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Vývoj astľonúmie za posIených 50 rukou
RNDr. LUDMILA PAJDUŠAKOVA CSc.

I. čest

sa

Tohoto roku celá naše vlast oslavuje 50. výročie
založenia KSČ. Pravým účelom týchto osláv je zdSraznit vzostupný rozvoj celého nášho života, ktorý
sa nedá vysvetliť len automatickým prirodzeným
vývojom spoločnosti. Astronómia jste nie je jediná,
na ktorej možno markantne ukázat velký rozdiel
trendu vzostupu rozvoje za prvých 25 rokov buržoáznej republiky a za druhých 25 rokov socialistňckej republiky — pod vedením strany robotníkov — KSČ.
Zatial' čo za prvej ČSR astronómia na Slovensku urobila vpred len niekolko slabých króčikov,
po roku 1948 nielen, že sa zrodila profesionálne
astronómia, ktorá rýchlym tempom narastala a zreaž do úrovne medzinárodnej, ale začala sa rozvíjet a rozkvitat i astronómia amaterska.
Histórie je matka múdrosti, najlepšou učitelkou
života — pretože se fakty nedajú oddiskutovat.
Ne úvod histórie vývoja estronómie na Slovensku
treba zdčraznit, že na Slovensku existovali už
v predminulých storočiach dye hvezdárne — a to
v Trneve pri univerzita a v Prešove. Postupom med'arizácie v Uhorsku teeto hvezdárne zanikli.
V roku 1871 na území dnešného Slovenska zakladá a buduje z vlastnej zál'uby a z vlastných prostriedkov hvezdáreň v Starej ĎaU maďarský šlachtic
dr. Mikuláš Konkoly-Thége. V roku 1898 dr.
Konkoly venoval svoje observatórivm uhorskému
štátu. Po eprvej svetovej vojne bolu treba tuto hvezdáreň prjstrojove od základu budovat. V tejto dobe
vypomohli astronómi z českých krajin — ked'že na
Slovensku žiaden astronóm neexistoval. Situácia v
Starej Ďali se pomerne zlepšila, ked° v roku 1928
bol postavený „velký" d'alekohřad (60003300) a
skonštruovaný spektrohelioskap. Výskum v Starej
Ďali se zameral hlavne na tni problémy: dejiny
astronóniie a astronomickej chronológje, astrofyziku
a heliofyziku.
Do sl°ubněho rozvoje tejto hvezdárne zasiahla velmi nepriaznivo politická situacia. Mníchovským verdiktom [1938) pripadlo južné Slovensko znovu Maďarsku a zo Starej Ďali v dásledku vytvorenia Slovenského štátu odchádzali domov do Čiech temer
vše+tci zamestnanci hvezdárne. Narýchlo demontovail a evakuovali zariadenie hvezdárne. Čast tohoto
inventára prešia do Protektorátu — napr. spektrohelioskop — velký dalekohl'ad a viac a,ko po'lovica
knižnice ustala na území Slovenského štátu a po
dlhšom uskladňovaní vo vagónoch ocitá sa tento
vzácny inventár v priestoroch vodárne v Prešove,
kde sa ho ujal Dr. A. Duchoň, majitel' vlastnej pozorovatel'ne e predsede tamojšej odbočky Štefanikovej astronomickej společnosti.
Ani klerikálna republika si nemohla dovolit nechat takýto inštrument zahál'at a hrdzaviet. A do
hry sa vložili d°alšie okolnosti. Dr. A. Bečvář z Brandýsa nad Labem preniesol v roku 1938 svoje d'alekohl'ady ne Štrbské Pleso. V otazke, kde postavit
dostojný článok pre velký d'alekohl°ad, či v Bratislave (o čo usilovali členovia Štefánikovej astronomickej spoločnosti a vysoké školy), či v Prešove
a či vo Vysokých Tatrách, návrh, kde sa dokončov-ale prvá visutá lanová dráha, zvítazil návrh dr.
Bečváře. Miesto pre hvezdáreň sa ponúkalo samo!
Dr. Bečvář z niekolkých dóvodov sa rozhodoI pre
Skalnaté Pleso.
S nákledom asi štyroch miliónov korún bole hvezdáreň v jeseni v roku 1943 na Skalnatom Plese
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dostavaná. Vo východnej vetkej 8-metrovej kopule
bol postavený starod'alanský d'alekohl'ad, v západnej
menšej dvojitý astrograf vlastnej Becvářoovej výroby a v meteorke hola inštalovaná batéria obyčejných aparátov na fotografovanie meteórov.
Výskumný program Štátneho observatórie na Skalnatom Plese bol určený prístrojovým vybavením,
ale hlavne nedostatkom pracovníkovi. Dr. Bečvář
preniesol zo Štrbského Plesa pozorovanie fotosféry
Slnka, hl'adanie nových komét, vizuálne a fotografické pozorovanie meteórov. K tejto 'úspešnej pozorovatel'skej činnosti okrem určitých odborných znalostí bolu treba hlavne nadšenie, eko prameň pre
veškú trpezlivost a obetavost v práci.
V roku 1949 preberá riaditel'stvo doc. VI. Guth —
a tým sa prakticky končí prvá etapa observatória
na Skalnatom Plese, etapa tamer výlučného pozorovania.
V roku 1951 nastupuje prvá slovenská generácia
astronómov — a s ňou zásadný obrat v rozvoji •tejt•o
vedy na Slovensku. Postupne narastá nielen počet
pracovníkov, ale hlavne ich odbornost. Priestory
observatória sa stavajú úzke (v roku 1950 získeva
observetórium budovu v Tatranskej Lomnici). Rodia
sa .plány na rozširovanie ústavu (výstavba v Tatranskej Lomnici), objednávajú sa doplňujúce pristroje k d'alekohl'edu. V roku 1953 dochádza k zásadnej reorganizácii observatórie. Pod menom Astronomický ústav ;prechádza medzi prvými vedeckými
ústavmi do Slovenskej akadémie 'vied. V tej dobe
má už ústav asi 20 praco.vnikov. V roku 1955 vzniká
v Bratislave teoretické pracovisko AD, zaoberajúce
sa problémami medziplanetárnej hmoty. Zečína sa
budovat na Lomnickom Štite stanica pre výskum
slnečnej korány.
Vynechajme historický výpočet dalších udalostí
AU a preskočme do súčasnej doby.
Astronomický ústav SAV má tri oddelenia s tromi
úlohami, patriecimi do štátneho plánu:
1. výskum aktívnych procesov na Slnku,
2. stavba a vývoj systémov menších telies v slnečnej sústave,
3. fotometrický a spektroskopický výskum premenných a pekuliárnych hviezd.
Na týchto výskumných úlohách zo 46 pracovníkov sa priamo podiel'a 31 a to 1 člen korešpondent
SAV a doktor vied, dalších 6 kandidátov vied, 5 vy-

Takto sa dopravoval materiál na stavbu observatória
na Skalnatom Plese.
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Dvojitý koronograf na Lomnickom Štíte.
Foto: Milan Antal
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sokoškolákov, 1 inžinier, 19 pozorovatel'ov a výpočtárov a 15 d'alšich pracovnikov patrj administrative a pomocným silám.
AO má štyri pracoviská (Skalnaté Pleso, Lomnický Štít, Tatranská Lomnica a Bratislava) a osem
stanic s celooblohovými komorami na fotografovenie
meteórov (Hurbanovo, Piešťany, Moóiar, Považská
Bystrica, Rožňava, Skalnaté Pleso, Stropkov a Somotor). Na velký d'alekohl'ad je napojený automa₹izovaný fotoelektrický fotometer ne výskum premenných hviezd, nov a komét. V malej kopule od
roku 1965 prracuje dvajitý astrograf (300/1500) výroby Zeiss. Použiva sa na :pozície komét a malých
planétiek a získa'anie fotometrických radov komét
a nov. V roku 1962 bol namontovaný na Lomnickom
Štíte prvý koron•ograf (200/3000). V roku 1970 miesto závazia bol na špeciálnu montáž namontovaný
aix+uhý koranograf, takže súč®sne sa dajú sledovat
s korónou i protuberancie. V raku 1969 bol získaný
k velkému d'elekohl'adu spektrograf —avšak spektrá
vybraných hviezd sa získavajú našimi pracovníkmi
na AO ČSAV v Ondřejově 2-m d'alekohčadom. V
meteorke nastale za posledné roky revolučně zmena. Už nešlo len o stopy meteorov (tie sa získavajú celooblohovými komorami v sjeti stanic), ale
ide hl'avne už o fyzikálny výskum meteorov. Piatimi aparátmi opatrenými fiitrami slúžia 'pre určova'nie farebneho indexu meteorov a 9 aparátov
opatrené 'bud hranolmi 'alebo mriežkami (600 veypav na mm — USA) fotografujú spektrá meteorov.
Hlavným gestorom medzinárodnej spolupráce v
astronómii je Medzinárodná astronomická únia
(IAU). V roku 1965 mala únia 1572 členov, z toho
len jedného Slováka. V roku 1970 počet členov únie
na Slovensku vzrástol na 6. Doc. Kresák zastával
v rámci únie — na kongresoch a sympóziách niekoi'ko funkcií. Konkrétna spoltupráca AO SAV je
nadviazaná s niekol9cými yýznanvnými pracoviskami. Živý styk je ,pestovaný s niekoPkými pracoviskami v ZSSR vo všetkých oboroch. Vo výskume
medzipbanetárnej hmoty plodná spolupráce je nad-`
viazaná j s Polskou Akadémiou vied, so Smithsonovým astrofyzilcálnym observatóriom v Cambridge
v USA, ale predoveštkým s Astrofyzíkálnym odborom NRC v Ottawe v Kanade. V obore stelárnom
spolupráca je nadviazaná s Astrofyzikálnym observatóriom v Hamburgu (NSR) a s AO MAU v Buda,pešti. V olbore výskumu Slnka od samého za•čiatku
vymieňajtí sa pozorovania so Zvázovou hvezdárňou
v Ziirichu (Švajčiarsko). Va výskume koróny v počíatočnom štá+dju na Lomnickom Štítp nezištne pomáhali pracovníci z Vysokohorskej stanice v KisloModsku (Kaukaz, ZSSR).
AO zúčastňuje sa i medzinárodných akcií, z ktorých treba menovat: Medzi•národný geofyzikálny rok,
Rok pokojného Slnka, program Interkozmos, pozorovanie umelých družíc v medzinárodnej organizácii
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COSPAR, účast na programe PEP (projekt protonových erupcií) a medzinárodného krátkodobého
programu Icara (pozoro,vanie asteroidy Icara pri jeho pt•iblížení k Zemi).
Na záver hodnotenia medzinárodných stykov nášho ústavu nie je možné vynechať ešte dye akcie.
Na oboch stranách Vysokých Tatier sa konali
najprv len dvojstranné pracovně porady o heliofyzike a magnetohydrodynamike. Po prvých dvoch poradách len s polskými astronómami začali sa zúčastňovat i astronómovia z mých socialistických
krajín.
Najdóležitejšie významom i rozsahom boli dye
sympóziá IAU konané v Tatranskej Lomnici v roku
1967. Na týchto sympóziách o fyzike a dynamika
meteorov a planetárnych hmlovinách, spoločne sa
zúčastnilo 150 zahraničných hosti. Bali to dye prvé
sympóziá konané v socialistickom štěte mimo územia ZSSR.
Popis činnosti a stavu AO SAV by nebol jeho
komplexným obrazom bez konkrétnych výsledkov.
Výsledky výskumnej práce AO SAV možno zásadne deliť na dva typy — a to pozorovatelské a objavovatelské, ktoré charakterizujú zhruba prvú polovicu doterajšej existencie ústavu. Druhú polovicu
už charakterizujú výsledky teoretických interpretácií.
Najdóležitejšie výsledky prvej etapy sú nasledovné:
1. 18 nových komét, nesúcich meno niektorého
pracovníka AO SAV. Okrem toho boll nájdené 4 periodické kométy podl'a efemeridy.
2, získali sa údaje o viac ako 50 000 vizuálnych
meteoroch, viac ako 5000 teleskopických meteoroch
a vyše 1000 snímok jasných bolidov. Hlavne teleskopický materiál je unikátnym v celosvetovoni
meradle.
3. objavenie nového meteorického roja (Ursidy
Minor — v noci 22.-23. 12. 1945).
4. objavenie novej planétky 1955 FG.
5. rad pozorovaní slnečnej fotosfěry (asi 6500
kresieb a fotografií).
6. polohy prvých umelých družíc z dvoch stanic
(Skalnaté Pleso a Bratislava). Za prvých 5 rokov
od prvého sputnika bolo určených asi 1500 polák
asi 30 ráznych satelitov. Polohy dosahovali pomerne
vysokú presnost a niektoré z nich majú unikátny
charakter — napr. snímky sputnika I., sodíkový
oblak Lunika II. Obe stanice dostali v roku 1961
vyznamenanie od AN ZSSR.
7. nepretržité získavanie polóh komét a ich výpočet. Do súčasnej doby bobo sledovaných viac ako 100
komét a získaných viac ako 600 presných polóh.
8. pozorovania korány od roku 1965 patria medzi
najlepšie. Najvýznamnejším pozorovacím úspechom
bolo vyfotografovanie A XIV — čo sa mimo zatmenia podarilo len druhýkrát na celom svete.
Do druhej skupiny výsledkov AO SAV mážeme
zaradit samostatné odborné práce, v ktorých sa interpretovali vlastně i zahraničné pozorovacie materiály. Ťažisko týchto prác je posunuté do posledného obdobia a ich počet (20 za rok) ako i odbornost neprestajne narastá.
V oblasti výskumu bolo dosiahnuté niekol'ko djelčích výsledkov. Statistickou metódou sa dokázalo
niekolko druhov možných chýb, ktoré mážu viesť
k východo-západnej asymetrií. Z mnohých stránok
bola študovaná supergranulačná sieť — a zistené
niektoré vlastnosti supergranulí. Bol prevedený výskum aktívnych dlžok i závislosti intenzity korány
na magnetickej situácii aktívnej oblasti. Študovali
sa koronálne kondenzácie v zelenej čiare (5303 A)
a intenzita vápnikovej emisie.
Vo výskume medziplanetárnej hmoty bolí dosiahnutě vynikajúce výsledky vo svetovom meradle. V
kométe Ikeeya-Seki pri jej tesnom priblížení sa k
Slnku sa dokázala existencia chrómu — dosial' v
kométach nezisteného. Na kométe Enckeho sa podarilo vyvrátit domnienku o rýchlom stárnutí komat. Ďalej sa štatisticky dokázalo, že rozpad komét
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nespósobujú zrážky s asteroidmi, ale leh vnútorná
nestabilita. Zistila sa existencia prs tenca komét medzi dráhami Jupitera a Saturna. Štúdium Kreutzovej
skupiny komét viedlo k domnienke o existencií velmi bohatého meteorického roja, ktorý sa nepretína
s dráhou Zeme. Bola vypočítaná optimálna dráha
kozmickej sondy na prieskum tohoto zatial' hypotetického roja. Výskum stavby prstenca malých planět viedla k dóležitému praktickému záveru — a
to možnosti nebezpečného ohrozenia sond vyslaných
k Marsu.
Vo výskume stavby a vývoja meteorických rojov
sa vyvrátila domnienka o oblakovitej štruktúre rojov a potvrdil sa nedostatok malých čiastočiek v
starších meteorických rojoch. Bol vyvrátený hlavný
argument proti existencii meteoridov interstelárneho póvodu. Rozbor dráh hlavných typov medziplanetárnej hmoty dovolil získať nové a zásadné poznatky o vývojových cestách a súvislostiach medzi
róznymi typmi medziplanetárnych telies.
Za vynikajúce výsledky vo výskume medziplanetárnej hmoty bol člen korešpondent SAV Lubor Kresák, spolu s dr. Zdenkom Ceplechom DrSc. z AI
ČSAV vyznamenaný Štátnou cenou Klementa Gottwalda roku 1970. A na XIV. kongrese IAU v Brightone zvolený za viceprezidenta 20. komisie (polohy
a pohyby malých planét a komét).
Hviezdna astronómia je najmladším oborom výskumu na našom ústave. V prvých rokoch venovala
sa pozornosť premenným hviezdam s velkou amplitúdou a problémom štatisticky premenných hviezd,
najmá otázkam grupovania a galaktickej koncentrácie nepravidelných premenných hviezd. Prínosom
týchto prác je objasnernie štruktúry podsystému
hviezd T .a Cas ,a vyvrátenie hypotézy o zhlukovaní
nepravidelných premenných hviezd. Na základe pozorovacieho materiálu získaného hlavne na Skalnatom Plese u hviezd typu RR Lyrae bol objavený
Blažkov efekt s dosial' najmenšou amplitúdou. Štúdium atmosfér hviezd neskorých spektrálnych typov
K0—K5 róznych tried svietívosti ukázalo, že po-

Observatórium na Lomnickom Štíte.
Foto: Milan Antal
merné zastúpenie 1'ahkých prvkov a prvkov skupiny
železa je velmi podobné ich zastúpeniu na Slnku.
Výnimku u nadobrov tvoria chróm a mangán, ktoré
sú 10 až 100-krát hojnejšie. V rámci štúdia premenných hviezd bol v minulom roku ukončený komplexný výskum Novy Her 1963 na základe spektrosk•opiekého a fotometrického materiálu v štádiu počiatočného poklesu a v prechodnom štádiu. Ako sa
ukázalo, Nova Her 1963 mala zložený obal, v ktorom sa našlo 9 systémov radiálnych rýchlostí hlavného a difúzneho spektra. V programe výskumu
medzihviezdnej absorpcie bula preskúmaná absorpcia
v smere ku galaktickému centru a určila sa príslušnosť ku galaktickým ramenám pre 250 objavených
hviezd typu O a B.
Iste č"as posúdi, či milióny investované do AÜ
sa našej socialistickej spoločnosti týmito výsledkami
práce morálne rentovali.

Aktívne oblasti na Sinku

V. Chromosf erické erupcie
RNDr. J. SÝKORA
1. lJVOD
V dnešnom článku opustíme najnižšiu viditel'nú
vrstvu slnečnej atmosféry — fotosféru a podívame
sa na vel'mi pósobivý rprejav slnečnej aktivity, chromosferické erupcie. Názov by nasvedčoval, že sú lokalizované v asi 15-20 tisíc kilometrov hrubej chromosfére, no nie je to celkom tak. Preto sa v ostatnom čase viac aj používa názov slnečné erupcie
alebo jednoducho erupcie. Póvodný názov bol zavedený z toho dóvodu, že erupcie boli najprv pozorované v optickom odbore — v spektrálnej čiare Ha,
a tá je vyž•arovaná chromosferickým.i vrstvami. Súčasné, najmš rádiové pozorovania a pozorovania v
odbore ultrafialového a X-žiarenia (zo satelitov)
vyžadujú, aby centrum erupcie bolo položené vyššie,
už v korónovom priestore.
Ako vidieť z nášho seriálu, pri opise jednotlivých prejavov aktívnych oblastí zachovávame jednak časovú a jednak priestorovú postupnosť (v ktorej postupne prídeme až na našu Zem). Po zjavení
sa fotosferického magnetického pol'a vznikli fakulové polia, v nich sa vyvinuli slnečné škvrny a až
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v takto „pripravenej" aktívnej oblasti móžu vo
vyššej atmosferickej vrstve začať vznikať erupcie.
Nikdy v histórii nebola pozorovaná erupcia bez vopred rozvinutej jedinej predchadzajúcej zložky.
Že sme erupcie charakterizovali ako velmi pósobivý prejav slnečnej aktivity pochopí najmá ten,
kto mal možnosť pozorovať erupcie v spektrohelioskope, alebo vidieť film zložený z jednotlivých záberov erupcie v Ha čiare. Jeden či dva obrázky, ako
sú prezentované v tomto článku, žial', mnoho nepovedia. Erupcia je vyslovene dynamický jav a mať
o nej úpiné predstavu, znamená této dynamiku vidieť. Je to niečo podobné, ako keby nám ukázali
1-2 snímky pakistanského uragánu, a to ešte bez
komentára v televízii či v novinách.
Porovnanie s uraganom nie je náhodné. Ako uvidíme d'alej, erupcie predstavujú na Slnku prinajmenšom také lokále katastrófy, ako najničivejšie
smršte na Zemi. leh výskyt na jednotku plochy
slnečného povrchu možno tiež celkom dobre porovnat s výskytom velkých búrok na zemskom povrchu. V oboch prípadoch ide v podstate o vyrovnávanie lokálnych nerovnovážnycli stavov. Vzhladom
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Obr. 1: Explozívna erupcia z 10. 2. 1956, fotografovaná v čiare Ha na slnečnom okraji. Časový interval medzi prvým a posledným
obrázkom je 17 minút a 45 sekúnd. Vzdiafenosť medzi dvoma výraznými bodmi v pravom hornom obrázku je asi 50 000 km.
na hmotu a rozmary Slnka je však náležite váčšia
aj absolútna hodnota veličin, ktorými sú erupcie
charakterizované. Napr. kým rýchlosti uragánov sú
povedzme okolo 200 km za hod., tak rýchlosti pohybu hmoty sprevádzajúce erupciu sú stovky až tisíc kilometrov za sekundu. Všimnime si napr. cxplozivnu erupciu (obr. 1) pozorovanú na okraji Slnka 10. 2. 1956 (Sacramento Peak Observatory). Časový interval medzi 1'avou a pravou hornou snimkou
je 2 m,inúty a 45 sekúnd. Pritom vzdialenost medzi
dvoma výraznými bodeni vpravo hore je asi 50 000
km.

dva takéto filtre — v Ondřejově a na Skalnatom
Plese, i kaď ich úlohou nie je len štúdium erupcií.
Vizuálne sú spektrohelioskopom pozorované erupcie
v Ondřejově a v Hurbanove.
Hoci vyše 90 ®/o informácií o erupciách pochádza
z pozorovaní v He čiare, nic je to optická časí
spektra, ktorá robí erupcie „slnečnými uragánmi".
Hiavný „výbuch" sa odohráva v krátkovinnej oblasti
spektra (ultrafialové žiarenie, X-žiarenie), ktorú
možno v ostatnom čase pozorovat najmě z umelých
družíc. V tejto oblasti spektra sa žiarenie počas
erupcie znásobuje 10 až 100-krát. Ozvena erupcie
sa podia jej mohutnosti šíri slnečnou sústavou vo
forme tvrdého X-žiarenia (pred ktorým sme chránení zemskou atmosférou, ktoré ale můžu škodit
kozmonautom), kozrnických lúčov, ejekcie energetických protónov a e-častíc a výbuchov v odbore
rádiových vín. Zemská atmosféra zasiahnutá týmito
činitel'mi je siine narušená. Vznikajú polárnic žiare,
poruchy rádiového spojenia a pod.
Treba ešte spomenút niektoré paradoxy, ktoré sú
pnoduktom platnosti fyzikálnych zákonov. Hoci v
spojitom optickom spektra „dojem" z erupcie v důsledku rušivého vplyvu svetla fotosf éry nic je príliš
velký (maximum žiarenia fotosf éry, ktorej teplota
je 6000 °K pripadá podl'a Planckovho zákona práve
do optickej č"asti spektra), predsa v tejto oblasti
vyžiari erupcia najviac aj energie. Naopak v rádiovej, UV oblasti a v oblasti X-lúčov, kde sú prejavy
erupcie najmarkantnejšie (lebo fotosféra v týchto
o5lastiach nežiari), celkové množstvo vyžiarenej energie je pomerne malé. Vščšie množstvo uvol'nenej

2. AKO ERUPCIE POZOROVAŤ
Jedna zo zaujímavých vlastností slnečných erupcií
je, že hodl predstavujú úžasne energetický prejav
aktivity, ktorého echo sa šíri celou slnečnou sústavou, vidiet ich možno len velmi tažko. V pniemere
len raz za celý 11-ročný slnečný cyklus sa vyskytne taká mohutná erupcia, že ju možno pozorovat v bielom svetle (t. j. v spojitom spektre), tak
ako sú bežne pozorované napr. slnečné škvrny. Žiarenie v optickom spektra sa totiž zvýši v mieste
erupcie len asi o 1 % v porovnaní s normálnou
fotosferickou emisiou. Stačí však použit špeciálne
pristroje, akými sú He filter alebo spektrohelioskop,
ktorými možno dosiahnuť, že na film alebo sietnicu
oka působí len svetlo z vodíkovej He čiary alebo
z K-čiary ionizovaného vápnika a situácia sa razom
zmení — můžeme pozorovat i niekol'ko erupcií v
priebehu jedného dňa. Vysvetlenie je takéto. Vo
vetkej váčšine optických vinových dížok je erupcia
priepustná, prepúšta fotosferické svetlo a spomenuté 1 %, ktoré k nemu v globále pridá, postrehli
by len najkvalitnejšie vysokokontrastné fotomateriály. V důsledku existujúcich fyzikálnych podmienok je naproti tomu absorpcia napr. v He čiare velmi vysoká a fotosferické svetlo v tejto čiare (6563
A) nic je erupciou prepúšťané. Navyše, samotná erupcia sune emituje fotóny v tejto čiare, a tak možno
erupcie pozorovat v celej ich kráse. Všetky tni
priložené obrázky sú odfotografované v čiare Ha.
V svetovej sieti slnečných observatórii je v činnosti značně množstvo He filtrov napojených na
pomerne nevelké d'alekohiady (do priemeru objektívu 20 cm). Tieto vykonávajú akúsi hliadkovaciu
službu, sú v chode nepretržite (automatický pointer) a vo zvolených intervalech (10 sek., 1 min, 5
minút, a pod.) snímkujú Slnko. Obraz Slnka na
filme je pritom pomerne malý — asi 15 mm. Takéto
pozorovania slúžia predovšetkým na identifikáciu,
klasifikáciu a stanovenie začiatku, maxima a konta
erupcie. Štúdium detaiinej štruktúry a morfológie
erupcií si vyžaduje priemer obrazu Slnka značne
vščší — približne 10 cm. V ČSSR sú v činnosti
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Obr. 2: Vývoj vetkej erupcie pozorovanej v He
25. 7. 1946 o 16h 14m Chore) a 16h 24m
(dole). Foto L. d'Azambuja, Meudon.
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energie reprezentuje ejekcia častic — prinajmenšom
niekol'ko percent energie optického žiarenia. Podla
klasických zákonov by existencia takého tvrdého
krátkovinného a d''alej rádiového žiarenia, aké v
erupcii pozorujeme, vyžadovala teploty niekol'ko miliónov stupňov. Prítomnosť týchto druhov žiarenia
sa podarilo vysvetlit netepiným póvodom, podrobnejší výklad by však presahoval rámec tohoto článku.
3. MORFOLÓGIA ERUPCIÍ

los

Erupcie vznikajú zásadne len v aktivnych oblastiach. Prvé erupcie sa zjavujú 2-3 dni po vzniku
slnečných škvín v danej oblasti. Pritom erupcie móžu byť rozličnej mohutnosti. Podl'a vel'kosti plochy,
ktorú zaberá zjasnenie v Ha čiare a podl'a intenzity
tohto zjasnenia je zavedená 5-stupňová klasifikácia
mohutnosti erupcii.
Velmi zretel'ná je štatistická závislost výskytu
erupcii na magnetickom type skupin slnečných škvi'n
(pozni článok v minulom čísle). Ukazuje sa, že percentuálne zastúpenie a, (3 a f skupin, ktoré produkujú vyše 10 erupcií, je 1.5, 5 a 46 percent. Teda
čím je skupina škvřn magneticky zložitejšia, tým
podstatne viacej erupcií v nej vzniká.
Miesto výskytu erupcií má tiež velmi úzky vztah
k rozloženiu magnetického pola aktivnej oblastí.
Erupcie sa vyskytujú predovšetkým v blízkosti tzv.
nulovej čiary magnetického pola (miesto, kde sa
dotýkajú opačné polarity), pričom v týchto miestach je zvyčajne aj najváčší gradient pozdížnej
zložky magnetického poli.
Svetelná krivka erupcie (intenzita versus čas) vykazuje charakteristický rýchly vzrast (trvajúci niekol'ko minút), za ktorým po dosiahnutí maxima nasleduje značne pomalší pokles. Podobný charakter
vykazuje aj závislost vývoje plochy erupcie na čase.
Velká váčšina erupcií trvá len niekol'ko minút, resp.
niekol'ko desiatok minút. V tejto súvislosti je zaujímané si uvedomit, že niektoré slabé erupcie v doba,
ked' ich pozorujeme už vlastne neexistujú. Svetelná
informácia zo Slnka letí totiž k nám vyše 8 minút.
Za relatívne krátky čas trvania erupcie sa odohrajú tieto deje:
a) Pri•amo pred očaini prebehne rýchly rast a pomalší ,pokles zjasnenia v najsilnejšíeh Fraunhoferokm'-.
vých :absorpčných čiarach na plochy rádove
b) Z miesta erupcie sa rýchlostou 1000-2000 km
za sek. šíri po slnec"nom povrchu vina, ktorú možno
dobre vidiet vo svetle Ha. Ked' pozorujeme tento
jav na filme, neubránime sa vzrušeniu. Vlna sa šíri
ako záplava do vzdialeností i vyše pol milióna kilometrov (polovica slnečného priemeru) a dokáže za
niekol'ko sekúnd zmiest z povrchu útvary, ktoré tarn
existovali i celé týždne, napr. pokojné filamenty.
c) Vlna má jemnú štruktúru (v niektorých smeroch má deštrukčné vlastnosti, v mých nie) a šíri
sa spomenutou rýchlostou i k Zemi, kde podl'a mohutnosti erupcie spósobí o 1-2 dni váčšie, alebo
menšie poruchy v zemskej atmosféra.
d) Súčasne s priebehom optického javu v Ha zaznamenajú pozemské rádioteleskopy prudký vzrast
signálu na milimetrových, centimetrových i metrových vinách.
e) O správaní žiarenia v extrémne ultrafialovej
oblasti spektra 20 A< d< 100 A a v oblasti X-žiarenia A < 20 A máme informácie z prístrojov umiestnených na balónoch, raketách a sputnikoch.
V týchto odboroch dochádza, ako už bob o spomenuté, k 10 až 100-násobnému vzrastu žiarenia oproti
pokojovej hladine tzv. galaktických kozmických lúčov. Počas erupcie nielenže sa znásobuje toto žiarenie, ale Súčasne dochádza i k jeho „tvrdnutiu"
— v maxime erupcie vykazuje maximálny vzrast
tvrdé X-žiarenie s vinovými dlžkami R < 10 A.
f) Z miesta erupcie letí slnečnou sústavou „závan
slnečného vetra" — oblak najmu protónov a aj
istého množstva a-častíc, pohybujúci sa rýchlostou
asi 1000 km/sek. V istých prípadoch — v prípadoch
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3: Spektroheliogram bipolárnej skupiny ukazujúci jemnú chromosferickú štruktúru 25. 7.
1337 o 18h 03m UT (Mt. Wilson Observatotory). Vidiet štruktúru chromosferických
vláken, ktorá silne pripomina zo školských
lavic známe usporiadanie železných pilin v
magnetickom poli.
mohutných tzv. protónových erupcií — móže byť
dávka týchto energetických častíc taká silná, že by
mohla nechraneného kozmonauta usmrtit. V slnečnej fyzike sa preto v ostatnom čase vyvíja velké
úsilie nájst isté zákonitosti, ktoré by pomohli predpovedat vznik protónových erupcií.
4. EVERGETICKĚ ÚVAHY
Podrobné prepočty, uvažujúce príspevky od jednotlivých druhov žiarenia ukazujú, že celkový výdaj
energie počas jednej viČšej erupcie je rádu 1032
ergov alebo 10° ergďsek., •ak uvažujeme ako priemerný čas života erupcie 1000 sekúnd. Objem vhčšej erupcie býva rádove 10-10n cm', takže za čas
života erupcie sa z každého cm3 eruptívnej plazmy
uvolní asi 103 ergov energie.
Je známe, že obsah tepelnej energie (úmerný — nkT) obsiahnutý v 1 cm3 pokojnej chromosféry je asi 10- '-' ergov. Obsah tepelnej energie obsiahnutý v 1 cm3 pokojnej fotosféry je asi 1 až 10
ergov. Príspevok korónových vrstiev je zanedbatelný. Vidiet teda, že erupčná plazma vyžiari z každého cm3 prinajmenšom 100 až 1000-násobne viacej
energie, než je schopná vo forme tepelnej energie
vyžiarit okolitá pokojná plazma. Pretože póvodne i
miesto, v ktorom erupcia vznikla, bobo Častou pokojných atmosferických vrstiev, vzniká otázka, aký
je zdroj energie (na základe uvedených čísel je evidentne netepelného póvodu) a prečo se také velké
kvantum energie nahromadí v danej lokalite.
Bez zabiehania do podrobností uvedieme, že na
danú otázku sú v zásada možné dva pohl'ady:
1. Energia je produkovaná priamo v danom miesta. Skoro všetky teórie tejto kategórie uvažujú pramenu magnetickej energie na žiarenie. Len na ilustráciu uvádzame, že na výrobu energie 1032 ergov
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je potrebná úpiná anihilácia magnetického pol'a s
intenzitou 500 gaussov zaberajúoa objem 10's cm.
Takéto polia sú v aktívnych oblastiach celkom bežné. Aj ked' teória anihilácie magnetického pol'a sa
zdá najprijatel'nejšia, sú aj iné teórie, uvažujúce
gravitačnú energiu ako prinajmenšom dopinkový
zdroj, alebo uvažujúce elektrické polia spósobilé vytvárat elektrické výboje dostatočnej energie.
2. Energia je vytváraná a uvolňovaná niekde inde
a je potom transportovaná do oblasti erupcie. Sú
možné dye hl'adiská: alebo energia prichádza z korónových vrstiev, alebo je transportovaná z vrstiev
pod fotosférou. Pre prvú domnienku nebola zatial'
vypracovaná nijaká vhodná teória. Ak energia, áko

dósledok deštrukcie nestabilit v slnečnom vnútri,
prichádza z podfotosferických vrstiev, tak erupcia je
len prejavom prenosu tejto energie do oblasti chromosféry (kde sú pozorované optické prejavy) a d'alej do medziplanetárneho priestoru. Prenos móže
byt realizovaný bud' vysoko energetickými časticami 'alebo niektorým druhom žiarenia.
Okrem otážky produkcie energie je vel'ri déležitá aj podstata urýchl'o aoisho mechanizmu vysoko
energetickýchcastíc počas erupcie. Aj v tomto
prípade boto vypracovaných pni kolko teórií, z ktorých váčšina sa však, v zhode s úlohou ekú magnetickému polu pripisujeme v našom seriáli, opiera
práve o magnetické pole.

Hertzsprungov-Russelov cáiagram : a čo s ním súvisí?

Iv. Hmota hviezd
J. ZVERKO, prom. fyzik

H—R diagram, tak ako sme ho minule nakreslili,
je konštruovaný na základe údajov získaných priamym pozorovaním. Obidve uvažované vlastnosti —
spektrum a svietivost — sú však určované dvoma
základnými charakteristikami — hmotou a chemickým zložením. Hmotu hviezd však neméžeme pozorovat priamo. Móžeme ju len istým spósobom odvodiť z pozorovaní.
Určenie

hmoty

Newtonov zákon opisuje, aká velká je sila, ktorou
na seba vzájomne pósobia dye telesá so známou
hmotou (napr. M1 a M2), medzi ktorými je známa
vzdialenost (napr. r):
F=G.

M1 . M9
r2

Tým máme principiálne danú možnost zo známeho
vzájomného silového pósobenia dvoch telies určit
vel'kosti ich hmoty. Tie telesá musia však byť dye —
nemóžeme určit hmotu (týmto spósobom) „jednoduchej" hviezdy. Naštastie vo vesmíre nie sú zriedkavé prípady hviezd — dvojíc, a dokonca aj viacnásobných hviezd.
Hviezdy však, tak ako všetko hmota vo vesmíre,
sú v neustálom vzájomnom pohybe. A pre vzájomný
pohyb dvoch telies (ktoré na seba silove pósobia)
platia Keplerove zákony. Prvý určuje tvar dráhy pohybu, druhý určuje jeho rýchlosť a tretí navzájom
viaže rozmery dráhy, obežnú dobu a hmotu pohybujúcich sa telies.
Výpočet hmoty na základe tretieho Keplerovho
zákona je založený na porovnaní príslušných údajov
o známom dvojnom systéme (nnapr. Slnko — Zem)
s tými istými údajmi o systéme — dvojhviezde,
ktorej hmotu chceme vypočítat.
Tretí Keplerov zákon matematicky vyjadrujeme
takto:
P21
M1 + m1 _ a31
P22 ' M2 + m2
a22
Ako známy systém berieme sústavu Slnko — Zem.
Vo vzorci potom bude
M1+m1 =M +mQ =M~
(pretože hmota Zeme je oproti hmote Slnka zanedbatelná).
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Zvyčajne kladieme M = 1, P1 = 1 (jeden rok),
a t = 1 (jedna astronomická jednotka). Potom bude
mať Keplerov zákon túto formu
M2 +m2=

,~,
P-~~

kde P2 je perióda, a2 velká polos dráhy jednej zo
zložiek v systéme dvojhviezdy. Ak sa nám podarí
zmerat obe tieo veličiny, móžeme podia vzorca určit súčet hmót oboch zložiek. Ak sa nám Balej podarí zmerať aj velké polosy dráh oboch zložiek okolo spoločného tažiska, móžeme z ich pomeru určit
vzájomný pomer hmót oboch zložiek, teda aj vel
kost hmoty každej zložky. Veličinu a2 však potrebujeme vyjadrit v dlžkových jednotkách (z merani
máme len jej uhlový rozmer v oblúkových sekundách). Na to potrebujeme poznat paralaxu dvojhviezdy — jej vzdialenost od Slnka.
Všetky tieto veličiny, ktoré potrebujeme na určenie hmoty práve opíranou metódou, móžeme po-

K určeniu hmót zložiek dvojhviezdy a2 — velká
Palos dráhy telesa hmoty m2 okolo spoločného tažiska C. a'r — velká polos dráhy hviezdy s hmotou
M2. Pomer velkých polos dráh oboch hviezd dáva
pomer ich hmót:
a' r

a2

_

m2
M9
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zorovat len pri vizuálnych dvojhviezdach. Fri spektroskopických dvojhviezdach je situácia zložitejšia.
Tu nemóžeme určiť sklon dráhy voči pozorovatelovi,
a preto namiesto hmoty móžeme vypočitat len tzv.
funkciu hmoty. Ak je však spektroskopická dvojhviezda zároveň aj zákrytovou premennou, poto n
móžeme určiť nielen velkost hmoty (sklon dráhy je
známy), ale analýzou svetelnej krivky aj priemery
zložiek.
Velkost

hmoty hviezd

Hmota hviezd sa nachádza v rozmedzí od desatin po desatnásobky hmoty Slnka. Najčastejšie je
5 . Hviezdy s hmotou niekol'hmota od 0,5 M
do
konásobne váčšou ako hmota Slnka sú velmi zriedkavé
a velmi hmotné hviezdy (nad 60 M) ani nemažu
byt pozorované, pretože sú rozrušené už pri zrode
silným tokom žiarenia, ktorý je produkovaný v jadre takej hviezdy. Okrem našich možností pozorovania sú aj hviezdy s velmi malou hmotou, ktoré
nemažu vo svojom vnútri vyvinút dostatočne vysokú teplotu na zapálenie termonukleárnych reakcií, ktoré sú dominantným zdrojom energie hviezd.
Žiarivá energia velmi málo hmotných hviezd uvolňovaná gravitačnou kontrakciou je malá na to, aby
sme ju mohli indikovat. Hmotu hviezd zvyčajne vyjadrujeme v jednotkách hmoty Slnka. Hmota Slnka
=1.99X10 g.
je
Vztah

hmota

— svietivost

Vyššie opísaný spósob dovoluje určit hmotu
hviezd. Pritom pri váčšom súbore pozorovaných
hviezd je možné zlatit, že existuje istá súvislost
medzi hmotou a svietivostou hviezdy. Túto závislost
predpovedal na základe teórie hviezdneho vnútra
anglický astronóm A. S. Eddington, jeden zo zakladatel'ov modernej astrofyziky. Podl'a tejto závislosti
svietivost hviezdy s váčšou hmotou je vyššia, ako
svietivost hviezdy s menšou hmotou. Aby sme si
tento vztah bližšie objasnili, zavedieme nový pojem
— bolometrická lviezdna velkost.
Vráťme sa trochu spSt — k prvému článku z tejto série, v druhom čísle Kozmosu. Tam sme si povedali, že hviezda žiari vo všetkých vinových dížkach (podl''a Planckovho zákona) od rSntgenových
až po rádiové. V H=R diagrame sme však jasnost
hviezdy vyjadrovali vo vizuálnej hviezdnej vel'kosti.
To zodpovedá množstvu žiarenia emitovaného vo
vizuálnej oblasti spektra — v oblasti citlivosti 1'udského oka, t. j. v rozmedzí vinových dížok od
A 4000 A do ? 7000 A. Takto určená jasnost
hviezdy nepostihuje množstvo žiarenia s kratšími a
dlhšími dížkami vín a nehovori nám nič o celkovej
energii vyžiarenej hviezdou. Proto sa na účely astrofyziky používa má veličina - bolometrická hviezdna
vefkosť, ktorá charakterizuje množstvo energie vyži:arené v celom rozsahu spektra. Prechod od vizuálnej h. v. k bolometrickej sa robí pomocou tzv. bolometrickej korekcie:

kde M je hmota hviezdy vyjadrená v jednotkách
hmoty Slnka. Ak chceme prejsť od bolometrickej
vel°kosti k svietivosti, potom použijeme vztah
log L

= 0 4 X (Mb '~

kde L* je svietivost hviezdy, L 'ď svietivost Slnka.
Dostávame potom vztah hmota — svietivost v konečnej forme
L —0.6 X M28
L N M3•s

pre hviezdy slabšie ako Mb = 7,
pre hviezdy jasnejšie ako Mb = 7,

tu M je hmota hviezdy v jednotkách hmoty Slnka
a L je svietivost hviezdy v jednotkách svietivosti
Slnka.
Svietivosť Slnka je L`) = 4 X 10° erg/see. (množstvo energie vyžiarené celým povrchom Slnka za
jednu sekundu).

Po árne žiare
MILAN RYBANSKÝ

Folárna žiara patri v našich zemepisných šírkach
k velmi zriedkavým úkazom. Jej výskyt úzko súvisí
so slnečnou činnostou a štúdium príčin jej vzniku
rozširuje naše znalosti tak o Slnku, ako aj o horných vrstvách atmosféry Zeme. Dňa 8. marta 1970
sme mali možnost pozorovat polámu žiaru na Lomnickom štíte a pri tej príležitosti bude dobré, ak
uvediem základné fakty získané výskumom v tejto
oblasti.
Prvý náznak polárnej žiary dňa 8. marta 1970
sme pozorovali už o 20.00 SEČ — severný obzor
žiaril zelenkavým svetlom. Vtedy sme však ešte nevedeli, že ide o polámu žiaru. Mysleli sme, že je to
svetlom obcí v Polsku ožiarená prizemná hmla. Neskoršie však boto zrejmé, že ide o polámu žiaru.
0 21.40 SEČ sa objavili na severnej oblohe pásy vyžarujúce svetlo zelenej, červenej a fialovej farby.
Ich tvar sa velmi rýchlo menil. Čas od vzniku do
zániku žiariaceho pásal bol ccá 2 minúty. Žiarenie
bolu vidiet nad celým severným obzorom — asi

lMb — M = BC.
Čitatel' si jednoduchou úvahou overí, že BC je vždy
záporná a najmenšiu hodnotu dosahuje pre tie
hviezdy, ktoré maximum energie vyžiaria vo vizuálnei oblasti spektra (t. j, pre hviezdy spektrálnych
tried F—G). Smerom k ranejším a neskorší:n sp.
triedam BC rastie.
Ked sme si takto vyjadrili svietivost hviezdy, tážeme vyjadrit vztah hmoty a svietivosti. Tento
vztah je odlišný pre hviezdy rozličných vetví H—R
diagramu. Pre hviezdy hlavnej postupnosti móžeane
napínat:
Mb =5.3-7X log M
pre hviezdy slabšie ako Mb = 7,
Mb = 4.7 — 9.5 X log M
pre hviezdy jasnejšie ako Mb = 7,
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sféry sa prejavuje už iba pole jadra, ktorého pól
(tzv. osový alebo geomagnetický pól) má súradnice:
A = 69° záp. dlžky,
= 78° sev. šírky. Miesta na
povrchu Zeme, ktoré majú uhlovú vzdialenost od
osového pólu 90°, tvamia geomagnetický rovník.
Uhlová vzdialenosť od tohto rovníka sa nazýva geomagnetická šírka. Územie Slovenska má geomagnetickú šúuku 47°-48,5°. PodPa toho by sa na našom
území mafii pozorovat asi 3 poláme žiare za rok.
(Dlhodobý priemer.)
Poláme žiare sa vyskytujú od výšky 70 km do
1000 km s velmi výrazným maximom vo výške cca
100 km. Pritom platí: čím je polárna žiara jasnejšia, tým je jej výška menšia. Okrem toho sa zistilo,
že ak je polárna žiara červenej farby, tak skoro
vždy dosahuje dolnú hranicu výskytu. PodPa toho
by sa pozorovaná polárna žiara vyskytovala vo výške cca 100 km. (Z tejto hodnoty sa dá určit horná
hranica energie častíc, ktoré vnfkajú do atmosféry.)

OBR. 16

120O v azimute a pásy sa vyskytovali až do výšky
50° nad obzorom. Pásy začínali vznikat na severozápade a postupne sa rozžiarila celá severná obloha.
Maximum úkazu boto asi o 21.50 SEČ. V maxime
boto osvetlenie povrchu rádové asi také ako pri mesačnom spine. O 22,00 SEČ pásy zanikli a asi o 30
minút bobo ešte možné pozorovat žiarenie severného obzoru, neskoršie aj toto zaniklo. Je pravdepodobné, že úkaz bobo možné pozorovat z váčšej
časti nášho územia. V mestách však bráni pozorovaniu pouličné osvetlenie. Na obr. la je snímka polárnej žiary urobená o 21,45 SEČ, expozícia: 20 sek.,
film: ORWO — NP 27, clona: 1:2,8. Na snímke
vidieť aj hviezdy až do štvrtej magnitúdy. Pre
lepšiu orientáciu je na obrázku lb schématicky
nakreslená príslušná časť oblohy a územia.
V severských štátoch, kde polárna žiara je skoro
každodenným úkazom, nazhromaždili velké množstvo údajov, z ktorých podstatné sa pokúsim uviesť.
Na obr. 2 je znázornené rozdelenie výskytu polárnych žiar v závislosti od geomagnetickej šírky. Pritom si treba uvedomit, že geomagnetická šírka nic
je totožná s geofyzikálnou šírkou. Podla dnešných
predstáv je magnetické pole Zeme tvorené polom
homogénne zmagnetizovaného jadra, na ktorom je
nehomogénne pole, tvorené magnetickými hmotami
na povrchu Zeme. Takto zložené pole sa prejavuje
iba blízko pri povrchu. Je smerodajné pre navigáciu
a pod. Magnetický pól má súradnice Ä 95° záp.
dlžky,
73° sev. šírky. V horných vrstvách atmo-
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Vo výskyte polárnych žiar sa markantne prejavujú tmi cykly s perió,darni 10-11 rokov (obr. 3),
0,5 roka (obr. 4), a 24 hodín (obr. 5). Prvý a druhý
ukazujú úzky súvis so stupňom slnečnej aktivity,
tretí si objasníme v odstavoi o teórii vzniku polárnych žiar. Z obr. 3 je zrejmé, že prvý cyklus je
zhodný s 11-ročným cyklom slnečnej aktivity. Tento
cyklus sa markantnejšie prejavuje v nižších geomagnetických šírkach. Druhý cyklus vzniká preto,
že uhol medzi normálom k rovine ekliptiky a slnéčnou osou je 7,2° a aktívne oblasti na Slnku sa vyskytujú prevažne v heliografiokej šírke 5°-35°. Zem
sa premieta na heliografickú šírku — 7° v septembri
a v marci vtedy sú aj maximá výskytu polárnych
žiar.
Za posledných 50 rokov výskumu polárnych žiar
zaregistrovali v ich spektrách vyše 500 spektrálnych
čiar a pásov. Najjasnejšie sú z nich ěiary 5577,35 A
a 6300,30 A, pairiace atomá2memu kyslíku. Okrem
týchto k jasnejším patria čiary N, N*2, N2, teda čiary prvkov, z ktorých je zložená atmosféra Zeme. V
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OBR. 4
spektrách sa vyskytujú aj čiary vodika — He, H,
Hy. Fri čiare He bol pozorovaný dopplerovský posuv,
z ktorého vyplýva, že vyžarujúce častice sa pohybujú k nám rýchlostou 400-3000 km/s. Tento fakt
svedčí o tom, že na vznik polárnych žiar majú vplyv
protóny prichádzajúce do atmosféry z medziplanetárne-ho psiestoru.
Vy.svetlenie vzniku polárnyoh žiar má svoju dlhú
históriu. V podstate existovali dva názory na to, čo
spósobuje excitáciucastíc v hornej atmosfére:

takmer každodenne. Tieto poláme žiare sú spojené
s magnetickými búrkami malej intenzity, ktoré sú
meratelné iba v polárnych oblastiach. Psi polárnych
žiarach, ktoré sú viditelné v nízkych šírkach, dochádza k m•agnettickým búrkam na celej zemeguli.
Zvyčajne sa vyskytujú 1-2 dni po mohubnej erupcii
na Slnku v oblastiach východne od centrálného meridiánu. Fri erupcii dochádza k vyvrhnutiu obláku
častic zo Slnka, ktorý má hustotu rádove 1013 g a
rýchlost 1000 km/s. Oblak má tvar šupky — jeho
hrúbka je asi 0,1 až 5 km. Pripomina časti vyvrhnutého obalu novy s tým rozdielom, že novu opúšta
10 -0 z jej hmoty, kým pri Slnku je to iba 10- =0.
Tvar dráhy oblaku a jeho čela je znázornený na
obr. č. 6. (Z obrázka vidiet, že oblak prichádza do
oblasti Zeme z „večemej" strany, a tým si vysvetl'ujeme denné rozdelenie výskytu polárnych žiar,
znázornené na obr. Č. 5.) Ak sa oblak priblíži do
vzdialenosti asi 5.10 km, začína sa magnetická búrka. Častice oblaku zaplňajú vonkajší radiačný pás,
vytvárajú kruhový prúd okolo Zeme, prenikajú do
atmosféry a spósobujú polarne žiary. Pritom je
magnetické pole natol'ko porušené, že aj častice
s relatívne malými energiami móžu vnikat do atmosféry daleko od pólu.

a) rSntgenové a ultrafialové žiarenie Slnka,
b) korpuskulásne žiarenie Slnka.
Dnes sa všeobecne pokladá za správny druhý názor. Hoci teória nie je ešte dostatočne prepracovaná, pokúsim sa opisat procesy prebiehajúce pri
vzniku polárnej žiary.
Zo Slnka sú neustále vyvrhované častice s rýchlostou, ktorá im umožňuje opustit jeho gravitačné
pole — „slnečný vietor". Hustota a energia častic
slnečného vebra závisia od stupňa slnečnej aktivity.
Častice slnečného vebra zaehytené magnetickým polom Zeme tvoria okolo nej radiačně pásy. Venkajší
radiačný pás je najbližšie k Zemi práve v oblasti
polárnych žiar. Z toho usudzujeme, že jeho častice
pri zrážkach s časticami atmosféry im odovzdávajú
čase svojej energie, ktorú tieto vyžiar•ia v podobe
polárnej žiary. Ak prúd častíc nemá dostatočnú
hustotu, nedochádza k váčším poruchám magnetického pol'a Zeme, a preto častice nemóžu vnikat do
atmosféry vo váčších vzdialenostiach od pólu. Takto
si vysvetl'ujeme vznik polárnych žiar v páse maximálneho výskytu (obr. č. 2) — tam sa vyskytujú
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Tento výklad si nerobí nárok na úpinost. V krátkom článku to ani nie je možné a okrem toho
dokonalá teória vzniku polárnych žiar neexistuje. Je
to najmá preto, že nie je dostatočne zmapované
magnetické pole Zeme počas magnetických búrok,
málo biež vieme o rozdelení energií v korpuskulárnom žiarení. Tieto medzery budú iste v dohl'adnom
čase vypinené pomoeou umelých družíc Zeme a Slnka.
Výskum polárnych žiar rozšíril naše znalosti o
magnetickom poli Zeme, pom•ohol nám zistit, že
zemská atmosféra v pozorovatelnej koncentrácii sa
vyskytuje ešte vo výške 1000 km a jej chemické
zloženie je po cele] výške približne rovnaké. Ďalej
potvrdil existenciu slnečného vebra pohybujúceho sa
rýchlostou rádove 1000 km/s a tiež to, že tieto
častice sú prevažne protóny a elektróny.
Na záver si povieme, kedy je u nás maximálna
pravdepodobnost výskytu polárnej žiary. Z uvedených štatistických údajov vyplýva, že je to vo
večernýeh hodinách, 1-2 dni po mohutnej erupcii
na východnej slnečnej pologuli, (váčšie erupcie sa
vyskytujú najmš v období maxima slnečnej aktivity) v septembri, ak erupcia má kladnú heliografickú
šírku a v marci, ak má túto šírku zápornú.

6

MIESTNY ČAS
OBR. 5

9

KOZMOS

Nieki:oré filozofické otázky
súčasnej kozmogónie galaxií a hviezd
Or. TAŤJANA GALANOVA

Úvod
Kozmogónia ako špeciálna astronomická disciplína, ktorá skúma zákony vývoja jednotlivých astronomických objektov a ich sústav, úzko súvisí s filozofiou. Je to preto, že kozmogónia pracuje s velmi
abstraktnými pojmami, tvori hypotézy a teórie. Treba si uvedomit, že na vedeckom vypracovaní takých
základných pojmov, ako je napríklad vývoj, nevyhnutne sa zúčastňuje aj filozofia, lebo obsah tohoto pojmu sa nevyčerpáva definíciami, vyplývajúcimi z jednej špeciálnej vedy.
E. Filová vo svojej práci „Naturfilozofia v štruktúre filozofie" opisuje spojitost filozofie a prírodných vied už v prvých etapách rozvoja filozofie prirody a zdérazňuje, že filozofia prírody počas svojho vývinu nachádza nové podnety na svoje oživenie
a integráciu s filozofiku prirodných vied.
Vedný odbor, ktorý sa zaoberá takými všeobecnými otázkami, ako je kozmogónia, vo svojom vývine sa nevyhnutne stáva arénou boja medzi materializmom a idealizmom. Objektívnemu obsahu prí'
rodovedeckých poznatkov bol neporovn.atel'ne bližší
materializmus, ktorý je tradične spojený s prírodnými vedami a ich pokrokom. Zákon zachovania
hmoty a energie pri možnosti vzájomnej prameny
jej rozličných druhov tvorí základ vedeckej kozmogónie.
Najvačšie problémy pri riešení otázok kozmogónie súvisia s tým, že nebeské telesá sa vyvíjajú
a menia velmi pomaly. Vek nebeských telies je v
porovnaní s vekom vedy neobyčajne velký. No možno pozorovat aj rýchle procesy a zmeny, vrátane
procesov, ktoré majú charakter výbuchu, katastrofy. Avšak vývoj váčšiny astronomických objektov
prebieha .pomaly. Preto má kozmogónia častejšie do
činenia s vedeckými hypotézami, ktoré majú filozofický a fyzikálny charakter, ako s vypracovanými
tečnami. Hypotézy nám umožňujú preniknút do podstaty javov, ktoré skúmame. Rozvojom kozmogónie
objavovali sa nové fakty, ktoré nebolo možné vysvetlit
na základe už existujúcich hypotéz. Nová hypotéza,
ktorá presnejšie vysvetiovala známe fakty, bud' vy-
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vrátila predchádz:ajúcu hypotézu, ak fakty dokázali
jej neudržatelnost, alebo, ako to boto vo váčšine
prípadov, zahrnula ju do seba, ak predchádzajúca
hypotéza bola správna, ale ohraničená. Okrem toho,
každá vedecká hypotéza, opierajúca sa o fakty a
snažiaca sa ich vysvetlit s ohradom na úspechy
vedy svojej doby, obsahuje určité racionálne jadro,
ktoré tvorí významnú čast dalšej, modernejšej hypotézy. Tak to boto aj s tečnou Kanta-Laplacea o
vzniku slnečnej sústavy. Hodi tieto hypotézy adzrkadlovali mechanistický smer vedeckého myslenia
tej doby, zohrali významnú úlohu vo vedecko-filozofickej príprave súčasných názorov v kozmogónii.
Pri zmene a vývoji hypotéz prebieha krok za krokom vytváranie vedeckej teórie, ktorá odhaluje zákonitosti javov. Vedecké teórie nešla problémy vývoja nebeských telies. Vyriešenie týchto problémov
je zaujímavé nielen z prírodovedeckého hradiska, ale
má aj velký filozofický význam. Odhalit zákonitosti
prírodného procesu vytvárania kozmických objektov
značí vyvrátit náboženskú verziu o stvorení nebeských telies. Okrem
toho
ani
najdokonalejšiu kozmogonickú teoriu si nemóžeme overit v
praxi vo zvyčajnom zmysle tohoto slova. No kritérium praxe predsa len existuje aj v kozmogónii, má
však všeobecnú formu. Spočíva v tom, že naše predstavy o vzniku a vývoji nebeských telies sa zhodujú
s tým, čo dnes prakticky pozorujeme. Procesy, ktoré
prebiehajú v danej materiálnej sústavy, menia jej
stav tak, že táto sústava zachováva v sebe stopy
týchto procesov. mými slovami súčasný stav tejto
sústavy obsahuje údaje o jej minulosti.
Kozmogonické hypotézy 18.-19, storočia zaoberajú sa najmd póvodom slnečnej sústavy, a len neskoršie sa začalo so skúmaním vzniku a vývinu
hviezd a galaxií. V tejto oblasti sa zatial' robi•a
iba prvé kroky, preto existujú rozličné prístupy k
výskumu.
Kozmogónia

galaxií

Štúdiom póvodu a vývinu najvščších a najvzdialenejších astronomických objektov (galaxií a ich
sústav) sa začalo iba pred niekol'kými rokmi, preto
existujú rozličné aspekty vo výskumoch tohoto smeru: niektoré z nich vyvolávajú námietky.
Niektorí autori v tej alebo onej forme zachovávajú myšlienku Jeansa o vzniku galaxií „z prvotneho chaosu", v ktorom vznikla gravitačná nestabilita, a táto priviedla k jeho rozdeleniu na obrovské zhustenie. Títo autori predpokladajú, že galaxie
vznikajú z gigantických plynných más, zmršťujú sa
a rozpadávajú na jednotlivé sústavy. Pozorovania
zatial' nepotvrdili existenoiu takých velkých más
plynu —• budúcich galaxií — hoci existujú objekty,
ktoré zdanlivo potvrdzujú podobné hypotézy.
Iní autori, opierajúc sa o teóriu rozširovania sa
pozorovatelnej oblasti vesmíru, kladú vznik galaxií
do začiatočného obdobia rozširovania. Akademik V.
A. Ambarcumjan uviedol dóvody svedčiace o tom,
že galaxie v predchádzajúcom stave pozostávali z
akejsi superhustej „predhviezdnej látky". Ked'
hovoríme o „hviezdnej" alebo „predhviezdnej"
forme existencie látky, nemóžeme stotožňovat
tento stav s „prahmotou", t. j .s hmotou, ktorá je
základom všetkých existujúcich materiálnych sústav.
Mám na mysli stav alebo formu hmaty, kvalitativne
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odlišnú od doteraz známych foriem, ako je napr.
plynný alebo tekutý stav. Na druhej strane vývoj
hmoty vo hviezdnych sústavách alebo galaxiách méže prebiehat tak, že hviezdna alebo predhviezdna
forma je iba jedným z medzištádií vývoja látky. Podia
Ambarcumjanovho názoru má táto látka schopnost
samovol'ne sa drobit, a tak vytvarat galaxie. leh
jadrá •v procese d'alšieho rozptyl'ovania vytvárajú
asociácie „predhviezdnych" telies, tieto sa zase tiež
drobia a vytvárajú hviezdy a difúznu hmotu. Galaxie s aktívnymi jadrami považuje akademik Ambarcumjan za mladé.
Ked'že máme možnost pozorovat velké množstvo
galaxií a ich zhustenia, velký význam má ich klasifikácia podl'.a tých alebo oných príznakov. Hniezda galaxií zrejme pozostávajú z galaxií, ktoré vznikli súčasne, podobne ako hviezdokopy a asociácie sú
sústavy súčasne vzniknutých hviezd. Analogicky podl'a skupinového vytvárania hviezd aj existencia
dvojitých a viacnásobných galaxií a hniezd galaxií
svedčia o ich skupinovom vzniku.
Anglický vedec William Herschell v 18. storočí
objavil tisíce pozorovatelných hmlovín. Pri mnohých
z nich bola potom zistená špirálovitd štruktúra.
Americký vedec Hubble získal v 20. storočí fotografie špirálovitej hmloviny v súhvezdí Andromédy,
ktorá sa ukázala byt dokonca váčšou hviezdnou sústavou, než je naša Galaxia. Neskoršie sa zistilo, že
táto hmlovina je od nás vzdialená 2 milióny svetelných rokov. Boto nájdených vela špirálovitých galaxií, v ktorých z jadra v rovine disku vychádzajú
špirálovité vetvy. Tieto vetvy, tak ako aj pri našej
Galaxii, pozostávajú z horúcich hviezd, supergigantov, rozptýlených hviezdokop a plynných hmlovín.
Spirálovitá štruktúra mnohých galaxií odzrkadl'uje
v nich rozdelenie mladých hviezd vetkej svietivošti,
čo je pravdepodobne spojené s rozdelením hmlovín,
z ktorých sa tieto hviezdy tvoria. Koncentrácia
hviezd hmlovín do špirálovitých „rukávov" (ramien)
móže byt podmienená dynamickými vlastnostami rotujúcich hviezdnych sústav alebo ich magnetickými
polami.
Na južnej pologuli neba boli už od dávnych čias
známe dva velké hviezdnne oblaky — Velký a Malý
Magallhaesov oblak. To sú galaxie nepravidelného
typu. Sú to satelity našej Galaxie, ich hviezdne zloženie je rovnaké ako vo vetvách špirálovitých galaxií.
Nepravidelné galaxie sú podstatne menšie než špirálovité a pozorujeme ich len zriedka. Vo vel'kom
počte možno pozorovat eliptické galaxie, ktoré sá
svojím tvarom podobajú gul'ovitým hviezdokopám.
Eliptické galaxie neobsahujú hviezdy — supergiganty ani tmavé a svetlé difúzne hmloviny.
Pri zaradení galaxií rozličných typov do evolučnej
postupnosti rozliční autori prichádzali k rozličným záverom. Rozmanitost typov galaxii vysvetiujú
nielen rozmanitostou ich veku, ale aj rozdielmi v
ich hmotnosti a v rýehlosti rotáoie.
Vel'kú pozornost dnes sústred'ujú na seba kompaktné husté jadrá, ktoré sa nachádzajú v niektorých galaxiách. S nimi súvisí predstava akademika
V. A. Ambarcumjana o osobitnom stave látky predhviezdnej hmoty. Túto predstavu potvrdzuje aj porovnanie údajov, ktoré máme o galaktických jadrách a ktoré vytvárajú dojem, že tieto jadrá musia
obsahovat superhustú „nehviezdnu" alebo „predhviezdnu" hmotu. Napríklad podia údajov rádiových
pozorovaní na vinovej dižke 21 cm každoročný únik
vodíka z jadra našej Galaxie predstavuje približne
jednu hmotnost Slnka. To značí, že počas existencia
Galaxie z hmoty vyvrhnutej jadrom mohli vzniknút milióny hviezd; no ak sa také množstvo látky
nachádza v pomerne malom jadre, značí to, že sa
tam naehádzala v superhustom stave. Proces unikana hmoty z jadra trvá čas takmer cele] existencie Galaxie. Pozorovania ukazujú, že „rukávy" špirálovitých galaxií (medzi nimi aj našej Galaxie)
majú svoj začiatok v ich jadrách. Medzi týmito špirálovitými vetvami a jadrom nepochybné existuje

Ekliptická galaxia
spojitost. Podl'a všetkého vodík vytrhnutý z rotujúceho jadra, vzd'al'ujúc sa od centra rotácie, zaostáva a jeho prúdy sa zakrdcajú do opačného
smeru.
Americký astronóm A. Sandage dokončil v roku
1963 práce na výskume pohybov plynu v pomerne
blízkej galaxii M-82 a prišiel k zaveru, že pribiižne pred 1,5-2 miliardami rokov z jadra galaxie
boli vyvrhnuté plynné masy, ktoré viac ako 1 miliónkrát prevyšujú hmotnost Slnka. Toto priviedlo
akademika Ambarcumjana na myšlienku, že v galaktických jadrách sa nachádzajú superhusté telesá
pozostávajúce z predhviezdnej hmoty.
Niektoré galaxie sa vyznačujú velmi silným `rádiovým žiarením. Sú to tzv. rádiogalaxie. Rádiové
žiarenie poehádza od neutrálneho vodíka na vinovej
dlžke 21 cm, a taktiež od ionizovaného horúceho
vodíka vo svetlých hmlovinách. Okrem toho galaxie
sú zdrojom netepelného rádiového žiarenia, ktoré
vzniká pri brzdení elektrónov magnetickým polom
galaxie. Toto žiarenie sa nazýva synclwotrónové. Rádiogalaxie majú velmi intenzívne synchrotrónové
žiarenie. Je pozoruhodné, že rádiogalaxia má najčastejšie dye ohniská rádiového žiarenia, rozložené
po obidvoch stranách opticky viditel'nej galaxie.
Zároveň s týmito objavmi našli sa galaxie s mohutným rádiovým žiarením, ktoré mali dvojité jadro. Niektorí vedci ich pokladajú za zrážajúce sa galaxie, avšak V. A. Ambarcumjan predpokladá, že tu
možno pozorovat proces štiepenia jadra.
Velký význam malo objavenie následkov obrovského výbuchu v jadre rádiogalaxie nepravidelnej
formy M-82. Neskoršie sa ukázalo, že výbuch nastal
asi pred 2 miliónmi rokov. V súčasnosti dlhé vlákna
horúceho vodíka, vyvrhnuté pri výbuchu, šíria sa
rýchlosťou asi 1000 km/see. prevažne v smere pólov
rádiogalaxie. Podl'a všetkého takto vznikajú dvojité
rádiogalaxie. Pri výbuchu, prebiehajúcom v rádiogalaxii, dva oblaky plynu s rýchlymi elektrónmi
a magnetickým polom v každom z nich sú vymrštené do rozličných smerov. Tieto dva oblaky začínajú
vyžarovať netepelné rádiové žiarenie.
Problém superhviezd
alebo „kvazarov"
Na mieste niektorých zdrojov rádiového žiarenia
vo vesmíre našli sa objekty neodlíšitel'né od velmi
slabých hviezd. leh spektrá obsahujú výrazné spektrálne čiary s velkým červeným posunom. Ukázalo
sa, že sú to spektrálne čiary ultrafialovej oblasti
spektra, posunuté do jeho viditel'nej časti. leh červený posun je značný. Z toho vyplýva, že tieto
hviezdy sa od nás vzd'al'ujú a ich vzdialenost od nás
zodpovedá miliardám svetelných rokov. Tieto objekty boli nazvané „kvázihviezdnymi" zdrojmi rádiového žiarenia alebo „kvazarmi". Sú to najvzdialenejšie
nebeské telesá, ktorých vzdialenost od nás sa podarilo určit. Najjasnejší z kvazarov vyzerá ako hviezda 13. hviezdnej vel'kosti, no ich svietivosť je stonásobne váčšia, než svietivost gigantických galaxií.
Kvazary objavené iba pred niekol'kými rokmi a po-
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zorovatelné iba najsilnejšími d''alekohladm•i sú zatiai
záhadou. Niektorí odborníci považujú objavenie kvazarov za jednu z najvýznamnejšíoh udalosti vo fyzike a astronómii na začiatku druhej polovice 20.
storočia. Je pozoruhodné, že pri niektorých kvazaroch sa meni jasnost i rádiové žiarenie. No zvlášť
záhadné sú kolosálne toky energie, ktorú tieto hviezdy vyžarujú vo forme svetla a rádiových vin. Podia
predbežných údaj•ov vysvetlujú sa kvazary ako výsledok katastrofického stlačena (kolapsu) obrovskej
masy plynu, pri ktorom bola dosiahnutá taká velká
hustota a také malé rozmery telena, že jeho gravitácia bráni žiareniu (fotónom) rozletiet sa do
priestoru. Z toho sa robí záver, že pozorované rádiové žiarenie vychádza z magnetosféry kvazara.
Kvantitatívne zmeny — zváčšenie hmotnosti zmrštujúceho sa plynu — privádzajú ku kvalitatívnym
zmenám: mení sa celý charakter prebiehajúcich procesov. Nedosahuje sa v tomto ,pripade rovnovážny
stav toho typu, který je charakteristický pre obyčajné hviezdy (,bude o ňom rač v 3. čísle). Zdrojom
kolosálnej energie kvazarov je teda zmrštovanie.
No dodnes nie je jasné, akým spósobom sa energia
zmrštenia mení na mé formy energie. V tom spočiva
jedna z hlavných záhad.

Podl'a mienky niektorých vedcov objavenie kvazarov móže priviesť k revízii mnohých fyzikálnych
predstáv. Dodnes sa nepodarilo vypracovat uspokojivé teoretické vysvetlenie tohoto javu. Predstava
akademika V. A. Ambarcumjana o zvláštnom stave
hmoty — o tzv. predhviezdnej hmote — umožňuje
pristupovat ku kvazarom z mých ,pozícií. Akademik
Ambarcumjan vyslovil a odávodnil predpoklad o
možnosti vzniku kozmických telies nielen zmrštením, ale aj rozpadom prvopočiatočných superhustých
telies. Tieto telesá sú mohutnými akumulátormi energie, preto je prirodzený predpoklad o tom, že
kvazary nie sú ničím iným, ako jednou z foriem,
v ktorej sa prejavuje predhviezdna hmota. Je celkom možné, že objavením kvazarov sme prvýkrát
dostali možnost pozorovat predhviezdnu hmotu v
stave, ked' búrlivo vyžaruje (v momente výbuchu),
lebo v stabilnom stave táto hmota prakticky nevyžaruje.
Rýchle hromadenie poznatkov o tomto grandióznom prírodnom jave nám umožňuje vyslovit názor,
že sa čoskoro priblížime k rozriešeniu záhady kvazarov.
(O hviezdnej kozmogónii v budúcom čísle.)

Svetový deň mete. r®Ióg~e
RNDr. PETER FORGAČ

Meteorológi+a patrí 'medzi najunliad.šie vedné odbory, ale na druhej strane má úzku a vzornú me'dzinárodnú spolupráou s dlhor.očnou tradíciou. Bez nej
'by sa praktická meteorologická služba nezaobišla
'ani v súčasnosti, pretože ,pačasie sa nielen neustále
mení, ale sa aj rýchlo presúva z jednej klimatickej
oblasti do druhej a neberie zretel' na hranice štátoy.

časnosti združuje vyše 100 návodných meteorologických ús'tavov. Z členstva .tajte organizácie vyplývajú každému členovi isté povinnosti a práva. Na
jednej strane musí členský štát dodrži+avat technické pre:dpisy o spósobe a rozsahu ipozorovanie a me-

Od roku 1873 riadifla a usmerňoval•a meazinárodnú
spolupráou meteorologiokej činnosti Medzinárodná
meteorologická organizáoia. Táto sa d•obre osvedčila zo stránky metodiokej i odlboauiej. Mala však aj
i!sté nedostatky, ktoré spočívali predovšetkým v
tom, že ,nedokázala do5ttočne zabezpečit pl.nenie
pnij+atých uznesení v jednotlivýdh krajinách. Neustále rastúce požia•davky na medz'vnárodnú výmenu
správ o počasí dali po druhej svetovej vojne ,po'dn3t
na vytvorenie Svetovej
m'e=teorologickej
or g a n i z á c i e, alco špeciáilnej zložky Org'anizácie
Spojených národov. Svetová meteorologická organi,zácia bola oficiálne ustanovená 23, marca 1951. Pri
príležitosti 10. výročia trvania Svetovej meteorologíckej organizácie sa jej výkonný výbor rozhodol,
aby od roku 1961 sa 23. marec oslavoval na celom
avete ako Svétový daň meteorológie.
Hl'avnou úlohou Svetovej meteorologi•dkej organizácie je v svetovom •meradle koordinovat deibu
práce jednotlivých odborov meteorológie. Stará sa
o meteorologické pozorovania, merania jednotlivých
prvkov epočasi'a, zriacšovanie meteorologických stanic a o zriad'ovanie a udržouanie systémov pre
rýchlu výmenu poveternotných správ. nalej zabezpečuje norm'alizáciu meteorologických pozorovaní,
jedno;tnosť uverejňovaniia výsledkov zísiloa+ných merania•mi a štatistickým spracovanírn, podporuje výskum a r•ozvoj, meteorológie a zaoberá sa aj apli-

káciou meteorológie na jednotlivé odbory 1'udskej
činnosti. Sve.tová meteorologická org+anizáeia v sú-
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Pri príležitosti Svetového dňa metgorol,ógieťyydávajú v mnohých. krajinách sveta aj poštové známky
s meteorologickými námetmi.
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dzinárodnej výmeny týohto poveter.nostných správ.
Na druhej strane od osbarbnýdh meteorologických
služie!b dostáva všetky údaje, o ktoré má záujern,
teda tie, ktoré po'trebuje na svoju činnost.
Medzinárodná spolupráca sa na•jmarkanbnejšie prejavuje v syavoptickej meteorológii, ktorá sa zaoberá
predpovedaním pačasia. Krátkodobé prognózy poČesla sa zostavujú na základe rozboru celkavej poveternosbnej situácie na pr'vzearných i výškových
pavetteamosbny'ch mapách, do ktarýeh sa zakresTujú
hodnoty prvkov počasia pozorované a moraně v tom
istom čase na vel'kej plocha. Preto v súčasnosti má
roakmer každá krajina pozorovaicie meteorologické
stranice, ktory"ch počet je závislý na ml•ožitosti terénu. V priebehu každých 24 hodin na tisícoch meteorologických stanic — zriadené >sú nielen na pevnive,
ale aj na lodia•eh — vykaná sa na celom svete približm e 100 000 pozorovaní poč+asia pri zernskom povrchu a približne 11000 aeralogd•ckých son'dážnych
meraní z vol'nej atmosféry, čo .predstavuje viac
sako milión údajov o stave jednotlivých poaveternostnýdh prvkov. Namerané údaje o počasí si jednotlivé
meteorologické ,služby d'ialkopismi a rádiodial'kopismi automaticky podPa platných 'technických •predpisov vynůeňajú.
13redpoivede počasia využí•vajú nielen jednotlivci,
ale aj všetky odvebv+ia návodného hospodárstva, najčtístejšie však pol'nohospodármbvo a letecká doprava. Pre ,po8nohospodárov vydáva služba nielen bežné predpovede, ale aj zvláštne upozornenia na škodtivé javy počasia, predavšetkým na škodlivé jauné
mrazy, aby sa včas urobenými opabreniami zabránilo škodám najmá vo vinahradodh a v ovocných
sadoch. fiažisko leteckej pov.eternostnej služby s:počíva zasa •na i•nformáciách o povetennosbnej situácii
a o počasí na trati a na krátkodobých, vo váčšine
prípadoch niekoliko hodinových predpavediach poČasia v preletávaných oblamtiach a v mieste pristátia.
Posádka každého lietadla dostane okrem ústnej informácie aj píso¢nnú letovú predpoved' s podrobným
r•azpisanbm alebo za'kreslenim dóležitých prv.kov počasia na plánovanej trati. Počasie je vážny činiteP
v leteckej dopravo aj pri použití modernýoh liebadiel.
Vela Pudí sa domnieva, že meteorologická služba
'to sú len predpovede počasia. To je však omyl.
Rovnako d"oležité sú aj meteorologidké a klimatické
posudky spracované na základe dlhoročného :pazorovacieho materiálu, ktoré sú cenným vodidlom pri
vyhl'a'dárvaní napriklad rekreaariýoh a liečebných
stredísk, pri zakladaní nových sídlisk, mesbských
štsvrtí a m•iest, d'alej pni projektovaní a stavbe kanaliza'čnýoh zariad•ení, bovárenských 'objektav a pri
rajanizácii pol'nohaspodárákej výroby. Do činnosti
meteorotogickej služby je akrem toho zaradené aj
pozorovamde čistoty ovzdušia, sledovanie rádioaktivdtty vzduchu a spadu na území Slovenska, ako aj
meterologické za~bezpečesni;e pre'vádzky plivej československej a,tómovej elektránne v Jbalo'vských Bohunici'ach. Dateraz je tam vybudované meteorologické observatárium s 35 mebrov vysokým meteorologickým stožiarom. Na tomto obses+vatóriu sa ro•bla
merania tých meteorologických veličín, ktoré sú potrebné na výpočet rozptylu z komína jadroivej elektránne.
Svetová meteorologická org•anizácia určuje každý
rok heslo, v kterého zmysle sa v danom roku nielen propaguje a popularizuje meteorológia a klimatológia, ale v rámci jeho nápine sa široká verejnodst aj oboznaanuje s aplikáciou tejto vody na jednotlivé odvetvia 1'udskej činnosti. Iietstom tohoročných osláv Svetového dňa meteor•ológie je „M e Toto
rteoroPógia a životné prostredie".
heslo je nielen aktuálne, ale aj prili&tavé, protože
aneteorológia a klimatoiógia sa životným prastredím
čloiveka denno-derme zaaberá.

13

i rolcouania IV. iazdu SAS
MARTIN BREZINA

V prekrásnom tatranskom prostredí v objektoch
hotela „Grand hotel Praha" v Tatranskej Lomnici
už 11. februára schádzali sa delegáti IV. zjazdu
Slovenskej astronomickej speločnasti pri Slovenskej
akadémii vied, aby po štvorročnej prestávke znova
zasadli, vyhodnotili svoju činnost a dali smer dalšiemu tvorivému rozvoju astronómie na Slovensku.
Prepinená sála už na začiabku dala tušit aj tomu
nezainteresovanému pozorovatelovi, že to bude rokovanie plodné a zrodia sa na ňom nové perspektivy rozvoja astronómie tak na póde vedeckých pracovníkov, ako aj v amatérskom trnutí.
Zjazdové rokovanie otvorila RNDr. Eudmila Pajdušáková, CSc., riaditePka Astronomického ústavu
slovenskej akadémie vied, ktorá v úvode vyjadrila
spokojnost .nad tým, že sa zjazdu zúčastňuje doteraz najváčší počet delegábov v histórii Slovenskej
astronomickej spoločnosti, a čo je hlavné, máme
medzi sebou vel'a mladých záujemcov o tento vedný
odbor. Potom Dr. Pajdušáková predložila zjazdu
návrh na pracovně predsedníctvo, ktorý bol jednohlasne prijatý. Za predsednícky stól zasadli: Dr.
Pajdušáková, prof. dr. Ján Vanovič, dr. Július Sýkora, dr. Elemír Csere, Otília Pavlíková a Ladislav
Valach. Po vol'be návrhovej, mandátovej a volebnej
komisie, celé rokovanie viedol prof. dr. Ján Vanovič.
Potóm už rokovanie pokračovalo presne podl'a schváleného programu a slova sa ujal tajomník SAS
dr. Július Sýkora, který vo svojej správo o činnosti
podrobne rozebral činnost SAS. Správa obsahovala
popularizačno-osvetovú činnost, odbornú a pozorovatel'skú činnost, edičnú činnost, organizačnú čin-

Pracovné predsedníctvo IV. zjazdu Slovenskej astronomickej spoločnosti konaného dňa 12. 2. 1971 v Tatranskej Lomnici. Zl'ava: J. Sýkora, Ĺ. Pajdušáková,
J. Vanovič, E. Csere a O. Pavlíková
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nose. Podrobne rozobral činnost všetkých odbočiek
na Slovensku a načrtbl perspektivy a d'alšie úlohy
pre budúce volebné obdobie Siovenskej astronomickej společnosti. Hned' v úvode správy bole konštatované, že Slovenská astronomická společnost v súlade
so svojím organizačným poriadkom, pokladala v rokoch 1966-70 za hlavné úlohy všestranne rozvijať
a usmerňovat astronomickú činnost na Slovensku,
prispievat k rastu kultúrnej a ideologiekej úrovne
svojich členov v duchu marx-leninského svetonázoru, zvyšovat odbornů úroveň svojich členov a popularizovat astronómiu a astronomické poznatky.
Tieto úlohy holi v podstate spineně. Ako dobrá, hola
vyhodnotená spolupráca najmš s ľudovými hvezdárňami, ktorých riaditelia °a niektorí zamestnanci
patria zároveň aj medzi najaktívnejších členov SAS.
V prednáškovej činnosti boli veYmi dobré výsledky
dosiahnuté vd'aka spolupráci so Socialistickou akadémiou, Osvetovým ústavom a školami róznych
stupňov. Po založení Slovenského zvšzu astronómovamatérov bude záujmom našej spoločnosti nadviazat
úzku spoluprácu s touto amatérskou organizáciou,
prípadne stanovit sféry pňsobenia, pretože činnost
sa vzájomne prelína.
Na úseku odbornej pozorovatel'skej činnosti bole
v uplynulom období dosiahnuté dobré výsledky najmu v pozorovaniach uskutočnených v rámci tzv.
celoštátnych výskumných úloh ČSAV, ktorých výsledky využivajú i niektoré vedeeké astronomické
ústavy. Týchto úloh sa aktívne zhostili pozorovatelia na Pudových hvezdárňach v B. Bystrici, Hlohovci, Hurbanove, Prešove a Sp. Novej Vsi. Sú to
hlavne fotografické a vizuálne pozorovania slnečnej
fotosiéry. Cenné fotografovanie jasných meteorov
celooblohovými komorami bolo uskutočňované v Hurbanove, Pieštanoch, Pov. Bystrici a Rožňave. Okrem
toho sů členmi spoločnosti pozorované aj meteorické
roje, zákryty hviezd Mesiacom a mé. Pri odbočke
v Hlohovci je vytvorená komisia pro návrhy a vývoj
astronomických učebných pomécok, použitelných
nielen v astronomických krúžkoch, ale aj vo fyzikálnych praktikách. V minulom roku boli vytvorené
štyri takéto pomócky.
Slovenská astronomická spoločnost pri SAV má
teraz 8 pdbočiek s celkovým počtom 73 riadnych
a 132 mimoriadnych členov, prostrednjctvom ktorých vyvíja bohatá odborná, popularizačno-osvetovú a astronomická činnost, založená na marxleninských základoch a vedeckom svetonázore.
V dopoludňajšich hodinách zjazdového rokovania
odznel ešte obsiahly referát o rozvoji astronómie
na Slovensku, ktorý predniesla dr. Pajdušáková z
príležitosti 50. výročia založenia KSČ. Tento, i predchádzajúci referát bolí dobrým podnetom k plodnej

Pohl'ad na delegátov IV. zjazdu SAS. Riaditel' Slovenskej bístrednej hvezdárne v Hurbanove s. La-disbar Valach pri prejare,

diskusii, ktorá sa rozvinula po obedňajšej prestávke.
V diskusii vystúpilo takmer 20 delegátov, ktorých
pripomienky a dobré návrhy boll akceptované v uznesení.
Zjazd spinil svoje poslanie a vytýčil pro Slovenska astronomická spoločnost úlohy, ktorých spinenie prispeje ešte viac k rozvoju astronómie na Slovensku. P®jde predovšetkým o vedeckú, odborná a
výchovná činnost, najmš so zretePom na potre`oy
výstavby socializmu a rozvoja astronómie, utužovanie spolupráce vedy s praxou a prenášanie nových
poznatkov do širokých vrstiev amatérskych .pracovníkov, o propagáciu a popularizáciu výsledkov pokrokovej sovietskej vedy. Okrem toho zjazd vytýčil
úlohu zabezpečit v spolupráci s Min. školstva a pedagogickým ústavom rozšírenie a skvalitnenie vyučovania astronómie na školách a boj proti nevedeckej astrologickej interpretácii astronomických
poznatkov, či už v podobe horoskopov, alebo nevedeckých článkov.
Nakonec delegáti zjazdu jednohlasne zvolili 15členný hlavný výbor a 5-členná revíznu komisiu.
Predsedkyňou sa znova stala RNDr. Ludmila Pajdušáková, CSc.

Ďalšia organizácia SZAA
Začiatkom februára zišli sa na svojej ustanovujúcej schódzi mladí astronómi-amatéri v Tvrdošíne,
by si založili pri Elektrotechnickej škole svoju
organizáciu. Zišli sa na nej okrem miestnych funkcionárov aj členovia Ústredného výboru Slovenského
zvšzu astronómov-amatérov na čele s jeho predsedom s. Ladislavom Valachom.
Devštnást zakladajácich členov tejto organizácie
si zo svojho kolektívu zvolili pštčlenný výbor, ktorého predsedom sa stal riaditel' školy s. Jaroslav
Horák. Ostatní členovia výboru sú tí, ktorí majú
o astronómiu mimoriadny záujem a v škole prospechove vynikajú.
Mladá organizácia, ktorá je jedenástou amatérskou organizáciou na Slovensku, si vo svojom uznesení predsavzala v prvom rade sa dókladne oboznámit so stanovami SZAA, nadviazat úzku spoluprácu
s niektorou MO SZAA, usporiadat základný kurz
o najnovších poznatkoch z astronómie, v okruhu
školy a na blízkych obciach zabezpečit primeraná
propagáciu úspechov .astronómie a kozmonautiky,
dbat o rast a rozšírenie členskej základne, organizovat v priebehu školského roka pre členov organizácie exkurzie na jednotlivé hvezdárne spojené s
praktickým pozorovaním a perspektívne sa zamerať
na pripravu a zriadenie jednoduchého observatória,
resp. pozorovatel'ne v objektoch školy.
Miestna organizácia Slovenského zvšzu °astronómov-amatérov v Tvrdošíne má sl'ubnú perspektivu.
SI'ubnú proto, že o ňu majú záujem nielen jej členovia, ale predovšetkým riaditel'stvo školy a miestni
funkcionári •na čele s tajomníkom MsNV s. Mikušom.
Nuž a tomuto záujmu, tejto snahe a sl'ubnej per_
spektíve treba popriat dobrý štart a ešte krajšie
výsledky práce.
— hf$ —
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Južuá obloha

IV.

u máji

VYSVETLIVKY:
SÚHVEZDIA:
9 — Had, 10 — Hadonoš, 11 — Havran, 12 — Herkules, 14 — Hydra, 21 — * Lev, 24 — Malý lev,
26 — Malý pes, 29 — * Panna, 30 — Pastier (Bootes), 33 — Pohár, 34 — PoTovnícki psi, 36 — * Rak,
39 — Severná koruna, 41 — * Štúr, 43 — * Váhy, 44 — j Velká medvedica, 47 — Vlas Beren,iky.
JASNĚ HVIEZDY: d — Arktúr (30), f — Prokyon (26), j — Spika (29), 1 — Antares (41), o — Regulus
(21), u — Denebola (21), z — Gemma (39).
ZAUJIMAVĚ OBJEKTY: Otvorené hviezdokopy: M4I Presepe (36); GuYové hviezdokopy: M3 — (34), MS
— (9).
Zvieratníkové súhvezdia sú označené hviezdičkou, u nás cirkumpolárne krížikom. V zátvorke je čísl
súhvezdí.
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MEDZI
ROVNÍK
VIDITELNÝ
2.-4. HODINOU

NÁZVY SÚHVEZDI:
* AR! — Baran (2), * GEM — Blížence (3), BOO — Pastier (Bootes — 30), * TAU — Býk (4), DEL —
Deliín (6), ER! — Eridan (8), SER — Had (9),OPH — Hadonoš (10), CRV — Havran (11), HER —
Herkules (12), HYA — Hydra (14), FOR — Chemická pec, MON — Jednorožec (16), PSA — Južná
ryba (17), PYX — Kompas, EQU — Koníček, PUP — Kormidlo lode, * CAP — Kožorozec (19), * LEO —

3euerná obloha
u máji

V

S:?iI VEZDIA:
VYSVE'TLIVKY:
1 — Androméda, 3 — * Blížence, 4 — * Býk, 5 — Cefeus, 7 — t Drak, 12 — Herkules, 15 — t Jašterica,
18 - f Kasiopeja, 20 — Labuť, 23 — Lýra, 25 — * Malá medvedica, 27 — Orol, 32 — Perseus, 35 — Povozník, 38 — Ť Rys, 44 — Ť Velká medvedica.
JASNĚ HVIEZDY: b — Vega (23), c — Kapela (35), K — Polux (3), n — Deneb (20), p — Dubhe (44),
g — Kastor (3), s — Mizar-Alkor (44), t — Severka (25), v — Algol (32).
x

ZAUJiMAVĚ OBJEKTY: Otvorené hviezdokopy:

dvojitá hviezdokopa v Perseovi.

Gul'ové hviezdokopy: M 13 — (12), M 92 — (12). Galaxia v Androméde M 31.
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KUL MINÁCIA

Lev (21), VUL — Líštička, CMI — Malý pes (26), ORI —
(29), PEG — Pegas (31), CRT — Pohár (33), * CNC — Rak
SCL - Sochár, * SGT — Strelec (40), SGE - Sip, SCT CMA — Velký pes (45), CET — Velryba (46), COM — Vlas
Zajac (49).

Orion (28), AQL. — Orol (27), * VIR — Panna
(36), * PSC — Ryby (37), SEX — Sextant,
Štít, * SCO - Štúr (41), * LIB — Váhy (43),
Bereniky (47), * AQR — Vodnár (48), LEP —
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TěRESKOVOVX

Prvých desai

Sovietsky kozmonaut,
mjr. German Stepanovič TITOV
(nar. 1935)

♦

'

. B yfC®V3"K/J.'

Prvý sovietsky kozmonaut sveta,
pplk. Jurij Alexejevič GAGARIN
(nar. 1934)

~~.

. ~.,.I

.

'

sveta
Dátum letu

DÍžka letu

Počet
obletov

12. 4. 1961

1 hod. 48 min.

1

6. 8. 1961

25 hod. 18. min.

17

Americký kozmonaut,
pplk. John Herschel GLENN
(nar. 1921).

20. 2. 1962

4 hod. 56 min.

3

Americký kozmonaut,
mjr. Scott Malcolm CARPENTER
(nar. 1925)

24. 5. 1962

4 hod. 56 min.

3

Sovietsky kozmonaut,
mjr. Andrijan Grigorjevič NIKOLAIEV
(nar. 1929)

11. 8. 1962

94 hod. 22 min.

64

Sovietsky kozmonaut,
pplk. Pavel Romanovič POPOVIČ
(nar. 1930)

12. 8. 1962

70 hod. 56 min.

48

Americký kozmonaut,
kpt. Walter Marty SCHIRRA
(nar. 1930)

3. 10. 1962

9 hod. 13 min.

6

Americký kozmonaut,
mjr. Gordon Leroy COOPER
(nar. 1926)

15. 5. 1963

34 hod. 19 min.

22

Sovietsky kozmonaut,
pplk. Valerij Fjodorovič BYKOVSKIJ
(nar. 1934)

14. 6. 1963

119 hod.

Prvá sovietska kozmonautka sveta,
ppor. Valentina Vladimirovna
TEidEŠKOVOVA
(nar. 1937)

16. 6. 1963

71 hod.

VI.

6 min.

81

48
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PAVOL HAZIJCHA, prom. jadrový fyzik

rJVOD
Fyzika hviezd je svojráznou a nic málo zaujímanou oblasťou astronómie, v ktorej sú sklbené rozličné oblasti fyziky, počnúc fyzikou plazmy a kenčiac fyzikou elementárnych častíc. Napriek skúpym
informáciám, ktoré sú pre nás pozemšťanov sprostredkované jedine elektromagnetickým žiarením,
vychádzajúcim z hviezd, vieme dnes už o ich štruktúre a vývoji pomerne dosť.
Jednou z kf'účových otázok astrofyziky bola otázka zdrojov a produkcie energie hviezd. Po objavení jadrových reakcií v pozemských laboratóriách,
jednoznačnú odpoved na túto otázku poskytla fyzika atómového jadra. Hlavným zdrojom hviezdnej
energie sú jadrové procesy vnútri hviezd: premena
vodíka na hélium a postupne na fažšie prvky. Po
tomto poznatku čoraz viacej argumentov poukazuje
na dóležitosť týchto procesov pre vznik, vývoj a
štruktúru hviezd.
Je nám jasné, že reakcie museli raz začať, to
znamená, že se musela najprv akýmsi mechanizmom
vytvoriť na to dostatočná teplota. Otázka zdrojov
hviezdnej energie teda úzko súvisí s problémem
vzniku hviezd. Na druhej strane jadrové procesy
vedú ku značným zmenám ve hviezde, meni se jej
chemické zloženie, teplota, svletivosť i nozmery.
Hviezda prechádza svojou vývojovou cestou, ktorá
nevyhnutne speje k jej istému zániku. Vidíme, že
jadrové reakcie vo svojich dósledkoch vedů k závažným astrofyzikálnym a kozmogonickým problémom. Sú iste velmi závažné otázky tvorby chemických prvkev ve vesmíre, životnosti hviezd v rozličných štádiách vývoja, otázky v akom stave končia
hviezdy svoj život, čo sa stáva s ich značne pozmenenou látkou a pod.
Aby sme si mohli vytvoriť aspoň základně prodstavy o týchto problémoch, je potrebné aspoň letmo
nahliadnuť na celý vývojový proces hviezdy. Pokúsime sa o to v seriáli niekofkých článkov. Ukážeme si, že vývoj hviezd možno chápat ako prirodzený dósledok jadrových procesov v ich vnútrach.
Potom poukážeme na to, ako tieto teoretické výsledky korešpondujů s výsledkami dnešných pozorovaní, čo je najviacej evidentné pri váčších skupPnách spolu súvisiacich hviezd, najmá pri hviezdokopách. Najprv však nahliadnime na niektoré problémy súčasnej astronómie.

bých zdrojov na obloho možno odvodiť relatívnu
hustotu týchto objektov v rozličných dobách a tak
dostat obraz o štruktúre a vývoji vesmíru.
ZÁHADNĚ KVAZISTELÁRNE OBJEKTY
Uplynulo desať rokov od objavu zvláštnych vesmírnych objektov — kvazistelárnych rádiových zdrojov, nazvaných kvazary. Tieto objekty, které sa na
fotografických deskách javia ako nepatrné hviezdičky, vyžarujú také velké množstvo energie, ako celé
galaxie a pritom možno nic sú váčšie ako slnečná
sústava. Zo začiatku se zdalo byť jasné, že velké
červené posuny v ich spektrách nasvedčujú tomu,
že tieto objekty sú v nesmiernych vzdialenostiach,
takmer na hranici našich pozorovacích možností a
všetky snahy o vysvetlenie ich energetických vlastností sa zakladali na tejto hypotéze. Idea o obrovských hmotnostiach a o tom, že gravitačný kolaps
m©že byť zdrojem tejto nesmiernej energie, bola
prvýkrát predložená pri interpretácii rádiogalaxií.
Vhčšie ťažkosti sa vyskytli pri skúmaní mnohých
pozorovaných javov, ako je napr. velká premenlivosť žiarenia v optickej i ,rádiovej oblasti. Pro
tieto a mé príčiny holi urobené mé alternatívne
predpeklady. Je možné, že tieto objekty nic sú nevyhnutne od nás v nesmiernych vzdialenostiach. Iný
výklad červeného posunu je založený na gravitačnej
podstaty. Podfa teórie relativity, ak svetlo uniká
zo silného gravitačného pola, musí strácať svoju
energ'iu, če sa prejavuje zváčšením vinovej dlžky.
teda červeným posunom. I ked' dnes ešte nerozumieme kvazarom a rádiogalaxiám tak dobre, ako obyčajným hviezdam, sú zaujímavé i tým, že nám
umožňujú skúmat oblasti vesmíru velmi vzdialené
časove i priestorove a majú rozhodujúci význam pre
kozmológiu.
Ešte nestačil utichnuť rozruch o objeve záhadných kvazarov, ked se nedávno záujem odbornej
i laickej verejnosti rýchlo presunul k inej rádioastronomickej senzácii — pulzarom.
Zdá sa, že ide o zvláštne vývojové štádium hviezd,
o biele trpasliky alebo neutrónové hviezdy, ktoré
geneticky súvisia so supernovami. Ich neuveritefne

DNEŠNÝ Vi;SMŤR
V posledných rokoch narástli naše poznatky o
vesmíre tak rýchlo, ako nikdy predtým. Dhešná
astronómia sa neuspokojuje iba s konštatovaním
jednotlivých vlastností a skutočností. Preniká čoraz
hlbšie do podstaty kozmických telies, usiluje sa vysvetliť procesy, ktoré v nich prebiehajů a ktoré
vedú k ich podstatným premenám, k vzniku, vývoje
a zániku. Nové okná do vesmíru, ktoré otvorila rádioastronémia, umožňujú získavať nielen dokonalejšie predstavy o našej galaxii — Mliečnej celte,
ale i nové poznatky o miliónoch mých galaxií. Nicktoré z nich vyslali svoje žiarenie v dobe, ked' sa
vesmír musel podstatne líšiť od súčasného stavu.
Máme ná, mysli mohutné rádiogalaxie, které sú pro
kozmológiu významné práve tým, že sú príliš daleko. Z pozorovaaía relatívneho počtu silných a sia-
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O:~r. č. 1: Schéma galaxie, obklop enej sfériekým
podsystémom gul'ových hviezdokmp. Šipka
ukazuje polohu Sluka, rozmery sů v parsekoch.

pravidelná perióda pulzácií v rozličných odboroch
spektra priam udivuje. Bol navrhnutý celý rad modelov pre pulzary a možno sa domniev.at, že ich
pochopenie a teoretické dósledky zasiahnu velmi
daleko. Neobyčajná presnosť meracich prístrojov pri
určovaní periódy (rádove v nanosekundách), umožňuje overovat mnohé teoretické predpoklady modernej fyziky.
Rotujúce neutrónové, či magnetické hviezdy, prítomnost silných gravitačných a magnetických polí,
existencia gravitačných vin a mé nezvyčajné javy
prinesú zaiste nemálo prekvapení. Snád najvščší
pokrok možno očakávať v astrofyzike vysokých energií, ktorá zahPňa jednak štúdium kvazarov, rádiogalaxií, hyperónových hviezd a mých doteraz nevysvetlených javov, jednak štúdium ich vztahov
ku kozmickým oblastiam, k medzihviezdnym poliam
a pod.
Kozmológia sa tak stáva vedou, ktorá pozoruje.
Dnes už možno pozitívne diskutovat o štruktúre a
vývoji okolitého, nám dostupného vesmíru.
TEÓRIA „BIG-BANG"
Hubbleov zákon o rozpínaní vesmíru sa stále potvrdzuje novšími pozorovaniami. Myšlienka, že vesmír bol v minulosti vo velmi hustom stave a explóziou sa začal rozpínat, ked'nastalo to, čo sa nazýva
„big-bang", „velký treskot", zdá sa byť pravdepodobná. Možno ju uviesť do súvislosti s problémom
relatívnej hojnosti niektorých chemických prvkov
vo vesmíre. Túto relatívnu hojnost možno merať
spektroskopicky a je známe, že najbohatšie zastúpeným prvkom vo vesmíre je vodík, najšahší a najjednoduchší prvok. Na druhom mieste je hélium,
ktoré tvorí asi 30 % hmoty váčšiny vesmírnych telies. Všetky ostatné tažšie prvky tvoria zvyčajne
menej než jedno percento z celku. Relativny pomer
prvkov je pri každorn nebeskom telese prekvapivo
pravidelný, čo napovedá, že to vyplýva z akéhosi
univerzálneho procesu. Gamov a jeho spolupracovníci vykonali pred dvadsiatimi rokmi zaujímavý výskum. Usilovali sa zistit, či móžu jadrovými reakciami vzniknút prvky vo fáze toho tzv. big-bangu.
Vytvorili hypotézu, ktorá predpokladala, že hmota
bola v rovnorodom stave, a že sa začala rovnomerne
rozpínat podša rovníc relativity. Gamov ukázal, že
sa v tomto štádiu mohol vybvoriť vodík a hélium,
nie však ťažšie prvky, a že pomer vytvoreného
hélia musel závisieť od intenzity pola póvodného
žiarenia. Výsledky tejto teónie sa zhodujú s dnešnými pozorovaniami zvyškov tohto žiarenia, znármeho ako 3 K — žiarenie. Jeho spektrum s prekvapivou presnostou súhlasí so sp:ektrom absolútne
čierneho telesa, ktoré by zodpoved,alo uvažovanému
stavu rovnováhy pred expanziou.

Nedávno robené výpočty, na základe nových poznatk•ov nukleárnej chémie, priniesli rovnaké výsledky. Je iste pozoruhodné, že takto teoreticky
vypočítaná hojnost póvodného hélia sa tak jednoznačne zhoduje s pozorovaniami.

ŮSPECHY JADROVEJ ASTROFYZIKY
Si ZNAMENITĚ
Spojenie jadrovej fyziky a astrofyziky prinfeslo
už znamenité úspechy. Stačí spomenúť otázku zdrojov hviezdnej energie, otázku štruktúry a vývoja
obyčajných hviezd, o ktorých vieme vlastne viacej,
než o jadre našej Zeme.
Bobo možné nešit nielen otázku nesmiernych zdrojov energie hviezd a povedat, ktoré termonukleárne reakcie ju móžu zabezpečit, ale ukázalo sa, že
vývoj hviezd, ich stavba a chemické zloženie sú prirodzeným dósledkom týchto procesov v ich vnútrach. V prevažnej časti svojho života čerpajú hviezdy svoju energiu z premeny jadier vodíka na jadrá
hélia, ktorá prebieha v tzv. protónovo-protánovom
(p-p) cykle alebo v uhlíkovo-dusíkovom (C-N) cykle. V tomto štádiu sa hviezdy nachádzajú na hlavnej postupnosti známeho H-R diagramu. V dalšom
štádiu, po vyčerpaní zásob vodika v jadrách, prebieha spalovanie hélia na uhlík, stredová teplota hviezd
stále narastá, a tak postupne prichádza za sebou
celý rad reakcií, pni ktorých vznikajú tažšíe prvky.
Hviezdy vybočujú zo svojho „normálneho života",
opúšťajú hlavnú postupnost a stévajú sa červenými
obrami. V ostatných fázach vývoja, zdá sa, prechádzajú do oblasti bielych trpaslíkov, stávajú sa velmi
horúcimi a nezvyčajne hustými hviezdami.
Každé vývojové štádium hviezd zodpovedá istej
fáze syntézy jadier. Dnes sa ukazuje, že na vytvorenie všetkých známych chemických prvkov v procese nukleogenézy stačí osem nasledujúcich typov
jadrových reakcií.
1. Syntéza vodíka v p-p alebo v C-N cykle na
hélium.
2. Syntéza
uhlík (3e).

hélia

v

trojitej héliovej reakcii

na

3. Proces alfa — reakcie s účastou alfa častíc.
4. Rovnovážny e-proces s tvorbou najstabilnejších prvkov skupiny železa.
5. R-proces, rýchia retazová realkoia so zachytávaním neutránov, pri ktomom sa vytváoajú tažké
prvky.
6. Pomalý s-proces vo hviezde so za-ohytávaním
neutrónov a sprevádzajúcim rozpiadom beta.
7. P-proces, proces zachytávania ;protánov, s.tvor!bou jadier ibohatých na :protóny v reakciách typu
(p, gama) alebo gama).
8. X-proces s tvorbou laibikýdh jadier D, Li, Be,
B, pravde;podobne pri vyššom stupni nestability
hviezdy.

Obr. č. 2: Galaxia M 81 v súhvezdi Vetkej Medvedice.

I tak tečna nukleárnej syntézy prvkov vo hviezdech stretáva sa s tažkostami pri vysvetlení velkého množstva hélia, ;pozorovaného všade vo vesmíre. A to tiež podporuje ,myšlimvku, že víčšina hélia
poohádza z •doby, kel sa vesmír za čal rozpínat, teda
zo štádia „big-1 angu", Z tejto základnej kozmologickej otázky a z jej jednoznačného ri•ešenia by
vyplynulo mnoho d'adších astronomických ;poznatkov.
Takto možno náš letmý pohled na dnešný vesmír
zakončit s presvedčením, že úzka wzájomná spolupráce modernej astrofyziky s Ťa.dirovou fyzikou, kozmológiou a inými oblasťami vied, .pninesie jasnejšie
odpo:vede a vernejší obraz o blíakom i vzdialenom
vesmíre.
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SO ROKOV
METEOROLÓGIE NA SLOVENSKU
Doc. RNDr. FERDINAND ŠAMAJ, CSc.

Počasie je činiteliom, kterému ipripa'dá významný
podiel pri vytváraní kultúry i hospodárskych po:merov jednotlivých národov. Závislosti človeka na počasí podmienila sledovanie jeho stavu a zmien. Prvé
systematické záznamy ;poveternostných zvláštností
na našom území pochádzajú z obdobia velikých geografických objavov (15.-16. stor.). Kvantitatívny
skok v dejinách rozvoja meterológie nastáva súčasne so všeobecným pobrokom v prírodných vedách
v 17. stor. kedy bolí skonštruované základné meteorologické prístroje. Za najsbaršie odborné meteorologické pozorovania pomocou pristro•jov na
Slovensku považujeme mera'nie J. A. Reiman z roku 1717-1720 v Prešove. V roku 1755 začal s pozoro,vanim ,počasia pomocou prístrojov prof. F. Weiss
vedúci katedry matematiky a riaditel' hvezdárne
Trnavskej univerzity. V 80-tich rokoch 18. stor.
vznikli d'hlšie 2 meteorologické stanice a to na bratislavskom hrade a v Kežmarskom lýceu.
Vynález telegrafu v polovici minulého storočia
viedol k zorganizovaniu primitívnej vý.stnažnej búrk•ovej služby, která 'dala základ dnešnej synoptickej metóde predpovednej služby počasia. Výstražná
služba podmienila vznik meteorologiokých úsbavov,
které organizovali prvé štátne siete pravidelných
pozorovaní. V tomto období vzniká vo Viedni Centrálny meterodogický ústav s pósobnostou i na Ůhorské krajiny. Pod jeho správou sa na našom území zriad'uje resp. obnovuje viacero meterologických
staníc, z ktorých niektoré (Bratislava, Oravský Podzámok, Banská Štiavnica) sú doposial' v činnosti.
lvledzi pozorovetel'mi vtedajšieho obdobia nachádzatne viacero významných osobností (napr, profesora
Revúckeho gymnázia, spisovateša PhDr. Ivana Branisiava Zocha).
Po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní v roku 1870
utvoril sa v Budapešti Krajinský ústav pre meteorológiu a zemský magnetizmus, který prevzal
správu nad 11 meteorologickými stanicami existujúcimi v tom čase na území Slovenska. Do tohto
obdobia datuje sa - i založenie dvoch významných
obse.rvatórií v Hurbanove a Krásne pri Nedanov-
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ci,ach. Hurbanevské (Staro-Ďalanské) obsenvatórium
založil r. 1871 Mikuláš Konkoly-Thege, neskorší riaditel' bud'apešbianskeho Meteorologického ústavu.
Vedeckou úrovňou a ipublikáciou výsledkov stalo sa
observatórium známym na celom svete. V tomto
roku dosahuje observatórium 100 rokov nepretržitých pozorovaní. V roku 1872 založil v Krásne Gregor von Friesenhof agrometeorologické observatórium, které na svoju dobu bole moderne vybavené
ea vydávalo 'vlastný časopis pod nazvom Rosnička.
Observatórium vydávalo, ako prvé v strednej Európe, predpoved•e počasia pre oblast Ponvtnia.
Počiatok tohto stor.očia bol v znamení vynálezu
rádioteleg'rafie. Rádiotelegraáia postupne zvyšovala
výmenu meteorologických údajov, čo umožnilo okolo
roku 1915 rozšírit služby meteorológie na letectvo.
Omerne s rozvojem vedeckých poznatkov a požiadaviek rozrastá sa i staničná siet. Na území Slovenska bole pred započetím I. svetovej vojny 45 meteorologických a okolo 200 zrážkomerných staníc.
Je pochopitelné, že vojnovými udaloatami, ako aj
n'asledujúcimi bojmi o nové společenské usporiadanie sa počet pozorovacích objátov znížil.
Rok 1919 prináša oslobodenie našich národov. Novovzniknutá Československá republika ide do nového života s velkým elánem a grendióznymi plánmi
do budúcnosti. V tomto období boli položené nové
organizačné základy meteoroiogiekej služby na Slovensku. Organizačnou základňou sa stal celoštátny
Meteorologický ústav so sídlom v Prahe. Uvedené
okolnosti vzbudzujú zdanie, že spomlenka na 50-ročné jubileum meteorológie obmedzuje sa viac na
oslavu nového štátoprávneho usporiadania. V skutočnosti tieto zmeny však znamenajú kvalitatívny
zvrat ve vývine slovenskej meteorológie, rovnako
ako vznik Československej republiky znamenal kvalitatívnu zmenu v hospodárskom a kultúrnom živote Slovákov vobec.
V prvých rokoch rozvoj sa zameral rva zdokonalenie a rozšírenie siete staníc a ich zapojenie do
predpovednej a klimatologidkej služby Štátneho meteorologického ústavu v Brahe. V roku 1932 napriek
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fažkej hospodárskej krize, vzniká pro potreby zabezpečovania leteckej dopravy v Bratislave-Vajnoroch poveternostná úradovňa, ktorá neskór bola
základom pre vytvorenie Ústrednej slovenskej povetrnostnej služby a začína sa s výstavbou vysokohorských observatórií (Skalnaté Pleso, Lomnický
Štít) a totalizátorov. Plynulý všestranný east prerušila okupácia Československa, ktorá znamenala
odsun skúsených o'dborníkov a odstúpenie časti územia i s meteorologickými stanicami a k ním prislúchajúcirn pozorovacím materiálom. V roku 1939
prichádza k zlúčeniu Hyd'rogra5iokej služby $ Ustredím slo,venskej poveternostnej služby v Štátny hydrografický a meteorologický u'stav. Druhá svetová
vojna zanechala v činnosti hydrometeorologiokej
služby neblahé následky. Zastavila medzinárodnú
výmenu správ o počasí a tým aj vydávanie predpovedí pre verejnosť. Postup frontu cez naše územie
a boje v SNP mali katastrofálne následky na stav
pozorovacej siete. Prd Ibojoch o Bratislavu zhorela
i budova ústavu, pričom pra bojové akcie nebole
možné zachránit mnohé cenné materiály. Značné
prerušenie činnosti vzniklo i tým, že Nemci pred
ústupem odmontovali a odviezli mnohé prístroje, čo
zabránilo rýchlej obnove pozorovaní.
Povojnový rozvoj zameral sa na získanie nových
pracovných pri•estorov (Obr. budova HMÚ, Bratislava-Koliba) zariadení a prístrojov, ohnovenie staničnej siete, usporiadanie zachráneného archívneho
materiálu a navrátenie odstúpených materiálov počas vojny a kádrové dobudovanie základných odbor,ov činnosti. Sp nenie týchto základných organizačných úloh, popri zábezpečovaní potrieb rýchlo
uskutočňovanej rekonštrukcie národného hospodárstva, si vyžiadaio viacero reorganizácií ústavu. V
roku 1954 prichádza k opátovnému zlúceniu hydrológie a meteorológie v Hydrometeorologickom ústave. K 1. I. 1969 sa HMÚ i formálne, v dó.sledku
nového federatívoeho uspori'adiania, stána samostatnou organizáciou riadenou Ministerstvom lesného
a vodného hospodárstva SSR.
Povojnové úspechy sa prejavili nielen v raste
počtu pozorovacích staníc a zariadení, ale i v metódach a úrovni spraco•vávanýoh výsledkov. Belo to
priekopnícke o'odobie s mimorioadne vážnymi úlohami. Pracovnikom ústavu sa podarilo spracovaf
rozsřahly meteorologický materiál starosblivo archivovaný od počiatku tohto storočia. Získané výsledky
slúžili, ako podklady pre projekciu a umiestnenie
mnohých priemyselných po'dnikov, klim•atickú rajo•nizáciu, wplán rozvoja pol'nohospodárskej výroby, vypracovanie štátneho vodohospodárskeho plánu, rozvoj turistiky a kúpei'níctva a ;pod. Súborné výsledky
ústav zverejnil v troch rozsiahlyeh trojzvbzkotých
dielach:
— Atlas podnebia ČSSR, za ktorý bola ústavu udelená štátna cena KG.
— Hydrologické pomery ČSSR.
— Klimatické a fenologické pomery jednotlivých
krajov.
Mohutný rozvoj národného h-ospodárstva a nastupujúca vedecko-technická ravolúcia nastolili ;potrebu celého radu výskumných problémov a potreby
nových odborníkov, čo podmienilo diferenciáciu úloh
a vznik meteorologických pracovisk na Univerzite
Komenského a Slovenskej aka•dérnil vied. Výchova
nových odborníkov je zabezpečovaná na Katedro
a:stronómie, geofyziky a meteorológie PFUK. Okrem
výchovy odborníkov univerzitné pracovisko sa zameriava na .riešenie problémov horskej meteorológie,
sekulárnych zmien klímy a tepeinej bilancie ;povrchu. Výsledky výskumu publikuje v periodiku „Acta
Facultatis Rerum Naturalium". V pésobnosti SAV
utvoril sa Ústav meteorológie a klimatológie, ktorý
sa zameriava na výskum otázok fyziky prizemnej

vrstvy atmosféry so zameraním na r'adiačnú bilanciu a problémy ho:rskej meteorológie.
Rozsah činnosti Hydrometeorologického ústavu v
posledných rokoch podstatne vzrástol. V súčasnom
období má okolo 400 zamestnancov, okrem centra
v Bratislavo na Kolibe (obr.) a Ivánke má vybudované komplexné hydrometeorologické stredisko v
Košiciach, Hydrologické pracovisko v Banskej Bystrici, Hydroprognózne stredisko v Žilino, 4 Ve•dl'ajšie meteorologické služobne na letiskách civilnej
dopravy, 3 pomocné meteorologické služobne na
letiskách Zvázarmu, Aerologi'cké stredisko v Poprade (pne meranie prvkov stavu vo vyšších hladinách atmosféry), Meteorologické peacovisko pre
poveternostné zabezpeče•nie prevádzky atómovej
elektrárne v Bohunici'ach, 7 meteorologických observatorií na polohove významných bodooh a t. č.
buduje Výskumné stredisko radarovej meteorológie.
Ústav má vybudované základné a účelové siete klimatických a zrážkomerných stanic, stanic pre sledovanie čistoty a rádioaktivity ovzdušia, agrometeorologických staníc a sief objektov pro pozorovanie
povrchových, podzemných véd a prameňov v celkovom počte okolo 4000 objeltov, které obsluhuje
okolo 3000 dobrovolných pozorovatel'ov.
Za uplynulý rok HMÚ poskytol pre verejnosť a
potreby národného hospodárstva: cca 19 500 krátkodobých a strednedihých predpovedí počasia, 15 200
letových predpovedí, 19 600 správ pre potreby pol'nohospo.dárstva a 16 500 správ a výstrah pro letectvo a rézne odvetvia praxe. Na úseku hydrológie
okolo 7200 predpovedí vodných stavov, prietokov
a teploty vody pro potreby hydrocentrál, lodnej dopravy, 150 mimoriadnych správ pra potreiby protipovodňovej ochrany a okolo 7000 súborných hydrologických spravodajstiev po 500 informačných prvkoch, okolo 2000 posudkov dobrozdaní a štúdií pro
projekciu, výstavbu a prevádzku réznych objektov
a poskytol viacerým vedeckým inštitúciám základné
údaje o stave ovzdušia a vody pre riešenie leh výskumných problémov.
Ústav udržuje spoluprácu s vlacerými medzinárodnými organizáciami (Svetová meteorologická organizácia — OSN, Medzinárodná hydrologická dekáda — UNESCO, Medzinárodná organizácia pre civilnú leteckú dopravu — ICAO a RVHP). V rámci
tejto spolupráce ústav rieši rad významných úloh
súvisiacieh:
— s novými aspektami meteorologického zabezpečena nadzvukovej leteckej dopravy ve výškach
20-25 km,
— s poznaním agroklimatických zdrojov socialistických krajín,
— s meteorologickým a hydrologickým režimem oblasti Karpát,
— s podzemným odtokem východnej a strednej Európy.
50-ročné jubileum zastihuje meteorológiu v prudko,m rozvoji, podmienenom ohromným vzostupo,m
národného hospodárstva, po víťazstve robotníckej
triedy v našej republike. Obrovské zmeny, ktoré
sa u nás uskutočnili pod vedením Komunistickej
strany nenechali meteorológiu v roli pasívneho
účastníka tohto vífazného historického pochodu.
Nových úloh neustále pribúda a postupným rozširovanim služieb vzrastá i ekonomická efektivnosf meteorolágie. V súlade s programom vytýčeným našou
ju'bilujúcou Komunistickou steanou, budeme sa usilevaf mierou, která odpovedá stavu vedeckých poznatkov a materiálmych možností, nové úlohy čo naj_
lepšie spinit.
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Automaty poletia k planétam
:1RI ŠTERNFELD, doktor technických vied

Gigantický krok v ovládnutí kozmického priestoru
sa uskutečnil: automat zozlbieral vzorky mosačnej
horniny a vrátil sa na Zem. Tento vynikajúci úspech
neobyčajne rozšíril hranicu priestoru pristupného
pre experimenty.
Konkrétne to znamená, že ,pomocou takých istých
raketových motorov, které bolí použité na „Lune
16", je v zasade možné vyslat kozmickú sondu aj
za hranice slnečnej sústavy. Výkon týchto motorov
stačí na to, aby takáto sonda obletela planét=u Merkúr, která je najbližšia k Sloku.
Skutočne, pri lete na Mesiac s pristátím na jeho
povrchu treba vyvinút sumárnu rychlost asi takú
vel'kú, ako je tretia kozmioká rýchlost, t. j. 16,7
kilometra za sekundu. Táto rýchlost je výslednicou
viacerých zložiek. Fri štarte zo Zeme je potrebné
udelit aparátu rýchlost 11,2 kilometra za sekundu.
Pri :pristáv~aní na Mesi:aci treba znížit na nulu rýchlost klesania 2,4 kilometru za sekundu, čo sa rovná
druhej kozmickej rýehlosti na Mesiaci. Takú istú
rýchlost treba vyvinút pri štarte z Mesiaca. A napokon, rýchlost niekofko stoviek metrov za sekundu
sa musí vynaložit pri manévrovaní.
Ak spočítame všecky tieto rýchlosti, ;prídeme k
záveru, že už súčasná kozmioká technika je dokonale schopná vytvorit aparát, ktorý by mohol navždy
opustit našu slnečnú sústavy.
Vzniká však otázka, či treba uskutočnit taký experiment. Myslím, že je naň ešte priskoro, lebo v dósledku nedostačujúceho dosahu súčasnej kozmickej
rádioaparatúry boli by všecky zislkané vedecké informácie stratené. Z tohto hf'adiska treba účelnejšie
udel'ovat kozmickým sondám menšiu rýchlost, aby
sa nevymanili z gravitečného poBa Sluka, ale boli
nútené vrátit sa do blízkosti Zeme.
Ak napríklafd dáme kozmiokému aparátu rýchlost
15,5 kilometru za sekundu v smere dotycnice k obežnej dráhe Zeme proti smeru jej pohybu, aparát
nielenže dosi'ahne obežnú dráhu planéty Merkúr a
pretne ju, ale vykoná potom ešte celé dva oblety
po eliptiokej dráhe okolo Sloka a stretne sa so Zemou. Do tej chvíle Zem vykoná jeden piný oblet
okolo Sluka. Celý let bude teda trvat jeden rok,
pričom kozmioká sonda štyrikrát pretne obežnú
dráhu planéty Merkúr.
Obežná dráha tejto planéty je velmi excentrická
s aféliom 0,47 a perihéliom 0,31 astronomických
jednotiek. Preto je účelné vypočítat obežnú dráhu kozmickej sondy tak, aby sa dvakrát stretla

Kresba znázorňujúca Lunochod na mesačnom poTelefoto ČTK — TASS
vrchu.
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s touto planétou, hodí aj v pomelme vel'kej vzdialenosti, ale v rozličných polohách.
Spomínaná medziptanetárna sonda pre výskum planéty Merkúr móže taktiež niekedy stretnút počas
svojho letu aj Venušu, pretože pred návratem na
Zem sonda štyrikrát pretne obežnú dráhu tejto ;pla_
néty. Ostatne, let okolo Venuše s navratom na Zem
po jednom roku dá sa uskutočnit aj po inej obežnej dráhe, ktorá si vyžaduje o 1,5 kilometru za
sekundu menšin štartovaciu rýchlost.
Eliptická obežná dráha móže byt využitá aj pre
let okolo planéty Mars a návrat medzi:planetárnej
sondy na Zem po uplynutí jedného raku od štartu.
Raketové motory musia v takom prípade vyvinút
rýchlost 16,1 kilometru za sekundu v smere zvierajúcom uhol 22,5 stupňa s rovinou obežnej dráhy
Zeme. Avšak vyhovujúca vzájemná poloha obidvoch
planét na uskutočnenie takého letu sa vyskytuje
len velmi zriedka. Preto je účelné predbežne využit
dráhu letu s návratom kozmického aparátu na Zem
Po uplynutí dvoch rokov. Rakety s takouto dráhou
letu je možné vysielat každých 2,14 roka.
Kozmická sonda po .priblížení sa k Marsu na vopred stanovenú vzdialenost preletí popri planéte
a strati sa v medziplanetárnom priestore. Pritom
však može sfotografevat značnú čast .povrchu Marsu vd'aka otáčaniu sa planety okolo vlastnej osi.
Automaty móžu súčasr_e robit výskum atmosféry,
magnetického ipoSa a mých charakteristík planéty.
Po uplynutí jedného roka od štartu kozni4cký aparát dosiahne najvzdialenej•ší bod svojej dráhy —
2,175 astronomi=ckých jednotiek. Tu bude jeho rýchlost vzhl'adom na Slnko najuižšia — 16 kilometrov
za sekundu. Ďaiej sa aparát začne znovu .približovat k obežnej dráhe Marsu, avšak pri druhom
proseknutí jeho obežnej dráhy s planétou sa už
nestretne. Presne po dv=och rokoch medzip=lanetárhy
aparát uzavrie svo ju eliptiokú obežnú dráhu a vrátí
sa na Zem s takou istou rýchlostou, s akou ju
opustil.
Vedeckú informáci•u, ktorú kozmický aparát nazhromaždil počas svojho letu, je možné dopravit
do laboratórií po návrate sondy, ale čiastočne sa
dá aj odvysielat ešte pred jej pristátím pomocou
rádiového spojenia.
Podobným spósobom móžu pracovat kozmické
sondy, vyslané na výskum mých planět slnečnej sústavy.
Vzdialenost ,planéty Jupiter od Sloka kolíše v rozmedzí od 4,95 do 5,45 astronomických jednotiek.
Preto na oblet tejto planéty s automatickým návratom sondy na Zem boto potrebné použit obežnú
dráhu s dobou otáčania šesti rokov. Pritom muximálna vzdialenost od Sloka bude 5,6 astrorwmickýeh jednotiek. Štartovacia rýchlost pri ,povrchu
Zeme by sa musela rovnat 14,4 kilometru za sekundu.
Ak postupne zvýšime štartovaciu rýchlost na 15,3
— 15,9 — 16,2 — 16,3 kilometru za sekundu, medziplane.tárne sondy dokážu obletiet planéty Saturn,
Urán, Neptún a Pluto a vrátit sa na Zem. Samozrajme, že čas potrebný na .takýto let pritom neúmerne vzrastá: na 13 — 33 — 62 a 91 rokov.
Ked' však udelíme medziplanetárnej sonde iba o
niečo váčšiu štartovaciu rýchlost a zvýšime ju na
tretiu kozmickú (16,7 kilometru za sekundu), móže
sonda dosiahnut planétu Pluto už iba za 19 rokov,
Neptún za 13 rokov, Urán za 7 rokov a Saturn za
2,5 roka. I to je sice vela, ale čas letu na tieto
planéty sa bude nepochybne s dalším rozvojom
techniky značne skracovat.
(APN)
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DŽIVAN BALAGEZJAN a EDUARD MELIK-NUBAR0V
výnimoóných prlpadoch móžu prebiehat i v slnečnej
atmosfére.
P•omocou ďalšieho ,pristroja — koronografu so
špeciálnym optickým systémom uskutočnili sa pokusy fotografovat slnečnú koránu v ultrafialovom
žůareni i v značných vzdlalenosbiach od slnečného
disku. Získané sníeky korány,poukazujú na jej sférický tvar so zretelne viditelnými lúčmi. Prvý raz
boly tiež fotograficky zaznamenaná stredná korána.
Zistila sa ostrá hranica medzi vnútornou a .strednou
korónou. Všetok získaný materiál sa naďa'lej pozor— APN —
ne vyhodnocuje a spracováva.
Z ruštiny preložila: Ing. M. Geseová

pal

pal

V predsbavách vedcov je Slnko gigantické laboratérlum, v ktorom prebiehajú zložité a v mnohom
ešte neznáme fyzůkálne procesy a deje. Desiatky
astronomických hvezdárni na Zemi systematicky
pozorujú Sloko a odhaYnzjú jednu záhadu za druhou.
Nastal čas, ked' súčasné pristroje a zariadenia na
pozorovanie hle sú schopné úpine uspokojit požiadavky astronómie. Hlavnou príčinou je zemská
atmosféra. Okrem toho, že silná turbulencia ovzdušia spósobuje značné zníženie rozlišovacej schopnosti na povrchu Stnka, je zemská abmosféra prakticky nepriepustná pre krá kiovinné a rSntgenové
žiarenie. Avšak mnohé zaujímavé deje na Slnku,
ktoré súvtsia s hmotou nachádzajúco:u sa pri vypozorovaní
sokej teplote, m8žu byt spozaané
práve v tomto rozsahu aledcbromagnetických vín.
Pred niekolikými rdkml začali v Bjunakenskom
astronomickom ústave pod vedením Grigorije Guraadjana pracovat na príprave kozmického astrofyzikálneho observatória. Bjurakanský astronomický
ústav je jednou z paboáiek Aloadérnie vied Arménskej SSR. Pred mladým koloktívom pobočky sa vynorili 'na prvý pohPad neriešiteYné úlohy. Bobo potrebné zostavdt a vyhotovit nové pristroje, vyprabvat systém stabilizácie a orientácie celého zariadenia tak, aby umožnil zamieriť na Sloko a zotrvat
v žiadanej polohe s patrebnou ,presnostou. Zároveň
boto patrebné vynájst principiálne nové optické
systémy na regisbrovanie nameraných hodnót v ž!adanom rozsahu vinových dížok. Aik ešte dodáme, že
kozmieké observatérium pal malých rozmeroch a
váhe musí získat maximum vedeckých informác i,
vydržet vysoké zatažeinie
samotnom lete rakety
a zostať neporušené, potom pochopíme akú zložitú
prácu vykonal tento mladý kalektův špecialistov v
Bjurakanskom astranomickom ústave. Kozmické observatórlum zastavené v Jerevane je zložitá sústava
špeciálnych prístrojov, kde !ba optických zardadeni
je vyše 20. Špeeiálne optické zariiadenie umiestnené
v observatóriu usmerní meracte pristroje na Sinko
a v tomto smere leh udržiava so žiedanou presnostou.
Pr! konštrukcii raketového kozmlokého observatória museli konštruktéri vyriešiť doležitú úlohu —
návrat na Zem. Bolo nevyhnutné dopravit všetky
získané fotomateriály a ostatně vedecké informácie, aby mohli byť dokonale spracované. Za týmto
účelom zabudovali observatárium do špeeiákmeho
kontejnere, ktorého kryt sa automaticky otvor! v
určenej výške a po spineni pozorovacieho programu sa takisto zatvo.rf. Kontejner sa oddeli od raketového systému a pristane pomocou ,padákov.
Co ,prbnie'slo predbežné zhodnotenie materiálov
získaných týmto kozmickým pri'eskumníkom po jeho ús.pešnom návrate z 500 km výšky? Uvedenú
otázku zodpovedal vedúci tejto úlohy, člen-korešpondent Akadémie vied Arménskej SSR Grigorij
Gurzadjan:
Získalo sa množstvo snlmok Slnka v róntgenových lúčoeh (kratších ako 50 angstrarnoav). leh vyhod•notením bol objevený vei ni silný zdroj róntgenového žiarenia, ktorý zaberá len nepatnnú časti
slnečného povrchu. Výkon tohto zdroja prevyšuje
celkovú intenzitu slnečnej korány v rčntgenovom
žiarení. P•o predbežnom zhodnotení sa zistilo, že
energia vyžarova'ná týrnto zdrojom zodpovedá žiareniu plynu .pl jeho zahnati na približne 100 miliónov stupňov. Takáto teplota však hle je ani
v jadre Sloka. Z toho možno urobit záver, že žiarenia bodového zdroje ale je tepelnej podstaty, ale
je vyvolané prevažne termomikleárnymi pochodmi.
Všeobeene sa usudzuje, že takéto procesy móžu
prebi'ehet len v jadre Slnka a ostatných hviezd. Z
nášho výskumu vyplynulo, že tieto pochody vo
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Určeme astronomickej jednotky
pomocou Dopplerouho efektu
Rubriku vedie dr. E. CSERE
Ako je vo všeobecnosti známe, Dopplerov efekt
má nesmierny význam pre astronómiu, obzvlášť
na určenie pohybu nebeských telies. Znalost, ktorom
smerom a akou rýchlosto.0 se pohyhujú hviezdy, má
velký význam pre vytvorende úpiného obrazu o rozmiestení a dynamike nebeských takes. Tým 1ahšie
pochopíme vývoj celých bviezdnych sús.tav.
Pri dlhod•obom sledovaní polóh hviezd velmi presným meraním boto možné dokázat nepatrné premiestenie hviezdy, a teda jej pohyb. Tento pohyb
sa rozkladá na dye zlažky: na bangeneiálou a rediáinu. Tange'nciálna zložka je kolmá na zorný lúč
a móžeme ju zistiť opátovným meraním polohy
hviezd. Radiálna zložka je v smere zorného lúca
a móžeme ju merat Dopplerovým posuvom spekbrálnych čiar.
T — 'bangenciálny pohyb,
R — radiálny pohyb,
S — skutočný pohyb hviezdy,
H — hviezda.
Pri zistova'ní radiábnej rýohbosti hviezd, .nesmieme
však zabudnút na to, že aj naša Zem obieha okolo
Sinka, a tak raz sa bude k danej hviezde H bližiť, raz sa bude od nej vzd'al'ovat. Nejprv predpokladajme, že hviezda je vzhlladom k Sloku v pokoji
i0zpq0VATEL'
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jasná hviczda Regulus. V tabulko máme uvedené
prísiušné hodnoty pozorovaní. Prvý stlpec udáva
dátum pozoroovania, druhý ekliiptikainu dížku Slnka
) ), tretí rozdiel ekl•iptikálnej dlžky hviezdy a Slnka (d* — AJ ), štvrtý nameranú radiálnu rýchlost
v km/s, v piatom je uvedená vzájemná ,poloha hviezdy a Slonka.
V zmysle predošlých odsbavcov a v poslednom stlpci je výraz pra sin (1*—)‚ ).
Tabulka
d*_ň )

a leží na obežnej rovine Zeme okolo Slnka (na
.ekliptike ).
V polohe I sa pohybuje naša Zem kolmo na hviezdu,
a frak sa k nej ani neblíži, ani sa od nej nevzd'al'uje;
preto nezaznamenávame nijaký Dopplerov posun.
V polohe II Zem sa pohybuje smerom k hviezde,
a preto tu bude najváčší Dgpplerov posun k fialovému koncu spektra. V polohe III Zem sa opáť
pohybuje kolmo na hviesdu, a pieto se znovu nezjeví nijaký Dopplerov posun spektrálnyeh čiar.
Konečne v polohe IV Zem se pohybuje smerom od
hlviezdy, a ,preto terez bude najvščší posun čiar
smerom k červenému koncu spektra. Po uplynutí
1 roku se Zem epšť dostane do polohy I a cyklus
se opáť znova opakuje. Obrázok Č. 3. nám ukazuje,
ako sa v polohe II ;posune spaktrálna či'arra voči
porovnávacej dolnej čiare smerom k fialovej, v poiohe IV smerom k červenej oblasti spektra, kým
v polohe I a III svoju polohu nemení.
Obdobný, ale o niečo zložitejší pripad nastáva
vtedy, kel' se hviezde ;pohybuje. Lenže vtedy rýchlosť Zeme a rýchlosť hviezdy spočítame. A poeto
v polohe I a III nastane posun spe(ktrálnych čiar
bud' k fialovému koncu, ak sa hviezda k nám blíží,
alebo k červenému konou — ak sa od nás vzd'al'uje.

POROVNÁVAC/E SPEKTRUM
II

111

IV

Dátum

d°') Polohy sin

19.

I.

298,5

210°

-13

18.

II.

328,5

180°

+2

20. III.
19. IV.

358,5

+17
+28

28,5

150°
120°

V.

58,5

90°

+32

21. VII.

88,5

60°

+28

X.

208,5

300°

-24

21. XI.
21. XII.

238,5

270°

-28

268,5

240°

-24

20.
23.

(á* —)am)

III.

sin 180°=0

IV.

sin 90°=1

IL

sin 270°=-1

Na obrázku č. 5 vidíme radiálne rýchlosti Regula
na celý rok. Jednotlivé hodnoty ležia na krivke,
ktorá se volá sinusoida a ktorá súčasne odzrkadl'uje ročný pohyb Zeme okolo Slnka. Sinusoide zodpovedá vztah vyjadrený pom000u sin a, v našom prípade
`Vr =

VQ Sln

(a* —

) +V

',

ak yr je pozorovaná radiálna rýchlosť, vQ je obežná
rýchlosť Zeme, Vr* radiálna rýchlost hviezdy voči
Slnku. Vidíme, že pozorovaná radiálna rýchlosť je
súčet dvoch rýchlostí:
Vr = vrQ + Vr* — prvá: vrQ udáva rýchiosť Zeme
smerom k hviezde a •druhá vr* rýchlosť hviezdy
vzhledem k Slnku, vrQ sa mení podl'a fázového uhla
medzi Slnkom a hviezdou. V polohe IV je maximálna
rýchlosť, v poloheII je minimálna, lebo rýchlosti sa
skladajú. V bodoch III a I v opozícii a konjunkcii
— sa prejavuje len rýchlosť hviezdy, lebo ak
d* — d~ = 0,

A --►

alebo d* —

= 180°,

potom sin 0° = sin 180° = 0.
Y

f

C

Obr. Č. 3
Polohy II a IV budú zase rel•atí,vne rovnako posunuté voči polohám I a III ako v predošlom pripade.
Ďalší obrázek (obr. 4) ukazuje v hornej časti
posun spektrálnej čiary ,blížiacej sa hviezdy, v
strednej časti je porownáva•cBa čilara ,pozemského
zdroja, ktorý ° je v pokoji a konečne spodná časí
abr.azu ukazuje posun čiary hviezdy, ktorá sa od
nás vzd'•al'uje.
Ako na obidvoch obrázkoch vidíme, relatívny posun spektrálnej čiary do polóh II a IV voči polohám
I a III nám odzrkadl'uje pohyb našej Zeme obiehajúcej okolo Sluka voči hvdezde bez ohledu na
to, či hviezda je v pokoji alebo v pohybe; a bez
ohradu na to, akou rýchlosťou sa hviezda či už
blíží, alebo vzdaluje.
Urobme podrobnejší rozbor a sledujme raldiálnu
rýohlosť hviezdy ležiacej na ekliptike alebo velmi
blízko nej; takáto hviezda je a LEONIS — známa
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Vr

č. 1

V našom prípade je vr* = 2 km/s pre polohy III
a I. Kým v polohe IV je yr = 32 km/s a v polohe II
je yr = 28 km/s.
Pretože
+ vr*, bude v polohe IV:
+ 2 km/s = 32 km/s a z toho obežná rýchlost Zeme vQ (pozor tu vrQ = + vQ !).
yr =

VrQ

Vr =

vrQ

vQ = 32 km/s — 2 km/s = 30 km/s.

Č

//

Obr č 4

/V
///

Poznámka: Z technických príčin znak
ako znak Zeme.

Q, používame

KozMos

Podobna móžeme určiť obežhú rýchlost Ze;r?e
v polohe II: yr = vrQ + v,.'' _ — 28 kmWs a z toho
obežná rýchlosť Zeme v© (pozor tu Vr~t =— vrQ?)
bude:
—v9 = — 28 km1s — 2 km/s = — 30 km/s, a teda obežná rýchlost Zeme bude znovu 30 km/s.
Ak poznáme maximálnu a minimálnu relatívnu
radiálnu rýchlost dvojice Zem — hviezda počas ro
ka, potom 1'ahko móžeme vypočítať zvlášť radiáinu
rýchlost hviezdy a zvlášť obežnú rýchlosť Zeme na
základe úvahy: maximálna rýchlosť je súčet oboch
rýchlosti vmax = v* + vQ
a minimálna rýchlosť je rozdiel oboch rýchlostí.
vmin = v*

—

+ vmfn =

yr*

.~
20
[®

0
_,•0
_so

Vq
Ekliptikálna dižh"a Arktura je A* = 203,5° a ekliptikálna šírka ti = 30,7°. Po dosadení vzorca
Vr = vQ cos rl sin (1"— ?A3) + vr* dostávame pre
1. júl 1939: + 18,75 = v4 cos 30,5° sin 105° + vr* a
19, j+anuára 1940: — 31,52 = vg cos 30,5° sin 265° + v r*

+ VrQ + Vr* — vQ = 2v* a z toho
32 — 28
—
= 2 kmós
2

leh rozdiel dá dvojnásobok obežnej rýchlosti Zerne:
= vmax — vmin = 32+28 =
vQ
30 km/s
2
2
Ak hviezda neleží na ekliptike, potom obežná
rýchlost Zeme sa premieta do zorného lú"ea a uplatňuje sa len jej priemet, t, j. Vg cos 3, pričom Q je
ekliptická šírka hviezdy (výška hviezdy nad alebo
pod ekliptikou). Ak 4 je 0°, hviezda leží na ekliptike — potom cos 0° = 1, a preto sa obežná rýchlost
úpine uplatní. Ak hviezda je na póle ekliptiky, potom pohyb Ze;ne je kolmý na zorný lúč z hviezdy,
a preto sa neprejaví pri zisťovaní jej radiálnej
rýchlosti, čo udáva aj vzorec, ked'že cos 90° _ 9.
hióžeme teda povedať, že radiálna rýchlost je daná
vzorcom
V

COs N sin (ňl* — ?

z toho vr* = 18,75 — vQ . 0,83054 = - 31,52 +
+ vq 0,85655
1,6871 v9 = 50,27 a konečný výsledok ,pre obažnu5
50,27
29'8 km/s
rýchlost Zeme vq =
1,6871 —
Zem rýchlostou 29,8 km/s obehne raz okolo Slnka
dráhu 2;c a — ak táto .dráhu považujeme V prvom
za rok,
priblížení za kružnicu s ;polomerom a
t. j. 3,15. 107 sekúnd.
2;s a = 29,8 . 3,15 .107

) + V*r ,

2z

_ 149,65 .10s km

Astronomická jednotka vypočítaná z Dopplerovho posunu spektrálnych čiar Arktura je 149,65 mi-

liónov km.
Stonovenie astronomickej jednotky pomocou tejto
metódy sa idá d'alej spresnht a určit ako priemer
z mnohých me-raní rozličných hviezd. Potom je výsledok velmi presný. Jeho d'alšou výhodou je, že
súčasrie dostaneme aj hodnotu radiálnej rýchlosti
príslušnej hviezdy.
ÚLOHA Č. 5
Kotúč Sinka sa otáča. V hornej časti obrázku
vidíme spektrum východného okraja, v dotnej časti
západného okraja Slnka. Vzájomné posnunutie spektrálnej čiary Di ( = 5896 A) v žltej oblasti spektra
v oboch spektrách pod sebou je 0,212 mm. Vzdialenosť medzi obid-roina čiarami Di a D9 ( = 5890 A)
je v lcaždom spektre 15,9 mm. Vypočítajte akou
rvchlostou a ktorým smerom sa otáča Slnko. Ako
dlho trvá jedno otočenie, ak polomer Sinka je
695.500 km? Prečo pri niektorých čiarach nevidime nijaký Doppl.rov posun?

Aa

SPEKTRUM OKRAJOV SLNKA

Vr = ~, -~C

0,267
4271,8

a z toho

29,8 . 3,15 . 107
a =

yr je nameraná relatívna radiálna rýchlosť Zeme
a hviezdy, vq je obežná rýchlosť Zeme, Ii je ekliptikálna šírka hviezdy, d* je ekliptikáina dížka hviezdy a d°? ekliptikálna dížka Sinka, vr* je radiálna
rýchlosť hviezdy. Ak poznáme súradnice Slnka a
hviezdy a okamžitú radiálnu rýchlost Vr, potom
lahko vypočítame v9. Z obežnej rýchlosti Zeme a jej
obežnej doby okolo Slnka l'ahko určíme počet km,
ktoré Zem pri jednom obehu prejde. Ak v prvom
priblížení predpokiadáme, že dráha Zeme je kružnica, potom počet opísaných km pri jednom obehu
je obvod kruhu, ktorého polomer je stredná vzdiale:noni Zem — Slnko, čiže astronomická jednotka.
Takto máme možnosť určiti pomocou Dopplerovho
posunu vzdialonosť Zem — Sloko.
Velmi presné určenie astronomiekej jednotky touto metódou urobil W. S. Adams oozorovaním Dooplerovho :posunu či'ar hviezdy Arkturus (a BOO).
Adams zistil nasledujúci posun spektrálnych čar
Arktura (vid tabulku dole).
Z týchto hodnát vypočítame nejprv vzájomnú radiálnu rýeh'osť Zeme a Arktura: y r v júH ,a ja.nuári:

1_
`

• 300 000 =

kro/j

Vmax + vmín

Vr =

06
4250,8

_ — 31,52 km/s dňa 19. 1. 1940

preto súčet minimálnej rýchlosti dá dvojnásobok
radiálnej rýchlosti hviezdy:
vmax

0,449
- Š-. .300 000 km,'s =

v,-' _

FIALOVÁ

0,2636
300 000 =
4250,8
_ + 1&,73 km/5 dňa 1. 7. 1939

x

300 003kne ~ —

-

ČERVENÁ

~
I

á

A : ' (4271,8) A

r4 ň." (4250,8) A

i
1. VI1. 1939
19.

I. 19=i0

98,5°

105°

+ 0,2670

+ 0,2656

298,5°

265°

- 0,4490

- 0,4465

ž) je ekliptiká".r a dížk-a Slnka. 3d' je posuv spektrálnej čiary 4271,8 A, ‚lň," je po suv čiary 4250,8 A.
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UKAZY NA QB[OH[
Obloha v máji a v júni
Srnko
východ
západ
hm
hm
4.
12.
20.
28.
5.
13.
21.
29.

V.
V.
V.
V.
VI.
VI.
VI.
VI.

4
4
3
3
3
3
3
3

19
07
56
48
43
40
40
43

19
19
19
19
19
19
19
19

02
13
24
33
41
46
49
49

Mesiac
východ
západ
hm
h m
12
22
1
7
16
23
1
10

55
23
32
07
19
02
45
41

1
4
14
23
1
8
18
22

58
38
29
22
16
13
59
50

(pre stredmé Slovensko; 1 = — lh 17 m, d = 48° 40')
SLNKO: Začia•tok lata, letný slnovrat nastane 22.
júna o 2 h 20 ni.
V naj,dlhší deň roka, 21, júna, smečný svit doslehne hodnotu 16 h 09 m.
METEORY: Maximum meteorického roje eta Aquarid nastáva 5.76 máje. Trvanie roje je 18 dní, hodinový počet 15.
MERKUR móžeme pozorovat až koncom júna večer, krátko po západe SInka. Na oblohe je v súhvezdí Blížencov a nad jasnosť — 1.2 magnitúdy.
Jeho vzdialenosť •od Zeme je v tomto čase 1.3 a. j.
VENUŠA je po obidva mesiace na rannej oblohe,
krátko pred výehodom Srnka. Preohádza súhvezdim
Rýb, Barana a Býka. Jej vzdialenasť od Zeme vzrastie z 1.37 a. j., na začiatku máje, na 1.64 a. j., ku
ko!ncu júna. Má jasnost — 3.3 hv. v.
MARS je na obloha v druhej polovici noci v súhvezdí Kozorožce, po oba mesiace. Pr blíži se k Zenii z 0.91 a. j. na 0.49 a. j., pričom jeho jasnost
vzrastie z — 0.1 hv. v. na —1.6 hv. v.
JUPITER je nad obzorom po celá noc v súhvezdí
Škorpióna, neskoršie, •od drubej ;polovice máje v súhvezdí Váh. Zapadá v skorýCh ranných hodinách.
V priebehu máj•a •a júna sa vzdiali od Zeme z 4.44
a. j. na 4.54 a. j, Je — 2.1 hviezdnej velkosti.
SATURN móžeme •pozorovat iba od začiatku júna
na rannej oblohe, krátko pred východom Srnka v súhvezdí Býka. Priblíži sa k Zemi z 10.1 a. j. na 9.9
a. j. Má jasnost 0.4 hv. velkosti.
URAN je na oblohe v súhvezdí Panny, vzdialený
od nás 18 a. j. V máji zapadá v ranných hodinách,
v júni krátko po pomoci. Má jasnost 5.7 hv. vel'kosti.
NEPTUN je v máji na obloha tamer po celá noc
w súhvezdí Škorpióna, v júni v prvej polovici nocí
v súhvezdí Váh. Je vzdialený od nás 29 a, j. a na
jasnost 7.8 hv. velkosti. N~ptún je v konjunkcii
s Mesiacom 7. júna o 21.4 hod., 7° severne.
MALÝ MEDVEĎ (Ursa minor, UMI), nazývaný tiež
Malým vozon, je dtalším cirikumpolárnym súhvezdím
našej oblohy. Sú v ňom tni pra nás zaujírnavé hviezdy; Severka, Kochab a epsilon UMI. Prvá z nich,
najjasnejšiia hviezda tohto súhvezdia, je premennou
hvi'ezdou typu W Vir, ktorej jasnost kolíše od
2.1 do 2.2 hviezdnej vel'kosti v ipriebehu 3.97 dňa.
Severka je 1000-krát jasnejšřa ako naše Srnko a je
od nás vzdialená 466 svetelnýoh rokov. Na oblohe
leží v smere spojnice, 5-krát predlženej vzdialenosti zad•nýoh hviezd Velikého vota. Severka má
medzi hviezdami severnej oblohy zvláštne postavenie. Ako už jej •názov pripomina, leží najbližšie
k severnému pólu oblohy. Je od neho vzdialená iba
58', čím sa stáva doležitým orientračným bodom
oblohy. Vplyvom precesného pohybu zemskej osi,
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severný pól sa pohybuje medzi hviezdami. Za 25 700
rokov (tzv. Platonský rok) opíše kružnicu s polomerom 23°. Asi o 12 000 rokov sa severný pól oblohy premiestni clo Blízkosti Végy v súhvezdí Lýry,
ktorá porlom nahradí funkeiu ;terajšej Severky.
Hviezd'a Kochab je červený obor 2.13 hviezdnej
velkoati, vzdialená 110 svetelných rokov. Je druhou
najjasnejšou hviezdou súhvezdia. Epsilon UMi, zákrytová premenná, mení evoju jasnost z 5.0 na 5.1
magnitúdy s periódou 39.5 dňa.
Zákrytové pramenné sú dvojhviezdy, pri ktorých
rovina obehu zložiek leží tamer v rovine spojnice
Zem — dvojhviezda. Obe zložky sa takto pre pozorovatel'a ze Zeme navzájom striedavo viacej, či
menej zakrývajú, čím dochádza k pozorovanej zmene jasnosti. Z pozorovaní zákrytových prernenných
hviezd móžeme velmi presne odvodit priemery,
hmoty a rýchlosti rotácie oboch zložiek.
Blízko spojnice zadných hviezd Velkého vozy
a Severky ležia dye galaxie; špirálna galaxia
M 81 s celkovou jasnostou 8.9 hviezdnej velkosti, a M 82 nepravidelná galaxia 9.4 hviezdnej
vel'kosti. Oba sú od nás vzdialené približne 10
miliónov svetelný.ch rokov. Patria do súhvezdia Velkého voze, kde akrem nich móžeme pozorovat malým d'alekohladom ešte špirálnu galaxiu M 101, s
jasnostou 9.6 magnitúry.
— E. P. —

Vysuetliuky k zuieratníkouým súhuezdiam
Čísla na pravej polovici prvého riadku na prílohe č. IV a V dole udávajú hodinu, ked' nebeské
'teleso na svetovom rovníku začiatkom júna prave
zapadá; kým čísla na 1'avej polovici prvého riadku,
udávajú hodinu, ked' nebeské tel•eso na svetovom
rovníku začiratkom júna práve vychádza. Nebeské
telesá južne od ,rovníky zapadajú skoršie a vychádzajú neskoršie, ak sú severne od rovníka, zapadajú
neskoršie a vyohádzajú skoršie, ako na rovníku.
Rozdiel na 10° deklinácie činí asi jednu hodinu (vid'
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údaje na pravej a 1'avej strane mapy vedla udania
'deklinácie fi ).
laruhý a tretí riadok ukazujú tú časť svetového
movníka, ktorá je viditel4ná začiatkom júna večer
postupne okolo 20.-22. a 22.-24. hodiny. Tým sa
mám vytvorí obraz o torn, ktorú časť oblohy móžeme vidi'et postupne do polnoci.
V štvrtom ria'dku sú uvedené rekbascenzie (RA)
prislúohajúce k mape ohlohy. Toto zatriedenie je
znovu uivedené aj w piatom riadku pod ma;pou.
V šiestom riadku sú uvedené hodiny, ked' zači+atkoni júna príslušná časť oblohy rpráve kulminuje
(a ,to nielen na svetovom rovníku, ,ale aj nad a pod
rovníkom súčasne). Napríklad o 22. hocline kulminujú Váhy a o 2. hodine kulminuje Strelec.
Konečne siedmy a ósmy ritadak ud'avajú utú časť
rovníka, ktorá je viditelná začiabkom júna ,po polnoci, postwpne medzi 24.-2. a medzi 2.-4. hodinou. Tieto údaje nám ukazujú tú časti oblohy, ktorú
móžeme vádiet od pomoci do rána.
Na mape sú uvedené jednotlivé súhvezdia s medzinárod'nou skratkou ich mena. Ďalej je vyznače-

ný svetový rovník a ekliptika ako sinusoida. Na
mape sú zakreslené Slnko a Maniac v jednotlivých
fázach a ,pianéty.
Sloko O, Merkúr (piný krúžok s krížikom), Venuša O a Mars (krúžok s čiapočkou hore), sú zakreslené sedemkrát a to v dňoch 1. V., 11. V.,
21. V., 31. V., 10. VI., 20. VI. a 30. VI. Polohy
planét, Slnkra a Mesiaca postupujú 'sprav'a dol'ava.
Jupiter (krúžok s tmavým .pásob v strede), Saturn
(krúžok s prstencom) a Ur'an (krúžok s X v strede) U sú zakreslené dvakrát, a to 1. V. a 30. VI.,
Neptún (krúžok so zvislou čiarou v strede) N a Pluto
O P pre nepatrný ,pohyb le,n raz a to 21. V. Mesiac
je zakreslený pre jednotlivé fázy, ktoré nasle-dujú
takto: Prvá štvrt ) 2. V. 9 h, pin
10. V. 12 h,
treti'a šbvrt
17. V. 21 h, nov e 24. V. 14 h, prvá
štvrt 1. VI. 2 h, spin 9. VI. 1 h, tretia štvrt 16. VI.
2 h, nov 22. VI. 23 h, prvá štvrt 30. VI. 19 h.
Na oboch stranách mapy oblohy sú uvedené deklinácie (d) a čas, o ktorý predch'adzajú, alebo
sa omeškajú východy a západy nebeských telies voči
údajom na svetovom rovníku.
dr. E. CSERE

Súhvezdia v gréckych óájach a povestiach

II. Prechádzka po marcovej a aprílovej oblohe
LUDOVÍT BALOG
Ak by sa dakto nazdával, že pútavým vyrozprávaním gréckych bájí, mýtov a povestí, ktoré sa
'týkajú suhvezdí, spiníme ciel' časti hodiny astronómie, mýlil by sa. Žiakov ,síce ,pobavíme formou pre
nich nadmieru zábavnou a navyše docielime aj to,
že ich práca v krúžku bude lákať. Budú nám doň
radi chodit. Ba aj odbornú náuku budú prijímat
spontánne, formou nenútenou a s 'opravdivým záujmom. No ani toto nás nemóže uspokojit. To všetko by boto málo, ak by v našich bájach poslucháči
nenašli viacej, ako len výplod fantázie starých
Grékov.
Gréci, ale aj mé staré národy si totiž prírodné
javy ešte nevedeli vysvetl'ovat na základe vedeckých
poznatkov. Preto si vymýšliali najrozličnejšie príbehy. Žijúcúm i nežijúcim hrd'inom, ale i zvieratám,
propisovali nadprirodzené vlastnosti. Zbožňovali ich.
Ba ich fantázia išla tak daleko, že si navymýšlali
aj všelijaké, nikdy neexistujúce nadprirodzené tvory
vo zvieracej i 1'udskej podobe zároveň. 'Pieto priam
glorifikovali. Pripisovali im vlastnosti nadl'udí, mimoriadne múdrych, silných a smelých, skrátka zo
všetkých stránok dokonalých. Taký bol riapr. kentaurus (poločlovek — polokóň) Oheiron. V bájach
sa 'tvrdí, že vychoval a naučil Nečit Askiepia — boha lekárstva tak, že nielenže vyliečil všetky choroby, ale vedel vrátiť život aj zomretým. Ten
istý Cheiron vychoval aj velkého hrdinu Iasona,
vodcu výpravy Argonautov za zlatým rúnom. Ba
vraj vychoval aj slávneho hrdinu Achillea. Len pre
zaujímavosť spomeniem, že Achilleus vyrástol u
Oheirona na medvedích mozgoch a levích pečeniach.
Bobo to na ňom 'aj vidieť, lebo podl'a báje, ked' mai
šest rokov, zabíjal diviaky ,a levy a vedel tak rýchlo
bežať, ako jeleň.
V bájoslovnom rozprávaní 'nám preto treba vidiet
nielen formu 1'ahkého osvojovania si vedomostí, ale
aj jednu z foriem ideológie starých národov. Lebo
mýtus či báj je nielen pekné, 1'ahké a zábavné čitanie, ale zároveň aj jedna z najsbarších foriem ideologického mysleni.a. Takého, ktoré sa pokúšalo o
vysvetlenie prírodných javov a skutočností, o ich
zatriedenie a ovládnutie podstaty. Toto myslenie sa
stalo u starých národov oficiálnym ,a štátnym,
lebo malo v sebe prvky vedy, umenia, náboženstva

KOZMOS

i štátnej politiky, ale nestalo sa ani jedným z nich.
Ovládlo všetky stránky vtedajšej nízkej úrovne výrobných síl a zamestnalo natoíko mysle Pudí, že nedovolilo rozvinúť myslenie o príčinách podstaty
ved. Ale nežičilo ani rozvoju abstraktna, teórii, následkom čoho sa výmysel prelínal so skutočnostou.
Inak povedané, výmysel sa stal skutočnostou a skutočnost zas výmyslom.
Človek starého sveta teda pozoruje všetko okolo
seba, robí prvé pokusy spoznávat ved i a deje, vysvetliť a pomenovat ich a nachádza v nich aj
istý zmysel. Híadá spojitost medzi sebou a prirodou, ,aby sa jej nemusel bát, aby odhalil jej tajomstvá a ovládol ju. Týmto povrchovým ovládaním
vecí a javov je človek d'alej vyprovokúvaný prenikat 'hlbšie, až na podstatu v~cí, a tak chtiac-nechtiac kladie antický človek prvé základy vedám
— múzam, ako ich on nazýval. Zároveň s rozvojom
vied sa tu začína neúprosný zápas, lebo akým tempom napredujú vedy, takým tempom bije srdce
umieráčka na zánik bájam, mýtom a povestiam.
V jednom však báje predsa ‚pretrvali veky a snád'
pretrvajú aj v budúcnosti, lebo najstaršia z vied
— astronómia nechala mnohých hrdinov bájí „žit"
d'alej na oblohe, ked :pomenovala ich menami niektoré súhvezdia, hviezdy alebo planéty.
Teraz nech pred nami defilujú najvýznačnejšie
súhvezdia marcového a aprílového neba, aby sme
poznali hrdinov, ktorým súhvezdia patria. P,okial' as
však niektoré už vyskytli aj na januárovej a februárovej oblohe, rozšírime rozprávanie z ,predošlého
čísla o nové údaje, aby ate nakoniec spoznali hrdinov báji v celej ich podobe.
NADHLAVNÍKOVĚ NEBO v marci a apríli nám
ukáže v celej svojej kráse Vel'kú Medvedicu, Povozníka a Blížencov. O súhvezdí VEEKEJ MEDVEDICE
- URSA MAIOR sa hovorí veta bájí. Tú, že je to
zakliata milenka Diova, už poznáme. Mohla sa však
práva tak dostat na oblohu aj medvedica z Idy
(pohornie vo Frýgii v Malej Azii), ktorá vychovala Panda, syna trójskeho král'a Priama a kráYovny
Makeby. Priamos na radu veštca dal syna-novorodeňa pohodit v lese, lebo vraj mal byť strojcom
skazy Tróje. A aj sa tak stalo, ked' Paris uniesol spartskému křál'ovi manželku — povestnú krásnu Helenu.
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kráv. Z ,podsvetia odviedol trojhlavého psa Kerbera.
Obra Atlasa okabátil o tni zlaté jablká.
To vani aj stačí na predstavu Herkula — hrdinu,
lebo k jeho menu sa ,pojí ešte mnoho, velmi hrdinských činov. Žial, Mérina nenávist k nemu šla tak
daleko, že preniesla na oblohu aj niektoré zvieratá,
s ktorými Herkules bojoval. Napríklad HYDRU —
HYDRA a RAKA — CANCER. Ešte štastie, že mu
prisúdila miesto na opačnej strane oblohy, aby
vraj Herkules mal od neho aspoň po smrti pokoj.
Pokračujme teda v našej prechádzke s hrdinami
našou južnou oblohou. Osudy súhvezdí MALĚHO PSA — CANIS MINOR a VEEKĚHO PSA CANIS MAIOR už poznáme z roaprávania v predošlom čísle Kozmosu. Medzi oboma „psami" je súhvezdie JEDNOROŽCA — MONOCEROS. Predstavuje
fantáziou vybájeného koňa so silným, dopredu namiereným rohom na vrchu čela. Celkom na južnom
obzore sa rozprestierajú súhvezdia KORMA LODE
a KORMIDLO LODE - PUPPIS. Ide tu o loď Argo,
ktorou sa plavil Iason s pátdesiatimi štyrmi druhmi,
aby získal pre svoju krajinu stratené zlaté rúno —
kožušinu z onoho zlatého barana, o ktorom sa rozvrávalo, že donáša krajine a jej obyvatelom blahobyt a spokojnosf. Vela král'ov sa ho pokúšalo
získat, no podarilo sa to len Iasonovi. Tohto barana
si Gréci preniesli na nebo ako súhvezdie BARAN —
ARIES.
Teraz sa nám treba poberat smerom na z á p a d.
Najprv narazíme na nášho dobre známeho lovca,
pyšného na svoju krásu, urastenost a silu, Poisedonovho syna, boha morí a otriasatel'a zeme. Je to
ORION - ORIONIS. Mal vraj takú obrovskú postavu, že mohol pokojne kráčat
dne hlbokého mora.
Artemis, bohyňa lovu, tažko znášala, že Orióna
Gréci považovali za lepšieho lovca ako ju. Preto poslala naň štúra, ktorý ho usmrtil. Po jeho smrti
mu k nohám poslal Zeus už okrem spomenutých
psov (Malý pes, Velký pes) aj zajata a holubicu.
Oba súhvezdia, ZAJAC — LEPUS a HOLUBICA —
COLUMBA sú južne od Orióna.
Celkom na západe nájdeme tni „rybie" súhvezdia.
Ani sa tomu nečudujme, ved' staré Grécko, na tie
časy velká .námorná velmoc, s morom žilo a s rhorom mrelo. Vidno to aj z toho, že Gréoi mali od
boha mor Poseidona, ba aj morského veštca Nerea.
Všetky zeme podl'a ich vtedajšich vedomostí obtekala rieka Okeanos — boh titan. Tento mal tnitisíc synovi, riečnych bohov a trňtisíc dcér Okeaníd,
bohýň potokov a prameňov. Gréci verili, že synoyia
a dcény velkého boha Okeana dávajú iudstvu svojimi večne sa valiacimi vodami život. Nuž a tento
vztah vyjadrili aj tým, že si preniesli na oblohu
aj morské živočichy. Sú to súhvezdia RYBY —
PISCES, VELRYBA CETUS, JUŽNA RYBA PISCIS AUSTRINUS. Do vel'kej skupiny „zvieracích"
súhvezní patrí aj BÝK — TAURUS. V ňom sa nachádzajú dye „kopy" hviezd: HYADY a PLEJÁDY.
Ich tnblietavý jas, iskriaca mnohofarebná ligotavost
dala podnet na vznik mnohých bájí. Podia jednej sú
Hyády a Plejády roztratenými drahokamami zo zlatého voza boha Slnka — Helia.
epo

To bolu pričinou dlhých vojnových sporov medLi
Grékmi a Trójanmi a nakoniec aj skazou Tróje.
O POVOZNIKOVI - AURIGA doteraz vieme tolko, že bol králom Atén, vynálezcom pretekárskeho
voza a slávnym dostihovým pretekárom. Ked' bol
malý, vložila ho bohyňa Aténa do košíka a odniesla
do svojej svátyne. Tam rástol pod jej ochranou,
strážený dvoma obrovskými hadmi. Ako neskorší
vládca Atén ustálil na počest Pallas-Atény aj sviatky Panaténaje. Každé štyri roky sa pocas Panaténají konali velké Olympské hry, na ktorých aj on
pretekal v jazde na voze.
Severnejšie nachádzame súhvezdie PASTIERA —
BOOTES. Tento pastier bol vraj Kalistin syn, ktoréo Zeus preniesol na oblohu, aby strážil Vel'kú Medvedicu — svoju matku. Preto sa toto súhvezdie volá
aj Arktofylax Strážca medveclice. V gréckom bájosioví sa však možno dočítat aj to, že pastierom je
Filomelos, syn gréckej bohyne plodnosti zeme (úrody). Dostal sa na nebo ako poháňač siedmich volov
— sedem hviezd Velkej medvedice. Táto poeta mu
patrí, lebo Filomelos je vraj vynálezcom voza na
volský záprah.
A čo nového povedat o bratoch BLiŽENCOCH —
GEMINY? Bobo by toho hodne, ved' ich sláva sa
niesla celým Gréckom, či už vtedy, ked' vítazili v celogréckyeh hrách, Kastor v jazde na voze a Polydeukes (Pollux) v pástnom zápasení. Alebo snád,
ked' hladali po celom Grécku svoju unesenú sestru
— krásnu Helenu? Vtedy zbrázdili celé Grécko, no
nakoniec ju predsa našli u aténskeho král'a Tézea.
Či snád' ich mám predstavit ako hrdinov slávnej
plavby lod'ou Argo za zlatým rúnom? Ano, boto by
toho rozprávania naozaj vela, kým by sme ich spoznali takých, akými naozaj boli.
Treba sa nám však pozriet na ďalšiu časí oblohy, na VÝCHODNŮ. Zo súhvezdí dáme prednost
PANNE — VIRGO. Je to dcéra boha Dia, bohyňa
práva, pravdy a súdniotva. Sedí blízko trénu svojho
otca a dozerá z nadoblačných výšin na Pudí, či
dodržiavajú zákony a poriadok vydaný Diom. Len
čo zistí nespravodlivost, ihned' mu to hlási a on
previnilcov prísne potrestá.
V susedstve Panny smerom k nadhlavníku je súhvezdie LEV — LEO, ktorého zabil Herkules. Héra
ho preniesla na oblohu len preto, aby nazlostila
Herkula. Ved' kto to kedy slýchal, aby lev bol na
roveň postavený synovi najvyššieho boha Dia, nesmrtelnému Herkulovi? A k tomu takernu slávnemu
hrdinovi. O tom, ako Herkules zabil leva, sú dye
báje. Podia jednej ho vraj najskor ostreioval šípmi, akoby ho dráždil, a ked' sa lev šialene vymrštil
proti nervu, zasiahol ho kyjom. Nakonec ho tak
mocne objal, že mu všetky kosti polámal. Druhá báj
hovorí o levovi, ktorý bol nezranitelný. Preto Herkules vraj najprv zavalil vchod jeho jaskyne obrovským kameňom a potom dravca nazízajúceho cez
škáru schmatol za krk a zaškrtil. Preto sa ani nečudujme, že si aj Herkules zaslúžil, aby ho Zeus preniesol na oblohu ako súhvezdie HERKULES — HERCULES.
Keby sme chceli opísat všetky Herkulove hrdinstvá, bola by z toho objemná kniha bájí. Uspokojíme
se teda aspoň s ich stručným vymenovanim: Ako
novorodena zahrdúsil dvoch jedovatých hadov. V
Kitairóne, kde rástol, zabil holými rukami leva už
ako mladík. V bitke premohol mocného orchomenského krála. Pri meste Nemea opat zabil velmi nebezpečného lesa. Zvítazil nad deváthlavým lernajskou .hydrou a obrovským rakom, ktorý jej prišiel
na pomoc. Pri meste Stymfalos zahnal křdel nebezpečných vtákov s medenými pazúrmi a bronzovými perami. Chytil jelenicu so zlatými parohá?ni
a nebezpečného erymantského diviaka. Za jeden deň
vyčistil stajne král'a Augia, v ktorých sa tiesnilo
513 býkov. Na Kréte skrotil velmi zúrivého býka.
Odviedol zdivočené Diomedove kone, ktoré žrali
1'udské maso. V hrdinskom boji získal pás královny Hyppolity i Geryonovo stádo zdivočených

Ale treba sa nám poberat na s e v e r n ú o b l oh u. To, že Velká medvedica je vlastne zakliata Diova milenka a MALA MEDVEDICA - URSA MINOR
je jej syn Ankas, už vieme. Treba však dodat, ako
strašne musela bohyňa Héra žiarlit, ked' jej nestačilo ani zakliatie obi-dvoch, ale navyše si vynútila
na morských bohoch sl'ub, aby medvediciam nedovolil zostúpit do mora. Nech vraj večne trpia smiidom. A tu máme vysvetlenie ich cirkumpolarity. Tak
isto aj DRAK — DRACO má na obloha svoje trápenie. Bohyňa Héra ho tam ustanovila nielen ako
strážcu medvedíc, ale má dohliadat .aj na Herkula.
Preto ho obrátila hlavou k Herkulovi. A nakoniec
sa nám treba zmieniť o kefeovskej královskej rodine. Napadá mi zoznámit vás s nevšednou nádherou
královského paláca. Ked' totiž PERZEUS — PERSEUS oslobodil ANDROMEDU — ANDROMEDA, KE-
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FEUS — CEPHEUS krl'ovský otec, mu ju dal za
manželku. Námietky nemala ani král'ovná — matka
KASIOPEJA - CASSIPEIA. Ale Fineus, prvý sndbenec Andromedin, pritiahol na svadbu s velkým
vojenským sprievodom. Ked' začali tasiť šable a hádzat oštepmi, Perzeus vytiahol z kapsy hlavy gergeny Medúzy a všetci Fineovci naskutku skameneli.
Svadobná sieň sa v okamihu zapinila mramorovými
sochami bojovníkov v najrozličnejšom bojovom postoji. Sám Fineus skamenel ve chvíli, ieď kl'ačiac
na kolenách pred Perzeom, ,prosil o milosť. No lep_
šle ako Fineovci nedopadol ani Orfeus, ked' ho vínom
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oou~a 14 na Mesiac

Počnúc štartom Apolla 14 začala sa druhá etapa programu Apolla. Apollo 11 malo za úlohu
overiť prístroje celého výzkumu a vyskúšaf, či človek s možnosťami danej techniky m®že alebo nemóže pristáť na inom nebeskor telese. Bela to
rýdzo technická úloha. Apollo 12 malo za úlohu
zdokonal'ovanie prístrojov. Toto podujatie malo
čiastečne tiež technický charakter. Druhá etapa
programu Apollo — pravidelný vedecký výzkum —
mala sa začat s Apollom 13. Vzhl'adam na haváriu
„Trinastky" vlastný vedecký výzkum zostal pre
Apollo 14. Poslanim tejto výpravy bole „odhalit
všetko, čo bole možné".
Start Apolla 14 bol určený na 31. januára 1971
o 21. hod. 23 min. SEČ. Aj tento mesačný let

Štart Apolla 14 bol pre silné búrkové mraky odsunutý, ale po 40-minútovým meškaní loď úspešne
odštartovala.
Foto: ČTK — UPI
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premožené kikónske ženy — Bakchantky obkl'účili
a rozsekali na máme kúsky. Jeho zlatú LYRU —
LYRA hodili do vín rieky Hebros, ktorá ju doplavila
až k brehom ostrova Lesbos, blízko pobrežia Malej
Ě1zie. Od tých čias sa vraj na Lesbe rodili najslávnejší starogrécki básnici a speváci, .ako bol
Orfeus.
Touto malou prechádzkou po marcovej a aprílovej obloha dostali sme sa opát bližšie k poznaniu
podstaty gréckych bájí. Poodhrnuli sme závoj, čo
ich zastieral po veky, aby sme obohatili naše poznanie o d'alšie neznáme skutečnosti.

sa začínal z rampy 39A. 8 minút a 2 sek, pred plánovaným štartom odpočítavanie štartu boto zastavené pre zlé poveternostné podmienky nad Floridou. V Houstone totiž po skúsenostiach s Apollom
12 prijali také opatrenia, že ked' sa v okolí 8 km
od odpal'ovacej rampy na základní Kennedyho mysu
vyskytnú búrkové oblaky, tak štart sa odloží. 8 minút pred štartom Apolla 14 meteorológovia hlásili
blesk vo vzdialenosti 6 km.
Odborníci z NASA pred štartom vydali •oficiálnu
správu, že pri najmenších poveternostných poruchách sa štart odloží alebo celé podujatie sa neuskutočni. Pri štarte Apolla 14 totiž nešlo len o obyčajný štart. Riaditef Kennedyho myslu vyhlásil
„Ked' podujatie Apolla 14 nebude úspešné, nemáme budúcnost". „Times" uvádza, že v prípade neúspechu Apolla 14 v tomto desatročí neuskutoční
se nijaké podujatie s americkými kozmonautami. Z
uvedeného vyplýva, že v prípade havárie Apolla 14
by sa dlho nerátalo s americkým výskumom Mesiaca 1'udskou posádkou. Zrejme v tom .prípade aj američania by sa boli preorientovali na výzkum Mesiaca pomocou automatov, ako to robia velmi úspešne sovietski odbornici.
Ako je dbležité rešpektovat poveternostné podmienky pri štarte, ukázal nám sám štart Apolla
12. Pri štarte Apolla 12 nad Kennedyho mysom boli
búrkové oblaky. Napriek tomu vtedy meteerológovia tvrdili, že náboj oblakov, resp. napátie medzi
oblakem .a Zemou nestačí na to, aby mohol udrieť
blesk. N•apriek tomu, ked' sa už raketa vznášala niekol'ko sekúnd, blesk do nej udrel. Dčsledky síce
neboli nebezpečné, ale niekolko minút sa zdalo, že
celý let Apolla 12 k Mesiaciu sa neuskuteční. Blesk
zapríčinil, že z památi palubných počítačov boli
vymazané naprogramované informácie. Na obrovská
konštrukciu cele] rakety sa móžeme pozerať ako
na obrovský hromozvod. Ked' za raketa zdvihla, prédiace horúce plyny istý čas zostali v dráhe letu
rakety, nerozplynuli sa. Plyny sú ionizované, čiže
sú vodivé a tvoria medzi Zemou a raketou most.
Toto si móžeme predstavit aj tak, že obrovský hromozvod sa vysúva zo Zeme here. V tomto prípade,
i ked' napátie medzi Ze neu a oblakmi nestačí na
to, aby nastal výboj, ale móže nastat výboj medzi
oblakmi a raketou.
Po zlepšení poveternostných podmienok štart Apolla 14 sa uskutočnil o 22. hod. 03 min. SEČ, čiže
so 40-minútovým eneskorením. Na palube kozmickej lode boli: Allan Shepard, velitel' (47-rečný), pilot luná-rnehe modulu Edgar Dean Mitchell (40ročný) a pilot velitelskej kabíny Stuart Allen Rlese
(37-ročný). Aj pri Apolle 14 bela použitá nosná
raketa SATURN — 5, která zatial bezpečna vyniesla všetky na ňu zverené kozmické Jede. Výška
celého Apolla je 110,60 metna, čo zodpovedá 36
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poschodovému domu. Výška samotnej rakety je
85,5 m. Na vrchu rakety je umiestnená kozmická
loď a adaptér, ktorý spája raketu s kozmickým telesom. V adaptéri je umiestnený (zabalený) lunárny
modul, ktorý dostal označenie „Antaras". Velitelská
kabina bola nazvaná „Willy Hawk". Ešte nad kozmickým telesom je bezpečnostné zariadenie, ktoré
v prípade potreby vystreli veUtel'skú kabinu (pred
štartom) na vzdialenost 1,5 km, ktorá s padákorn
spadne do mora.
SATURN — 5 má tni stupne. Prvý stupeň rakety
SATURN — 5 je napinený pohonnou látkou kerosinom a tekutým oxigénom. Kerosin sa bežne použiva ako pohonná látka v prúdových lietadlách.
Pohonnú látku druhého a tretieho stupňa tvorí
tekutý hydrogén .a tekutý oxygén. Obe pohonné látky sú pri naplňovaní do nádrží rakety sune ochladené. Tekutý hydrogén je ochladený na —250 °C a
oxygén na —190 °C. SATURN — 5 je schopný vyniest na parkovaciu dráhu okolo Zeme 135 ton.
Všetky tni stupne sú vyhotovené v rozličných továrňach. Ich zmontovanie sa robí už na Kennedyho
myse. Prvý stupeň je vyrobený známou firmou
Beoing a má výšku 42 m. Priemer je 10.5 m. Poháňaný je pomocou piatich motorov, ktoré majú spoloěne tažnú silu 3400 ton.
Medzi odpojením prvého stupňa a zapálením motorov druhého stupňa existuje jste časová medzera.
Tieto dva stupne sú spojené „výbušnými skrutkami", v ktorých podl'a názvu je trhavina. V okamlhu kecl' tieto skrutky sú odpálené, dójde k rozpojeniu týchto dvoch stupňov. Po rozpojení prvý stupeň je zabrzdený malou pomocnou raketou. Tak sa
docieli zdržanie I. stupňa a až potom déjde k zapáleniu motorov II. stupňa. Tento druhý stupeň má
výšku 24 m a jeho priemer je tiež 10 m. Jeho
celková váha je 485 ton, čiže je podstatne l'ahší,
ako prvý stupeň, ktorého váha je 2300 ton. Tiež
má pat motorov, ktorých tažná sila je 500 ton.
Apollo 14 dosiahlo parkovaciu dráhu vo výška
200 km okolo Zeme za 15 minút. Po poldruha obrate na parkovacej dráhe okolo Zeme sa pristúpilo
k „vybalovaniu" lunárneho modulu z adaptéra. Tento manéver sa začína tým, že velitelská kabína sa
odpojí od adaptéra. Potom sa otočí o 180° tak, aby
jej nos smeroval k adaptéru. Potom sa odklopí
adaptér od lunárneho modulu a velitelská kabína sa
približi k lunárnemu modulu a pomocou hydrauliky sa spoja. Napriek tomu, že tento manéver doteraz ešte nerobil tažkosti nijakému teamu Apolla,
posádke 14 sa toto spojenie .podarilo uskutočnit až
na šiesty raz.
Po tomto manévri krátko po polnoci 1. februára
zapálením motorov tretieho °stupňa rakety S-4B
prešla kozmická loď (velitelská kabína + lunárny
modul) z parkovacej dráhy na translunárnu dráhu.
Po niekolkominútovom zapnutí motorov 3. stupňa
sa 3. stupeň rakety odpojil od kozmickej lode a letel
smerom k Mesiaoiu, ale po inej dráhe, ako kozmická
loď. 3. stupeň S-4B 4. februára dopadol na Mesiac
rýchlostou asi 8000 km/hod. Dopad na Mesiac vyvolal pomerne dlhotrvajúci mesačný otras. Podl'a
výpočtov dopad zapríčinil 10 m hlboký a 60 m široký kráter. Porucha na spojocavom zariadení velitel'skej kabiny s lunárnym modulom urobila váčšie
starosti praoovníkom NASA. Približne jeden deň sa
rozhodovali, či majú povolit pristátie na Mesiaci.
Táto otázka spojovania, odborne „stopovania" bola
vážna preto, že tento manéver sa opakuje po štarte
lunárneho modulu k Mesiacu. Po zvážení všetkých
okolnosti niaddace centrum sa rozhodlo, že celý program bude dodržaný.
Počas letu k Mesiacu raketa kozmickej lode bola
zapnutá na niekolko sekúnd, a kozmonauti urobili
k'orekciu, pomocou ktorej dohnali 40-minútové
meškanie.
Dňa 4. februára o 07 hod. 30 min. SEČ kozmická
loď dosiahla odvrátenú stranu Mesiaca. O 08 hod. a
01 min. kozmonauti zapil hlavný motor kozmickej
lode na 6,8 min., a tým sa znížila rýchlost z 9000
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Mesačný modul Apolla 14 v členitom teřéne západnej časti krátera Era Mauro. Vpravo jeden z kozmonautov.
Telefoto ČTK — UPI
km/'hod. na 6000 km/hod. Najnižši bod bol 106 km
a najvyšší 310 km nad povrohom Mesiaca. Na tejto
dráhe kozmonauti dvakrát obleteli Mesiac a o 12
hod. 19 min. SEČ zapojili opčt hlavný motor, čím
zmenili dráhu na nitku elipsu, ktorá mala najnižši
bod 16 km nad povrchom Mesiaca.
PRISTATIE NA MESIACI
Velitelská kabina spolu s lunárnym modulom 10krát obletela Mesiac a až potom 5. februára začal
se uskutočňovat pristávací manéver. Fri pristávaní
bole použitá nová technika, ktorá znala byt vyskúšaná už na Apolle 13. Pristávanie sa začalo z pornerne nízkej eliptickej dráhy, takže nevyžadovalo
tolko pohonnej látky.
Fri oblete o 05 hod. 50 min. se lunárny modul
oddelil od velitel'skej kabíny. Po odpojení velitelská kabina prešla na vyššiu kruhovú dráhu, kde
čekala na dvoch kozmonautov. Lunárny modul ešte
dvakrát obletel Mesiac a na konci druhého obletu
o 10.10 hod., ked' jeho výška bole 16 km, začal
vlastný zostup, tzv. brzdný úsek. Samotné brzdenie
ide úpine automaticky. Brzdenie pomocou raketových
motorov sa začalo 420 km od miesta pristátia. Ťažná
síla tohto motora je 4.5 tony. Nakolko celý mesačný
modul váži iba 15 ton, tento motor velmi rýchlo
dokáže zbrdit lunárny modul. Do brzdenia lunárny
modul preto dokáže zostat na obežnej dráhe okolo
Mesiaca, lebo centrifugálna sila vyrovná prítažlivost
Mesiaca. Nakol'ko po brzdení rýchlost lunárneho
modulu klesá a pritom aj centrifugálna sila lunárneho modulu klesá, musel byt na okamih udržiavaný
'pomocou motorov, aby nespadol na Mesiac.
Bod pni pristávaní, ked' lunárny modul zvieral
45° s povrchom Mesiaca, nazýva se „vrchná pri;stávacia brána". Táto vrchná pristávacia brána sa
nachádza 9 km 'pred miestom ,pristátia a vo výška
3200 metrov nad povrchom Mesiaca. Rýchlosf je
den 50 km/hod. Ďalej prejde na „spodnú pristávaciu bránu", ktorá sa nachádza vo výška 150 metrov a 600 metrov pred pnistávacím miestom, kde už
rýchlosť je velmi malá. Keď lunárny modul se približi na 30 m nad povrch Mesiaca, automatické
pristávacie zariadenia sú vypnuuté. Ostatná etapa
letu, t. j. ručné pristávanie boto velmi déležité.
Miesto pristátia je vybrané podia fotografií, na ktorých nemusia byť viditelné niektoré nerovnosti terénu. Kozmonaut v krátkom čase ručného manévrovania musí si vybrat vhodné rovné miesto, ktoré
potom vyhovuje aj na štart.
„Tuch Time" (doba dotyku) Apolla 14 na Mesiaci
nastala o 10,17 hod. SEČ v oblasti krátera Era
Mauro.
PREČO OBLASŤ ERA MAURO?
NASA asi tni týždne pred štartom Apolla 14 uspon adala vedeckú konferenciu, na ktorej boli zhynuté
doterajšie výsledky výskumu Mesiaca. Ukázalo sa,
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Viavo kameň, ktorý našli kozmonauti Shepard a
Mischelle na povrch Mesiaca. Vpravo E. Mitchell pri
svo jej prechádzke po Mesiaci.
Telefoto ČTK — UPI
že naše znalosti o Mesiaci sú zatial' velmi slabé a
nestačia na nijakú teóriu o vzniku Mesiaca. Doterajšie pristátia tak sovietskych automatov, ako aj
amerických automatov a kozmonautov boli uskutočnené na rovinatom území. Apollo 14 pristálo v
tesnej blízkosti krátera Fra Mauro, čiže v blízkosti
horskej oblasti. Geologické výskumy aj na zemi, vykonané v horských oblastiach, prinášajú cennejšie
výsledky než výskumy, vykonané v rovinatých oblastiach. Oblast Fra Mauro slubuje dobré výsledky
vo výskume veku Mesiaca. O Mor dažd'ov astronómovia predpokladajú, že vznikol v dósledku dopadu
velkého meteoru. Tento meteor vytvoril kráter a
teplota vzniknutá z pohybovej energie meteoru roziopila tam nachádzajúce sa horniny, ktoré pri tuhnutí vytvorili rovinu. Pri dopade istá čase hornín
bola vyrazená do velkej vzdialenosti (až niekolko
sto km). Predpokladá sa, že tieto mesačné horniny
dostali sa aj do oblasti Fra Mauro. Medzi pozbieranými vzorkami hornín z tejto oblasti posádkou Apolla 14 móžu sa vyskytovat aj horniny, ktoré boli
vyvrhnuté pri dopade uvedeného meteoru z hibky
10-12 km. Na základe analýzy týchto mesačných
hornín bude možné určit ich vek. Podl°a odhadu
vedcov, ich vek by sa mal pohybovat v rozmedzí
4-5 miliárd rokov.
VEDECKY PROGRAM
Vedecký program Apolla 14 bol velmi bohatý, prebiehal počas dvoch mesačných prechádzok. Pri prvej mesačnej prechádzke 5. februára kozmonauti
mali za úlohu rozostavit privezené vedecké pristroje. Najdóležitejší prístroj je pasívny seizmometer, ktorý ešte dlhší čas po podujati Apolla 14 bude
vysielat vyskytujúce sa otrasy mesačnej pódy. Ďalej na mesačnom povrchu postavili zariadenie, ktoré
umožňuje zachytit ionizované atámy, uvol'ňujúce sa
z mesačných hornín v dósledku teploty. Tiež bolo
umiestnené zariadenie, ktoré zaznamenáva intenzitu
rádioaktívnych častíc, vychádzajúcich z mesačného
vnútra. Inštalovali magnetometer na meranie variácií magnetického pol°a, prístroj na zaznamenávanie
mikrometeoritov a rozvinuli alumíniovú fóliu na zachytenie slnečného vetra.
Tak ako predchádzajúce expedície, aj posádka
Apolla 14 umiestnila na povrchu Mesiaca Lasserov
refraktor, pomocou ktorého možno merat vzdialenost s presnostou = 15 metrov medzi refraktororn
a zemským observatóriom, ktoré vyšle zvSzok lúčov.
Ešte v čase pobytu kozmonautov na Mesiaci z texaského observatória bol vyslaný dúč, ktorý danú
dráhu prekonal za 2 min. 05 sek. Pre štúdium
mesačného podložia vedci očakávajú unikátne výsledky merania, ktoré sa vykonali pomocou aktíVnych seizmických meraní. ° Za účelom týchto meraní
kozmonauti rozniestnili na mesačnom povrchu tzv.
geofóny, ktoré sú podobné mikrofánom. Ešte pred

vlastným meraním zasunuli hliníkové tyče do póly,
na ktorých konci bola umiestnená trhavina. Po odpálení zaznamenávali sa účinky pomocou geofóňov
a údaje merania sa priamo vysielali na Zem.
Počas prvej predhhádzky kozmonauti pozbierali
21,2 kg hornín. Pri odbere vzoriek hornín kozmonauti musia odfotografovat okolie hornín. Toto fotografovanie vykonávajú aj stereofotoaparátom. Súčasne pri odbere hornín opisujú miesto, z ktorého
vzorky odobrali a priamo hlásia Houstonu. 6. februára uskutočnili druhú mesačnú prechádzku, ktorej
hlavným cielom bol tiež odber vzoriek hornín a výstup na kráter Cone. Tento kráter má priemer 300
metrov a výšku asi 120 m. Pri výstupe na 15° svah
krátera narážali na stále tvrdšie horniny. Vzhiadom na to, že tep kozmonautov pri výstupe Sheparda a Mitschella sa velmi zvýšil, v riadiacom centre
sa rozhodli tento výstup nedokončit. Podla programu kozmonauti mali vystúpit na hrebeň krátera,
nazbierat vzorky hornín, o ktorých sa predpokladá,
že sú na tomto mieste ovela staršie, než v oblasti
mesačných mor. Zároveň mali asi do 70 m hlbokého
krátera skotúfat nejaký mesačný balvan. Dlžka tejto druhej prechádzky hola 2800 m a nazbierali okolo
30 kg mesačných hornín. Počas druhej prechádzky
kozmonauti mali za úlohu zatikat do mesačnej pódy
duralové rúry, dlhé asi 1,20 m, ktorých spodná čast
bola ostrá. Do týchto rúr-sond sa nasunula mesačná hornina, .a rúry-sondy, napinené horninami
kozmonauti priniesli na Zem. Takto získané horniny
sa použijú na štúdium vrstvovitosti mesačnej pódy.
Obe mesačné prechádzky trvali spolu asi osem hodin.
6. februára 1971 o 19,47 SEČ na 2 min. a 12
sekúnd boli zapnuté motory mesačného modulu, aby
sa zdvihol z povrchu Mesiaca do výšky 110 km. Asi
o dva hodiny neskoršie lunárny modul sa spojil
s velitelskou kabínou. Kozmonauti Shepard a Mitchell počas dalších preletov okolo Mesiaca prenášali všetky potrebné veci, ktoré mali priniest naspat
na Zem z lunárneho modulu do velitefskej kabiny.
O 23,46 SEČ lunárny modul bol odpojený od velitel'skej kabiny a spustený naspat na Mesiac, kde
vyvolal otrasy, ktoré holi zaznamenané tam ponechanými seizmografmi. Na spiatočnú cestu k Zemi
sa vydali 7. februára o 02,32 SEČ a 9. februára
o 22,05 SEČ velitelská kabína •Apolla 14 s troma
kozmonautami dosiahla hladinu Tichého oceana.
Cena Apolla 14 je obrovská, 400 miliónov dolárov
a cena Apolla 12 bola 375 miliónov dolárov. Cenový
rozdiei medzi Apollom 12 a 14 je zapríčinený 10-mesačnou prácou na vylepšení niektorých zariadení po
neúspechu Apolla 13.
Apollo 14 bolo práee 4900. teleso, ktoré od začatia kozmického výskumu boto vypustené do kozmu. Z toho 2149 ešte stále existuje v kozme a 2751
zhorelo v hustejších vrstvách zemskej atmosféry.
Ing. ŠTEFAN PINTĚR

Kozmonauti (zfava) Mitchell, Roosa a Shepard čakajú v gumovom člne na prílet vrtul'níka, zatial' čo
žabí muž zatvára dvere velitel'skej kabiny.
Telefoto ČTK — UPI

28

• V zmysle posledných uznesení straníckych or
gánov odbory školstva ONV venujú zvýšenú pozornost estetickej výchove na školách o čom svedči
aj tá skutočnosť, že astronomické krúžky sa zakladajú aj na tých školách, kde predtým nepracovali. Iba za mesiac február sa založilo 18 nových
astronomických krúžkov najm5 v okresoch Komárno, Košice, Dolný Kubín, Senice, Vranov, Poprad,
Nové Zámky a Prievidza. Je to opšt jeden z ušl'achtilých darov učitel'ov a mládeže k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa. Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove bude poskytovat sústavnú metodickú pomoc novozaloženým
krúžkom a pre ich vedúcich usporiada seminárne
školenie.
— V —

ciu. Výhoda ceny tohto d'alekohl'adu je v tom, že neprasahuje Kčs 3000.—, čiže móžu si ho zakúpit aj školy
ako neinvestičné zariadenie. V roku 1971 Výrobné
stredisko SOH má vyrobit dalších 40 kusov d'alekohl'adov tohoto typu. Podl'a doterajšieho pinenia plánu sa však dá očakávať, že kolektív pracovníkov tohoto strediska predpokladaný plán výroby prekročí.
L.
• Členovia Astronomického krúžku pri ZDŠ Králová pri Senci chcú pokračovat podl'a skúseností z
minulého roku v usporiadaní cyklu odborných prednášok s premietaním filmov. Odborným poradcom
tohoto krúžku je s. Štefan Hagara, neúnavný veterán rozvoja amatérskej astronómie na Slovensku,
ktorý pracuje s mládežou už niekol'ko rokov.
—a—

• (a) — Ďalší produkt Výrobného strediska SÚH
v Hurbanove, stolová otáčacia mapa severnej oblohy,
je konštruovaná v krabici z termoplastu s rozmermi
50 X 50 X 80 cm. Mapa je nalepená na plexiskle,
ktorá po natočení na určitý deň a hodinu v roku
5a objaví na výreze elipsy na prednej strane. Elektrické osvetlenie na 220 V umožňuje výhodne používat mapu pri pozorovaní a určovaní hviezd večer
alebo v noci. K stolovej otáčacej mape sa pridáva
jednoduchý skladací stojan. Je len na škodu veci,
že hoci SOH tento nový výrobok má na sklade v
dostatočnom množstve, pre meškanie cenového výmeru nemóže byť zatial' distribuovaný.

• (d) — Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove má k dispozícii niekol'ko sád diapozitívov s tematikou astronómia a kozmonautika pre záujemcov
astronomických krúžkov. Diapozitívy je možné požičat na písomné požiadanie na horeuvedenej adrese s udaním tematickej oblasti požadovaného materiálu.
• Do rodiny astronó:nov-amatérov pribudli nové
organizácie Slovenského zvázu astronómov-amatérov
v Leviciach, Košiciach a Banskej Bystrici. Predsedo:n miestnej organizácie v Leviciach se stal súdr.
JUDr. I. Borovský, v Košiciaoh s. O. Laczková a
v Banskej Bystrici s. I. Chromek. Do ich d'alšej
pršce želáme vela tvorivých úspechov.
— i —

• Slovenská ústredná hvezdáreň od jarných až
do jesenných mesiacov organizuje hromadné návštevy náročnejších záujemcov, e~ckurzií a škál na nočně
pozorovanie s ubytovaním v chatovej z-akladni v
areáli hvezdárne. V rámci ty"chto návštev, okrem
vlastného pozorovania, odznejú odborné prednášky
a besedy s premietnutím krátkych filmov a uskutočňujú sa aj návštevy Geofyzikálneho a Meteorologického observatória. Ubytovanie v chatovej základní za režijný poplatok je však možné zabezpečit
— l —
najviac pre 18 osób.

• Sekcia SOH pra zákryty a zatmenia v tomto
období zahájila pozorovanie zákrytov a zatmení jupiterových mesiacov. Záujemcom o tento náročný
a zaujímavý program ústredie poskytne všetky informácie a pokyny a rozošle efemeridy pre pozorovanie každý mesiac. Záujemci móžu zaslat svoje
písomné prihlášky na SOH v Hurbanove.
— S —

• Kolégium ministra kultúry SSR koncom marca
odsúhlasilo novú koncepciu rozvoja amatérskej
astronómie na Slovensku. V zmysle tejto úpravy
budú organizované a dobudované krajské hvezdárne
v Prešove, Banskej Bystrici a Hlohovci a niektoré
(A)
d'alšie budú poverené odbornými úlohami.

• Slovenská kartografie n. p. Bratislava v roku
1972 mieni vydat asi 3000 kusov otáčecích máp
>evernej oblohy. Cena jednej mapy sa bude pohybovat okolo 27,— Kčs. Pretože v súčasnom období
je velký nedostatok tejto názornej pomdcky, amatére vítajú s očakávaním túto novinku.
— l —

• (ch) — Astronomický krúžok pri ZDŠ Palárikovo pracuje pod vedením učitelky O. Šrámkovej
a združuje 15 žiakov. Doteraz sa oboznámili so životom a dielom M. Helia, prebrali obežnice Slnka,
hviezdy a niektoré nebeské telesá mimo slnečnej
sústavy. Členovia astronomického krúžku zaviedli
výstrižkovú službu z odboru astronómia a kozmonautika, čím obohacujú vedomosti ostatných spolužiakov. V budúcnosti chcú postupovat podl'a astrotestov, ktoré obdržali od SUH.

• Predsedníctvo a plenárne zasadnutie Ostredného výboru Slovenského zvázu astronó-nov-amatérov
na svojorn rokovaní vo februári v Banskej Bystrici
vytýčilo plán svojej činnosti na rok 1971 a schválilo
rozpočet zvázu na tento rok. Miestne organizácie
o rokovaní budú oboznámené prostredníctvom informačného spravodaja.
— A —

® Výrobné stredisko SOH už v roku 1970 0dovzdalo Učebným pomóckam n. p. B. Bystrica prvých
10 d'alekohl'adov MDN-120 vlastnej výroby na distribú-

• (V) — Sté výročie založenia hvezdárne v Hurbanove vyvrcholí celoslovenským seninárom, ktorý
bude zvolaný v septembri t. r. a bude sa zaoberať
deji.nami, s učasným
stavom a perspektivou rozvoja
amatérskej astronómie na Slovensku.
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