciou. Objednávky prijíma AG SAV v Tatranskej Lomnici.
—i—
• Osvetový dom v spolupráci s Okrasným výborem Socialistickej aka'démie v Nových Zámkoch už
niekol'ko rokov úspešne organizuje výchovno-vzdelávacie podujatia z odboru astronómie v okrese Nové Zámky. Na základe •skúseností z minulých rokov,
pustupne organizovali cykly prednášok vo vžčšich
obciach v okrese, ktoré potom pokračovali náročnejšou formou vzdelávacích akcii, vo forme takzvaných Pudových akadémií z astronómie. Jednotlivé
prednášky 'sú zostavené jednak podi'a záujmovej oblasti poslucháčov, jednak z hradiska najnovších poznetkov z výskumu vesmíru. Okrem všeobecných
znalostí o slnečnej sústave, zákonov a zákonitostí
sférickej astronómie a nebeskej mechaniky, prednášky zameriavajú aj na výskum vesmíru, o který je medzi poslucháčmi velký záujern. Tieto
akcie sa najviac ujali v mestách Nové Zámky, Šurany, Štúrovo a na obciach Sálka, Kamenín, Mužla,
Pozba, Zemné, Andovice a Milanovice.
—S—
• Amatérska astronómie v Spišskej Novej Vsi má
už dlhú 'tradíciu. Táto sa začala rozvíjať koncom
minulého a začiatkom tohto storočia. Jedným z prvých na'dšencov tohoto odboru bol gymnaziálny profesor Július Greyer. Jeho zásluhou sa nachádza i v
tomto období vo fyzikálnych zbierkach školy vešmi
kvalitný achromatický refraktor s ipriemerom objektívu 60 mm a ohniskovou vzdialenosťou 500 mm.
Ďalším priekopníkom amatérskeho hnutia je od reku 1950 Ing. František Dojčák, ktorý tu založil svoju
súkromnú hvezdáreň a uskutočňoval pozorovania z
róznych úsekov. V roku 1961 sa obnovila činnosť
astronomického krúžku, najprv pri IV. základnej
deváťročcnej škole, neskór .pri Okresnom vlastivednom múzeu. Noci amatérska astronómia v Sipišskej
Novej Vsi má teda bohatú tr•adíciu, doposial' se nepodarilo získeť pra svoju činnosť vyhovujúce priestory. Podi'a oznámena Odboru kultúry ONV naskytá
sa teraz príležitosť, pretože v rámci generálnej opravy Okrasného vlastivedného múzea sa počíta aj
s dobudovením astronomickej pozorovetel'ne na uvedenej budove. S dokončením prát sa počíta v roku
1971.
—1—
• Pri Okresnom ;dome pionierov a'mládeže v Komár:ne sa založil astronomický krúžok, ktorý vedie
s. Teodor Pintér, pracovník Slovenskej ústrednej
hvezdárne v Hurbanove. Mladí záujemci v rámci
svojej záujmovej činnosti sa oboznamujú so základmi astronómie a kozmonautiky. Po postu•pnom ovládaní poznatkov astronomickej 'optiky by chceli v budúcnosti ,skonštruovať vlastný dalekohPad, kterým
by uskutočňovali i niektoré odborné pozorovania.
(A)
• (V) — Na Slovensku už dlhé roky pracuje systematicky 13 astronomických krúžkov v odbore meteorológia. Tieto krúžky zapisujú základné údaje 'o teplote, oblačnosti, zrážkach, vidi'tel'nosti, stave p&dy do
denných výkazov vo forme bodovania počasia. Ovšem
je viac krúžkov, ktoré sa za'oberajú aj pozorovaním
počasia .pomocou registra"cných iprístrojov. Napozorované materiály sústred'uje Slovenská ústredná
hvezdáreň v Hurbanove, ktorá v spolupráci s Meteorologickým ústavom v Hurbanove tieto materiály
bude postupne spracovávať. Účelom tohoto pozorovania je zostavenie prehladov mikroklúny v jednotlivých oblastiach, ktoré údaje móžu byť prospešné a uži'točné aj pre získane observačných podmienok astronómov na Slovensku.
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NOVINKA
PRE AMATÉROV
Malý d'alekohl'ad „NEWTON — MDN 120" — výrobok Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.
TECHNICKĚ ÚDAJE:
typ — zrkadlový, NEWTON
priemer zrkadla — 120 mm
ohnisková vzdialenosf — 960 mm
montáž — paralaktická
váha — 30,60 kg
ROZOBRATELNOSŤ — na 4 časti:
1.
2.
3.
4.

trojnohý stojan
nosná trubice
iparalakticá črasf montáže
tubus s objímkou na upevnenie

OBJEDNÁVKY ZASIELAJTE NA ADRESU: Učebné
pomňcky, n. p., BANSKÁ BYSTRICA, ul. Janka Král'a 3

N óžeme

vám dodal:

Dr. Elemír Csere: Astrotesty I.
á Kčs 5,—
Kol. autorů: Měsíc, á Kčs 3,70
Kol. autorů: Mars, á Kčs 3,—
Kol. autorů: Návod ke zhotovení
ASTOČ~STY
amaterského astronomického dalekohledu, á Kčs 9, —
Josef Židů: Planétky a metódy
určování jejich poloh, á Kčs 9,50
SÚH Hurbanovo: Prehl'ad astronomických pozorovaní na SÚH
~?nW1i\
v Hurbanove v roku 1969, á Kčs
3,—
SÚH Hurbanovo: História a súčasnost' hvezdárne Hurbanovo. á Kčs 3,—

Yf~pL1+
fl Jt1JkTí
dJjtd'
J~l,EL~flS""1h1LJL
1,d1I;1,11JLI

~

Kol. autorov: Otáčavá mapa severnej oblohy (skladacia), á Kčs 1,—
Kol. autorov: Hvezdárska ročenka 1971, á Kčs 13,50
Hvezdáreň Hradec Králové: Astronomické informácie, á Kčs 0,80
SÚH Hurbanovo: Prehl'ad astronomických pozorovaní na SÚH Hurbanovo v roku 1969, á Kčs 3,—
RNDr. P. Lála: Kozmonautika (prehTad vypustených umelých družíc do vesmíru) á Kčs 20,—
Okrem toho móžeme vám dodaž malé a velké odznaky i vlajočky SÚH v prístupnej cene.
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