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EXPEDICIA VIKING 
- BIOLOGICKÝ 

PRIESKUM 
MARSU 

Objav života hocikde vo vesmíre bude ur-
čite jedným z najváčších objavov ludského 
génia. Prispeje k riešeniu otázky vzniku a 
existencie živej hmoty. Úspešné lety piloto-
vaných i automatických vesmirnych lodí z os-
tatuého obdobia ukázali, že základné inžinier-
ske a technické problémy mimozemských 
letou sú už za nami. Kozmický prieskum sa 
začina postupne presúvaf k náročnejším ob-
lastiam výskumu, ktorý vedie k vedecky bo-
hatším úvahám a záverom. VzhIadom k důle-
žitosti otázky vzniku, vývoja a existencie 
života pre cloveka, nie je prekvapením, že 
dalšia etapa rozvoja kozmonautiky začína 
práve biologickým prieskumom okolia našej 
planéty. 

Mars je planéty našej slnečnej sústavy, pri ktorej 
je zo všetkých planét najváčšia pravdepodobnost, 
samozrejme mimo Zeme, že je nositelkou života. 
I kecl možno v jeho najjednoduchších formách. 
Právo proto bola pro túto planétu vypracovaná 
štúdia komplexného výskumu existencie života na 
jej povrchu. Je to úloha náročná a finančne náklad-
ná, avšak vedecky velmi atraktfvna. Pro zaručenie 
úspechu vypracovaného programu misie, ktorá ne-
sie názov Viking, bole zorganizované sympózium, na 
ktorom informovali autori projektu svetovú vedeckú 
verejnost o chystanej expedícii. Súčasne žiadali ved-
cov zo všetkých krajin o diskusiu a pripomienky 
k pripravovanému experimentu. Program Viking, 
plánovaný na roky 1975-76, je výsledkom dlhých 
diskusií vedcov NASA a jeho poradných orgánov. 
Je to súčasne prvý pokus NASA o pristátie automa-
tickej sondy na povrchu Marsu. Temer jednoznačné 
sa prijíma mienka, že Mars a hladanie života na 
ňom může tvorit program pro automatické lode 
v nasledujúcich rokoch. Podrobnejšie informácie zo 
Sympózia Viking boji uverejnené v časopise Ikarus 
16. 1. 1972. 

Projekt Viking počíta s vypustenfm dvoch bezpo-
sádkových lodí k Marsu v roku 1975. Obe budú prí-
strojove rovnako vybavené, s tým istým výskumným 
programem. Tým sa dosiahne možnost vzájomného 
porovnávania nameraných údajov. Každá loď bude 
pozostávat z orbitálnej časti a modulu, ktorý mákko 
pristane na povrchu Marsu. Úlohou tejto dvojitej 
misie bude získat údaje, které prispejú k našim ve-
domostiam o Marse so zvláštnym důrazom na'lnfor-
mácie, týkajúce sa života na planéte. Príchod lodí 
k Marsu je plánovaný na loto 1976. Tu budú opero-
vat tni mesiace, počas kterých sa prevedie 12 zá-
kladných experimentov. Misia Viking je biologickým 
rozšlrenlm série Marinerov, která pozostávala z pro-
letových experimentov v r. 1965 a 1969 a orbitál-
neho v roku 1971. Pri poslednom experimente sa 
previedlo mapovanie povrchu planéty z výšky 1000 
až 1500 km a získali sa snímky s rozlišovacou schop-
nostou 0,1 km. Séria Marinerov ako i sovietskych 
Marsov zadovážili extrémne dóležité údaje a poznat-
ky pro projekt Viking. 
Experimenty plánované pro misiu Viking sa vyko-

najú v troch rozdielnych prostrediach: na orbitálnej 
časti, na pristávacom module počas jeho preletu 
atmosférou a konečne po jeho pristátí na samotnom 
povrchu Marsu. Zfskajú sa tak nielen globálne, ale 

i lokále údaje o Marse, kterých kombinácia nám 
umožní presnejšie zostrojit modely jednotlivých zón 
Marsu. Dodatočný výskum sa provedlo tiež na pa-
lubnom telekomunikačnom a radarovom systéme lo-
dí. 

Orbitálna čast nesie tni druhy prístrojov, namon-
tovaných na spoločnom paneli. Sú to predovšetkým 
dye vidikonové kamery s vysokou rozlišovacou 
schopnostou. Budú mat súčasne kompenzáciu pohy-
bu obrazu, čím sa zamedzí jeho rozmazávanie. V pr-
vej fáze sa kamery použijú pro hladanie miesta pri-
státia, neskór k celkovej prehliadke planéty. Z výš-
ky 1500 km kamery zobrazia plochu 40 X 40 km, 
pričom umožnia rozeznat detaily do 25 m. Séria 
filtrov zabezpečí prehliadku od vizuálnej cez modrú, 
červenú až do ultrafialovej oblasti spektra. 

Ďalším prístrojom je infračervený spektremeter, 
určený pro mapovanie rozloženia vodných pár 
v atmosféro Marsu. Pristávacie miesto sa vyberie 
tak, aby malo nad sebou čo najváčšiu koncentráciu 
atmosferickej vody. 

Posledným prístrojom orbitálnej časti je rádio-
meter s infračervenými spektrometrami. Bude slú-
žit pro vyhladávanie miest s extrémnymi teplotami. 
Výsledky, získané orbitálnou častou sa použijú nie-
len pro hladanie pristávacieho miesta vlastného mo-
dulu, ale aj pro budúce expedície. 
Cielom experimentov, vykonaných počas preletu 

pristávacieho modulu atmosférou Marsu, bude získat 
údaje, ktoré nám umožnia zostavit jej model. Po-
tenciálny analyzátor bude registrovat iony a elek-
tróny v horných vrstvách atmosféry a získané údaje 
poslúžia k modelovaniu interakci! slnečného vetra 
s Marsovou atmosférou. Súčasne hmotový spektro-
meter bude zistovat prítomnost neutrálnych plynov 
v atmosféro. Počas celého zostupu budú prevádzané 
merania tlaku a teploty. 

Hlavné vedecké experimenty misie sú sústredené 
na pristávacom module a vykonajú sa na povrchu 
planéty. 

Dye kamery, namontované na tyči, vysunutej nad 
modulom umožnia získat vizuálnu charakteristiku 
miesta pristátia. Obrazy budú 360°, panoramatické, 
vzhladom na dye kamery súčasne stereoskopické. 
Každá z kamier může robit zábory od páty modulu 
až do výšky 40° nad horizont. Rozlišovacia schopnost 
kamier je niekolko milimetrov v blízkosti pristáva-
cej časti lode a klesá úmerne so vzdialenostou od 
nej. Kamery budú slúžít nielen k charakteristiko 
geológie krajiny, ale tiež pro vyhladávanie makro-
skopického prejavu života a na podporu experimen-
tov, zameraných k meraniu magnetických a fyzikál-
nych vlastností povrchu, ako i k výboru vzoriek 

Pokrytie povrchu Marsu zorným polom kamier orbi-
tálnej časti misie Viking. 
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Centrálne časti povrchu Marsu. Na obrázku je sever bore a západ vlavo. Stred má súradnice 10° západnej 
dlžky a !0° južnej šírky. Delenie škály je po S stupňoch. Mapa bola zostrojená z údajov Marinerov B a 7. 

V tejto oblasti sa predpokladá pristátie misie Vikin 

půdy pre biologické experimenty. Budú v činnosti 
pravdepodobne každý deň počas činnosti misie. 

Priamy biologický výskum bude spočívat v hle-
daní důkazu žijúcich organizmov. Pozostáva zo 4 
experimentov vykonaných na vzorkách půdy získa-
ných z 3-metrového okolia modulu pomocou predj-
ženého ramena a mechanickej lopatky. Každý z tých-
to experimentov je založený na odlišných biologic-
kých testech mikroorganizmov a ich fyziologických 
funkcií, ako je metabolizmus a rest. Prvý z biologic-
kých experimentov je test pre fotosyntézu pomocou 
rádioaktívneho plynu. Druhy experiment vyhladáva 
metabolizmus pomocou rádiového substrátu. Tretí ex-
periment zistuje rast zo zmien optického charakteru 
média. Poslednou úlohou je hradanie metabolizmu 
z výmeny plynov medzi atmosférou a rastúcim orga-
nizmom. 

Nepriamy výskum biologických podmienok života 
na Marse sa prevedie pomocou molekulárnej analý-
zy jeho atmosféry a pevných častíc povrchu. Budú 
sa hradat charakteristické organické zlúčeniny. Zá-
kladným prístrojom je hmotový spektrometer. Zaria-
denie bude prvé tni dni po pristátí použité k ana-
lýze atmosféry nízko nad povrchem Marsu. Prchavé 
plyny unikajúce z pevných častíc bude registrovat 
plynový chromatograf. 

Zostávajúce experimenty sú rezervované pra nic-
ktoré fyzikálne charakteristiky Marsu. Priebežne 
počas celej doby života misie na Marse bude se pre-
vádzat meranie tlaku, teploty, rýchlosti vetra a vlh-
kosti. Malý seizmometer, namontovaný na každom 
z pristávacích modulov, bude spojený s povrchom 
planéty cez nohu modulu. RegIstrácia záznamu pra-
cuje s malou rýchiostou a iba počas záchvevov pá-
dy prejde na hustejšiu formu zápisu. Získané údaje 
o seizmike planéty budú prínosom k porozumeniu 
jej tepelnej histbrie. Magnetické vlastnosti povrchu 
planéty vyšetruje experiment pozostávajúci z plo-
chy osadenej magnetmi, umiestnenej na pohyblivom 
ramene. Toto zabezpečuje kontakt magnetov s po-
vrchom a naopak, zachytené magnetické častice do-
praví do zorného pera kamier. Použitím magnetov 
různej sily a geometrie bude možno skúmaf fero-
magnetické charakteristiky povrchu Marsu. 

Aj čisto technické merania, ako motor bežiaci na 
výkyvnom ramene, teplota na module, obrázky stďp 

a pod. prispejú k výskumu fyzikálnych vlastnosti 
miesta pristátia na planéte. 

Úspech celej expedície Viking bude závisiet od 
použitého komunikačného systému. Na krátkych 
vinách budú pracovat linky pristávací modul — Zem 
a orbitálna čest — Zem. Spojenie medzi modulem 
a orbiterom bude zaistené na UKV rozsahu. Medzi 
orbiterom a Zemou bude pracovat tiež spojenie na 
X vinovom rozsahu. K meranlu povrchových nerov-
ností sa použije rádiový výškomer. Prancs z modulu 
priamo na Zem je obmedzený na 2 hodinová periodu. 
Prenosová rýchlost bude asi 3,2.10v bit/deň na za-
čiatku misie. Ku koncu poklesne na 1,8.106 bit/defi. 
Pokles spósobí vzrastajúca vzdialenost Marsu od 
Zeme. Cez orbiter, slúžiaci ako retranslačný bod, sa 
bude prenášat najmenej 10 bit/deň údajov na Zem. 
Tento informačný kanál bude v prevádzke iba vte-
dy, ak vzdialenost medzi orbitálnou častou a mo-
dulom na povrchu Marsu bude menšia ako 5 000 km. 

Oba vesmírne lode misie Viking budú vypustené 
z Mlsu Kanady v late 1975. Pohonnou jednotkou bu-

Pristávací manéver. 
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de v obidvoch prípadoch kombinácia rakety Titan 
III s Centaurom. Ich spojenie reprezentuje nový do-
pravný systém, ktorý tvorí prechod medzi Atlas" 
/Centaurom používaným u Marinerov a Saturnom V. 
Pristávací modul bude sterilizovaný. Locl je zakoA?-
čená tepelným ochranným štitbm a pri vypusteni 
váži 3 400 kg. 

Prvá fáza letu bude podobná ako pri lunárnych 
a planetárnych expedíciách. Titan III dodá počla-
točné zrýchlenie a Centaur vynesie loď na parko-
vaciu drábu okolo Zeme. Druhé zapálenie Centaura 
navedie loď na dráhu k Marsu. Počas jednoročncj 
cesty lode k planéte sa predpokladajú najviac 4 
korekcie dráhy. V blízkosti dráhy Marsu se prevedie 
stretávací manéver a loď sa navedie na nbežnI drá-
hu okolo planéty. V tejto fáze letu začnú pracovat 
vedecké prístroje orbitálnej časti na získonie úrla-
iov v globálnom meradle planéty. Napokon sa loď 
navedie na silne pretiahlú eliptickú dráhu okolo 
Marsu. 

Let druhej lode misie Viking bude prebiehat úpine 
zhodne iba s rozdielom, že dosiahne dráhu Marsu 
o niekofko týždíiov [maximálne 6) nesk8r ako prvá 
loď. Príchod oboch lodí k planéte sa predpokladá 
medzi 15. júnom až .15. augustom 1976. ř n znrh o'
dá letu na severnej pologule Marsu. Pre nristárie 
druhého modulu sa použijú údaje získané nrvo" 
loďou. Časové posunutie druhej lode voči prvej je 
velmi dóležité, pretože existuje mo?nost v*hnrst 
miesta pristátia v širokom rozmedzí, pokia! je loď 
najmenej 10 dní pred dráhou Marsu. Naopak, ak je 
už loď navedená na dráhu okolo planéty, pristávacle 
miesto je obmedzené v šírke do 5° pásu. 

Pra výher pristávacieho miesta sú vypracované 
dye stratégie. Prvá z nich predpokladá, že neorra-
fické podmienky na Marse budú pri príchode misie 
Viking zodpovedaf údajom získaným Marinermi a 
sovietskymi Marsami z rokov 1971-72. Druhá alt"-
natíva predpokladá, že tieto údaje nezodnoveriall 
skutočnosti a miesta pristátia pre oba moduly b'i'hi 
vybrané iba na základe údajov získaných z orbite-
rov misie Viking. Miesta pristátia budú ležat v 30° 
pásma na obe strany od rovnika. 

Dráha orbitálnej časti bude synchronizovaná 
s miestom pristátia modulu tak, aby orbitálna časí 
denne prelietala najbližším bodom dráhy k Marsu 
nad miestom pristátia vo výška asi 1500 km. Naj-

Turná polárna čiapka Marsu získaná širokouhlým 
objektívom Marinern 9 (1971). Objekt dosahuje 
v nriemere okolo 320 km so stredom na 85° južnej 
šírky. 
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vzdialenejší bod dráhy orbiteru od Marsu bude 
33 000 km nad jeho povrchom a perióda obletu pla-
néty 26,4 hod. 

Samotný pristávací manéver je dnes už typický. 
Po odmrštení biologického ochranného štítu sa Od-
dali pristávací modul od orbitálnej časti a vstúpi 
do atmosrérv. Vo výška 360 km nad povrchom bude 
j ;ho rýcblost 5 km/s a vstupný uhol 15°-19°. Po-
čiatočné pribrzdenie aerodynamickým odporom kó-
nického štítu bude vo výška 5 km nahradené padá-
kom a štít sa oddali. Vo výške 1,7 km sa zapnú ra-
ketové brzdiace motory, ktoré zabezpečiti makké 
pristátie. Približná váha pristávacieho modulu je 
500 kg. Ako zdroj energie slúži RTG [rádioizotopic-
ký termoelektrický generátor). Životná doba mo-
dulu je najmenej 90 dní. 

Po pristaní prvého modulu zostane jeho orbitálna 
čist na synchrónnej dráha počas prvého vedeckého 
cyklu, zhruba 20 dni, ktorý je daný analýzou prvých 
biologických vzoriek. Po tomto cykle začne orbiter 
hTadai optimálne miesto pristátia pra druhý modul 
a ak to bude potrebné, na čas sa preruší synchro-
nizácia jeho dráhy s vlastným modulom. Po prílete 
a pristátí druhého modulu sa dráhy orbiterov opat 
zosynchronizujú so svojimi modulmi. 

RNDr. Eduard PITTICH, CSc., 
Astronomický ústav SAV, 

Bratislava 

Pohlad na tú istú oblast z Marineru 7 v auguste 
1959. 
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Priebeh pásma totality jednotlivými africkými štátmi. 

30. júna 1973 bude úpiné zatmenie Sluka. Zem, 
Mesiac a Sluko sa pri svojich pohyboch dostanú do 
jednej priamky, pričom Mesiac, ktorého zdanlivý 
priemer na obloha je zhodou okolností približne 
rovnaký ako priemer Sluka, zastrie na určitú dobu 
Sluko nášmu zraku. Poslednú vetu však netreba 
chápat úpine všeobecne. Sluko bude zastreté iba 
pre toho, kto sa bude nachádzat v tzv. pásma tota-
lity. Dlžka a šírka pásma totality a dlžka trvania 
zatmenia sú navzájom zviazané a súvisia hlavne 
s okamžitou vzdialenostou Mesiaca od Zeme a jeho 
vzdialenostou od roviny, v ktorej Zem obieha okolo 
Sluka. Miesto na povrchu Zeme, v ktorom může byt 
úpiné zatmenie Sluka v danom okamihu pozorova-
né, je velmi malé — má priemer menši ako 300 km. 
V důsledku pohybu Mesiaca a rotácie Zeme ment sa 
však poloha tohoto miesta na Zemi rýchlostou asi 
35 kilometrov za minútu od západu k východu a 
vytvára horespomenuté pásmo totality. Jeho dlžka 
může dosiahnut až okolo 10 tisíc kilometrov, šírka 
však nie viac ako 300 kilometrov. Maximálna dlžka 
tr' aula úpiného zatmenia Slnka, pozorovaného z jed-
něho miesta, může byt 7,6 minúty. 

V šírka niekoiko tisíc kilometrov okolo pásma to-
tality možno pozorovat čiastočné zatmenie. Vzhta-
dom na to, že svetelné pomery sa v pásma čiastoč-
ného zatmenia menia pomerne málo, váčšina Pudí 
si čiastočné zatmenie vůbec nevšimne. V niektorých 
pripadoch pásmo totality prechádza tesne mimo 
Zem a na Zemi pozorujeme len fázu čiastočnéco za-
tmenia. Aby sme bolí úpiní, spomenieme, že může 
nastat i tzv. prstencové zatmenie Slnka. To sa stane 
vtedy, ak sa Mesiac na svojej dráha nachádza naj-
d'alej od Zeme. Jeho zdanlivý priemer už potom ne-
stačí zakryt celé Sluko a toto vytvára svietiacf prs-
tenec okolo Mesiaca. 
Zatmenie Sluka nie je jav taky zriedkavý, ako by 

sa mohlo zdat zo skúseností každého z nás. V tomto 
storočí sa uskutočnilo, resp. uskutoční, celkom 228 
zatmení Slnka (úpiných, čiastočných, alebo prsten-
cových), pozorovatelných však striedavo len z nie-
ktorých časti Zeme. Od roku 1965 nastalo napriklad 
6 úpiných, 5 čiastočných a 6 prstencových zatmení 



Slnka. Z nich však z územia našej republiky bole 
z každého druhu vidiet len jedno, ale všetky sa je-
vili len ako čiastočné zatmenia. Napríklad 22. lept. 
1988 z územia Slovenska bole možné vidiet, že Me-
siacom je zakrytá približne polovica slnečného dis-
ku. NajvBčšie zatmenie viditelné u nás v tomto sto-
ročí, stále však iba čiastočné, nastane až v roku 
1999. Zakrytých bude 97 stotín slnečného disku. vý-
počet ukazuje, že na jedno mfesto pripadá úpiné 
zatmenie priemerne raz za necelé štyri storočia. Ke-
by teda astronámovia čakali na svojich hvezdár-
ňach až niekedy pásmo totality zasiahne ich pozo-
rovacie miesto, vo váčšine prípadov by sa toho vá-
bec nedočkali. Z toho dóvodu konajú se za slneč-
nými zatmeniami výpravy. 

Vrátme sa teraz k prvej vete nášho článku: 30. 
júna• 1973 bude úpiné zatmenie Slnka. Pásmo tota-
lity bude začínaf blízko hranic Brazílie a Guayany, 
bude prechádzaf cez Atlantický oceán a Kapverdské 
ostrovy a afrického kontinentu sa dotkne na pobreží 
Mauretánie, severne od jej hlavného mesta Nouak-
chottu. Ďalej sa bude pohybovaf východným smerom 
cez Mali, južný cíp Alžírska, Niger, Čad, Stredo-
africkú republiku a Sudan, t. j., jeho dráha bude 
pretínat Saharskú púšf v dlžke asi 3000 km. Potom 
bude pás totality postupovat polopúštnou krajinou 
cez Ugandu, severovýchodnú Keňu a južné Somál-
sko a skončí v Indickom oceáne, severovýchodne od 
Madagaskaru. 

Pretože sa z hlediska astronomických parametrov 
jedné o najvýhodnejšie zatmenie Slnka v tomto sto-
ročí, pokúsi sa Astronomický ústav SAV vypravit na 
jeho pozorovanie expedíciu. K spomenutým výhod-
ným parametrem patria: dlžka trvania zatmenia 7 
minút a 3,9 sekundy, čo je blízke maximálnej mož-
nej hodnota 7 minút 35 sekúnd, ďalej výška Slnka 
nad obzorom 85° a šírka pásu totality 260 km. Uve-
dené údaje sa vztahujú na maximálnu fázu zatmenia, 
ktorá nastane v blízkosti miesta, kde sa spájajú hra-
nice Mali, Alžírska a Nigeru. 

Fri ved i sú dóležité pre úspešné absolvovanfe ex-
pedície: 

1. Do detailov premyslený a preskúšaný program 
vedeckých pozorovaní, 

2. Zabezpečenie nevyhnutných fínančných pro-
striedkov, 

3. Dobré počasie. 
O aplikácii týchto bodov na nami zamýšlanú vý-

pravu si povieme trochu viac: 
1. Na Skalnatom Plese a Lomnickom Štíte sa v sú-

časnosti fotograficky pozorujú všetky tni vrstvy sl-
nečnej atmosféry — fotosféra, chromosféra a korá-
na. Výskum je zameraný na štúdium aktívnych ob-
lastí so snahou dospiet k maximálnej rozlišovacej 
schopnosti, t. J. k možnosti študovat najjemnejšie 
detaily vývoja aktívnych oblastí. Zatial čo vo foto-
sfére a chromosfére možno tento ciel dosiahnut po-
merne jednoduchými prostriedkami, nie je tomu tak 
v koráne. Intenzita korány — najvrchnejšej vrstvy 
slnečnej atmosféry, rozprestrierajúcej sa do znač-
ných vzdialeností od Slnka — dosahuje v aktívnych 
oblastiach rádove len desattisícinu svietivosti stredu 
slnečného disku. I taký geniálny prístroj, akým je 
koronograf, má pra nedostatok svetla obmedzené 
možnosti. Možno ním sice koránu pozorovat aj mi-
mo úpiných zatmení, ale velkou prekážkou k dosiah-
nutiu žiadúcej rozlišovacej schopnosti je mu rozptý-
lené slnečné svatbo v zemskej atmosféra a priamo 
v optike prístroja. Na Lomnickom Štíte, tak ako 
pomocou asi desiatky mých koronografov na svete, 
sú študované intenzity najsilnejších emisných koro-
nábnych čiar. Ich viditelnost však silne klesá so 
vzďalovaním sa od slnečného okraje. Aby sa získali 
úpinejšie informácie a závery, je potrebné spájat 
koronografické pozorovania s tými, ktoré možno vy-
konávat počas úpiných zatmení, kedy neruší roz-
ptýlené svetlo a koránu možno pozorovat do vzdia-
lenosti niekolkých slnečnéhh pobomerov. Z tohoto 
hladiska sa jeví účast na pozorovaniach slnečnýcb 
zatmení viac menej samozrejmým dopinkom práce 
každej koronálnej stanice a aj sa tak praktizuje. 

Stred Agadezu s mešitou zo 16. storočia. Všetky 
budovy v meste sú postavené z hbiny. 

Foto: Jay M. Pasachoff 

Tuarégovia. leh ži-Obyvatelmi severného Nigeru sú 
vot bez tiav by bol nemyslitelný. 

Foto: Jay M. Pasachoff 

Reprezentatívny pohlad na krajinu v severnom Ni-
gen. Foto: G. W. Curtis 



Sedem až osem účastníkov naše] expedície (3 
astronómovia, 1 pozorovatel, 1 optik-mechanik, 1--2 
šoféri a 1 lekár) hodlá uskutočnit nasledovné expe-
rimenty: 

a) Fotografovanie korány v bielom svetle. 
Cielom je získat postupnost obrázkov s. róznymi 

expozíciami, konštruovaf z nich izofoty a počítat 
integrálnu hustotu volných elektrónov v koróne. Ako 
pristroj poslúži refraktor s priemerom 13 cm a oh-
niskovou dlžkou 2 metre. 

b) Fotografovanie korány v bielom svetle eez re-
diálny filter. 

Cieiom tohoto experimentu je študovat jemná 
štruktúru koronálnych lůčov do vzdialenosti asi 5 
slnečných polomerov. Prístroj: Pentacon six kamera 
s ohniskovou dlžkou 1 meter. 

c) Fotografovanie koronálnyho spektra vo vybra-
ných oblastiach. 

Plánuje sa získanie série obrázkov s róznymi ex-
pozíciatni. Z nich budú merané intenzity slabých 
koronálnych čiar v závislosti na výške. Použitím 
teórie ionízačnej rovnováhy bude možné počítat ob-
sah zaznamenaných chemických prvkov v koróne. 
Prístroj: Refraktor s priemerom objektivu 15 cm a 
ohniskom 225 cm. Spektrograf bude mat disperziu 
asi 5 A/mm. 

d) Polarizácia korány v bielom svetle. 
Predpokladá sa získat sériu obrázkov v troch po-

lohách polaroidov. Polarizačně roviny budú navzá-
jom zvierat uhly 45°. Z obrázkov bude možné štu-
dovat stupeň a smer polarizácie v okolí róznych 
koronálnych štruktúr, prípadne protuberancií. Prí 
strojom bude refraktor o priemere 10 cm a f = 1 m. 
Predpokladá sa asi 5-násobné okulárové zváčšenie. 

e) hladanie komét a asteroidálnych objektov 
v blízkosti Slnka. 

V rámci tohoto experimentu budeme tromi kame-
rami Pentacuu six fotografovat okolie Sloka (asi 
30°-40° v priemere). Jedna kamera bude bez fitra, 
v druhej bude zaradený polarizačný filter. aby sa 

Slnečná korána pri zatmení Slnka v roku 1929. 

vylúčili možné defekty a reflexy a tretia kamera 
bude vybavená žltým filtrom za účelom identifiko-
vania možnej sodíkovej emisie ( Na 15890 A) v ko-
metárnych objektech. Predpokladáme, že získaný 
materiál bude vyhodnotený v spolupráci s Dr. Cour-
tenom z USA. Jedno z jeho stanovišt s podobným 
experimentem bude v Keni, t. j. bude dostatočne 
vzdialené od nášho stanovišta (Niger), aby sa me 
tódou pretínania potvrdila reálnost prípadných na-
fotografovaných objektov. 

2. Výpravu bude financovat Slovenská akadémia 
vied. Po zvážení možností prepravy, počasia a astro-
nomických parametrov zatmenia bole rozhodnuté, že 
naše pozorovacie miesto bude v Nigeri, asi 100 km 
severne od mesta Agadez. Expedícia sa pripravuje 
takým spósobom, aby finančné krytie holo čo naj-
menšie. Prístroje budú po zatmení inštalované na 
Astronomickom ústave SAV a budú využívané k pl-
neniu štátneho plánu výskumu. 

Preprava prístrojov a osób z Tatranskej Lomnice 
do Nigeru sa uskutoční dvomi vozidlami (V3S a 
GAZ ) po trase Tatranská Lomnica — Bratislava —
Viedeň — Bern — Marseille — Alžír — naprieč Sa-
harou — Agadez. Tento spŮsob prepravy sa ukazuje 
byt najlacnejším, pretože vozidlá budú zakúpené za 
zniženú ceny a po skončeni expedície budú nadalej 
využívané pre účely SAV. Navyše treba vziat do ú-
vahy skutočnost, že vozidlá sú na mieste pozorova-
nia (púšt) absolútne nevyhnutné. Ak by sme tieto 
nevlastnili, bole by potrebné si ich za drahé pe-
niaze prenajat s rizikom, že by sme ich vóbec ne-
dostali. 

Značná položku finančných nákladov bude tvorit 
aj vybavenie členov expedície životnými potrebami. 
Celá expedícia, vrátane cesty, ínštalovania, justova-
nia a odskúšania prístrojov potrvá asi dva mesiace. 
Bude potrebné vziat so sebou dostatečné množstvo 
potravin a vody, chladničku, plynové bomby a vart 
če, stany, agregát na výrobu elektrickej energie 
(pohon prístrojov) a mnoho mých ved. 

S uspokojením treba konštatovaf, že nepójdeme 
do úpine neznámeho prostredia a neinformovaní. 
Ing. J. Vavroušek zo známe] expedície Lambaréné 
bol taky láskavý a v poldennej besede nám poskytol 
množstvo dóležitých a zaujímavých poznatkov o ces-
te cez Saharu (exp. Lambaréné sa po nami zamýš-
lane] trase vracala domov), priamo o našem peze-
rovacom stanovišti, o zdrojoch vody a o nevyhnut-
ných veciach ve výbave expedície. 

3. Počasie je vždy velkým otáznikom, který visí 
nad úspechom či neúspechom každej expedície za 
zatmením Slnka. Vdaka iniciatíve Medzinárodnej 
astronomickej únie a National Science Foundation 
(USA) bole v posledných dvoch rokoch počasie na 
celej trase zatmenia pomerne dobre preskúmané. 
Predpovede na jasné počasie sú velmi optimistické. 
Hovoria, že v deň zatmenia bude na nami vybranotn 
mieste $ 95 % pravdepodobnostou jasno. Okrem zo-
stávajácich 5 % by mohli pozorovanie nepriaznivo 
ovplyvnit ešte dye vecí. Prvou by mohol byt skorší 
nástup obdobia daždov, které v severnom Nigerf 
začína asi v polovici júla a druhou prípadná pie-
sočná búrka, která sa vyskytuje v priemere raz do 
cnesiaca. 

O tom, že v prípade zatmenia Sloka v júni 1973 
pů de o udalost nevšedného vedeckého významu 
svedčí fakt, že astronomické výpravy za týmto za-
tmením usporiada viac ako 20 štátov. Experimenty 
budů prevádzané zo Zeme, lietadiel a rakiet. Naj-
viac expedícií (celkom asi 300 budí) vyšlú USA, po-
tom ZSSR (35), Francúzsko (20), , ČSSR (7). 
Do miest zatmenia budú poriadané aj letecké zá-
jezdy. Sú správy, že okrem astronómov vyšlú svoje 
expedície aj geofyzici, biológovia, antropológovia, 
a pod. Eurovízia plánuje pne priamy prenos inštalo-
vat 8 kamier. 

Dr. Július SÝKORA, CSc., Astronomický ústav SAV, 
Tatranská Lomnica. 



GALAKTICKÁ 
A M3MOGALAKTICKÁ 
RADIOVÁ EMISE 

Dr. JOSEF OLMR 

K. G. Jánský, americký vědec českého původu, ob-
jevil v r. 1931 poprvé radiové záření mimoznmské'~o 
původu. Obdivuhodná byla vytrvalost to' oto věder.. 
který sám vydržnl několik let provádět měření 
konečně dovedl určit zdroj záření. Analogicky s on-
tickou astronomií hledal původ zářemi ve Slunci. 
Protože však měřil na vinové délce 14,6 m a kromě 
toho v době měření bylo Slunce v minimu, nepod 
řilo se mu sluneční radiové zářoní zjistit. Kosmický 
šum, kt rý pozoroval pomocí jednoduché antény. 
otá^ející se v azimutu (obr. 1) se opakoval v těch₹' 
siderických bodiná.^.h a ukazoval, že maximum emi-
se leží v rovině Mléčné dráby. Zatímco v optickém 
oboru má Mléčná dráha s?abý jas, jevila se na ra-
diových vinách velmi jasná. 
Objev Jánského však neměl velkou odezvu u te`r 

dejších astronmů. Zdálo se, že v optickém oboru 

se zdokonalenými pozorovacími prostředky je moc-
no získat vice a přesnějších informací, než pomocí 
radioastronomického přístroje, jehož rozliaovaoí 
schopnost byla tehdy velmi malá, citlivost a stabi-
lita přijímačů nepatrná. Objev Jánského upadl té-
měř v zapomenutí. Situace se však zlepšila, když G. 
Reber uveřejnil výsledky radioastronomických po-
zorování. G. Reber, mladý inženýr v rádiotechnice, 
sestrojil první parabolický rádioteleskop o průměru 
10 m (obr. 2). Po delších pokusech se mu podařilo 
určit rozdělení galaktického jasu na 160 a 480 MHz. 
Na dlouhých vinách se Mléčná dráha jevila velmi 
široká a velmi jasná. Na krátkých vinách naproti 
tomu se ukazovala jako úzký proužek, zesílený 
v okolí galaktického středu. Okolnost, že střed Ga-
laxie se jevil mnohem jasnější než bylo možno před-

Obr. 1 Anténa K. G. Jánského. 

pokládat v oboru optickém a že bylo možno tak 
dohlédnout i tam, kam optickými přístroji to možno 
nebylo v důsledku absorpce, slibovala hlubší ana-
lýzu na rádiových vinách. Grote Reber publikoval 
v r. 1944 mapy galaktických izofot na 160 a 480 MHz. 
A ačkoliv jeho rádioteleskop byl jen jednoduchý 
přístroj, mapy srovnávané s mapami, pořízenými 
v poslední době, jsou v hrubých rysech velmi dobré. 
V roce 1946 byla pozornost pozorovatelů obrácena 

na pozorování oblasti Labutě, jejíž tok na metrových 
vinách ukazoval nepravidelné variace. Protože tyto 
výkyvy bylo možno srovnávat se záznamy radiového 
zářeni Slunce v maximu sluneční aktivity (obr. 3 
a 4, 5), mělo se zato, že byla objevena „radiová 
hvězda". Avšak změny toku na různých frekvencích 
a vzdálených stanicích neměly spojitost. Systematic-
ké studium ukázalo, že korelace, velmi dobrá na 
dvou sousedních stanicích, se zmenšovala úměrně 

Obr. 2 První parabolický rádiový teleskop G. Rebera 
o průměru 10 m. 

se vzdáleností pozorovatelů. Jev musel mít zdroj 
v nepravidelnostech ionosférického šířeni a byt ana-
logií optické scintilaci hvězd. Poněvadž rozsáhlé 
zdroje nescintilují, usoudilo se na „diskrétní radiové 
zdroje" s velmi malým zdánlivým průměrem. Inter-
ferometrická měření dovolila lokalizovat více ra-
diových zdrojů a určit jejich rozměry. Nešlo o bo-
dové zdroje a nebylo je možné směšovati s hvězdami. 
A tak radioastronomickou metodou byla objevena 
nová třída nebeských těles, z nichž některá jsou 
mnohem jasnější v radiovém oboru než v optickém 
a mají proto nemalý kosmologický význam. Na dis-
krétní rozdělení radiových zdrojů se superponuje 
rozdělení spojité, jehož záření je rovněž konstantní. 
Na spojité pozadí galaktického spektra se připojuje 
několik slabých monochromatických čar. Je možno 
je pozorovat bud v emisi nebo v absorpci. 

Víme, že spektra ve viditelném světle mají četné 
čáry emisní i absorpční, které nám dovolují usuzo-
vat o teplotě, hustotě a rychlostech nebeských těles. 
Nejdůležitější radiová čára je čára neutrálního vo-
díku v blízkosti vinové délky 21 cm (přesně 21,105 
cm). 

Abychom pochopili důležitost studií čáry 21 cm, 
je třeba vysvětlit zásadní rozdíl existující mezi spo-
jitou emisí a emisí čarovou. Spojitá emise probíhá 
ve velmi širokém frekvenčním pásmu a změny in-
tensity frekvencí jsou velmi pomalé. K emisi čáry 
dochází na jedné frekvenci a velmi úzkém frekvenč-
ním pásmu. Čára je ovšem důležitá, neboť dovolí 
určit povahu vysílajícího plynu a pohyb tohoto ply-
nu vzhledem k nám podle velikosti Dopplerova efek-
tu. Když zdroj vin se pohybuje vzhledem k pozoro-
vateli, frekvence, na níž je pozorován, se liší od 
frekvence, na níž je vysílán. Rozdíl mezi dvěma hod-
notami závisí jedině od rychlosti vzdalování nebo 
přibližování zdroje vzhledem k pozorovateli. Tento 

v 
rozdíl se počítá ze vzorce f = fx—, kde v je rych-

c 
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lost zdroje a c rychlost světla. Jestliže tedy na př. 
zdroj neutrálního vodíku se pohybuje vzhledem k Ze-
mi, jeho emisní čára nebude pozorována na 1420 
MHz (21 cm), ale na frekvenci trochu vyšší, jestliže 
zdroj se k nám přibližuje a trochu nižší, jestliže 
zdroj se vzdaluje. 

Neutrální vodík je nejdůležitější složkou mezi-
hvězdného plynu. Všechny atomy vodíku se nachá-
zejí v základním stavu. Nemůže tu dojít k emisi 
světla, nebot žádný atom se nenachází ve stavu zvý-

ÁÁ 
Obr. 3 Záblesk na vinové délce 56 cm (536 MHZ). 

Obr. 4 Šumová bouře na 115 cm (260 MHz). 

~ 
Obr. 5 Vzplanutí ze dne 20. 1. 1957 na 56 cm (536 
MHz). Dne 21. I. 1957 ve večerních hodinách byla 
viditelná jedinečná polární záře. 

šené energie. Základní hladina sama je však rozlože-
na ve dvě podhladiny o energiích nepatrně odliš-
ných, které odpovídají dvěma možným vzájemným 
orientacím spinu elektronu a jádra. Energie atomu 
je trochu větší, když spiny jsou souběžné a když 
mají opačný směr. Přechod je možný mezi těmito 
dvěma podhladinami. „Přeskoky" v energiích odpo-
vídají absorpci nebo emisi fotonu, jehož frekvence 
A = 1420 MHz, což se rovná vinové délce 21 cm. 
Všeobecné zákony záření jsou v souladu s touto ča-
rou. Atom v podhladině energie velmi zvýšené zů-
stává v průměru několik milionů let dříve než spad-
ne do stavu energie méně zvýšené a vyšle foton. 
Uvážíme-li však množství atomů v oblastech neu-
trálního vodíku je, zvláště uzpůsobenými přístroji, 
zjistitelný. Dnes mnoho stanic se zabývá pozorová-
ním oblastí neutrálního vodíku. 

Zatímco Galaxie se rozprostírá na více než 30 
kiloparseků, optické dalekohledy mohou vidět jen 
do vzdáleností jednoho nebo dvou kiloparseků. Ze-
jména všechny oblasti položené v sousedství galak-
tického středu jsou naprosto neviditelné. Naštěstí 
tato látka, absorbující viditelné viny, je naprosto 
průhledná pro radiové viny. A tak čára neutrálního 
vodíku nám dovolila načrtnouti obrysy naši Galaxie. 
Studium 21 cm přineslo největší a neočekávané 

výsledky týkající se centrálních oblastí Galaxie. 
O jádru Galaxie se vědělo velmi málo a mělo se za 
to, že centrální oblasti se otáčely pravidelně jako 
vnější oblasti rychlosti, která se může vypočítat 
z rozložení plynných a hvězdných hmot. Oort a Rou-
goor však zjistili, že toto otáčení není vůbec pra-
videlné. Originální použití čáry 21 cm ke studiu 
naši Galaxie navrhl Lilley. Neměří se emise neu-
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trálního vodíku, nýbrž absorpce, kterou vyvolává 
na záření radiových zdrojů. Jestliže emise radiového 
zdroje je větší než neutrálního vodíku, můžeme vi-
dět čáru obrácenou, t, j. v absorpci. Absorpce bude 
tím intensivnější, čím je větší hustota vodíku. Jest-
liže srovnáme absorpční a emisní spektrum v ob-
lastech v blízkosti radiového zdroje, je často možno 
určit vzdálenost tohoto zdroje. Po úspěších s čarou 
21 cm v naši Galaxii, astronomové se pokusili apli-
kovat tutéž metodu při studiu mimogalaktických 
mlhovin, jak o tom bude zmínka v dalším článku. 

".0 

".5 

i‚.1 

'50 

'55 

160 

165 

70 

<75 

'a0 

i85 

i90 

i95 

200 

105 

210 

215 

220 

-,o .,~ '.,o,-,~ ~ ' o 
.,.... ... 1....1 .Q'O .1OJ o ,CC .'  .y, 

Profily čáry neutrálního vodíku 21 cm. 

Střed galaxie na vinové délce 21 em neutrálního 
vodíku. 

Státní Ciolkovského muzeum dějin kosmonautiky. 
Kaluga, SSSR. Foto: R. Hudec 

5 let muzea 
kosmonautiky v Kaluze 

RENĚ HUDEC 

Dne 3. října 1967 — v předvečer desátého výročí 
startu první umělé družice Země — bylo v Kaluze 
otevřeno Státní Ciolkovského muzeum dějin kosmo-
nautiky. Tak dostala Kaluga, ve které Ciolkovskij 
dlouho žil — důstojný památník na svého slavného 
občana. 

Vlastní historie muzea sahá až do roku 1961. 
Tehdy položil první kosmonaut světa Jurij Gagarin 
základní kámen k budově muzea. Stalo se tak dva 
měsíce po historickém Gagarinově letu do vesmíru 
— dne 13. 6. 1961. Po vybudování se stala stavba 
muzea dominantou Koroljevovy ulice. Má moderní 
architektonické tvary, zvláštní dojem vytváří vyční-
vající elipsoid planetária. 

A nyní se podíváme dovnitř. Muzeum má tři vý-
stavní sály. Vstupní sál je věnován významným věd-
cům, kteří otevřeli cestu ke kosmickým letům, a 
také úsilí sovětských lidí-dobyvatelů vesmíru. Druhý 
sál znázorňuje Ciolkovského význam pro kosmonau-
tiku. Ukazuje hlavní etapy vývoje aerodynamiky, le-
tectví, stavby raket a kosmonautiky. Návštěvníci 
spatří původní Ciolkovského rukopisy, výtisky jeho 
knih od nejstarších až po nejnovější. Mezi exponáty 
jsou rovněž modely kosmických přístrojů, jak je 
navrhoval sám Ciolkovskij. Konečně poslední — nej-
větší — sál je zasvěcen přeměně fantazie a plánů 
ve skutečnost. Seznamuje s rozvojem kosmonautiky 
a raketové techniky od období před 2. světovou vál-
kou až po současnost. Poslední období názorně do-
kumentují přesné kopie umělých kosmických těles, 
vypuštěných Sovětským svazem: první sputniky, Ve-
něra-1, Mars-1, Vostok-1, Molnija-1, Proton-1, Zond-3, 
Luna-9, Luna-13, družice série Kosmos a další. Beze-
sporu nejcennějším exponátem tohoto odděleni je 
originální kulovitá kabina Vostoku-5, ve které strá-
vil F. V. Bykovský v 1963. roce 5 dni na oběžné drá-
ze kolem naší planety. Zřetelně jsou vidět stopy, 
které zanechal průlet kabiny hustými vrstvami 
zemské atmosféry. Exponáty jsou dopiněny mnoha 
dokumentárními fotografiemi a také moderním u-
měním, především mozaikami. 

Součástí muzea je menši typ planetária, kde je 
návštěvníkům předváděna hvězdná obloha. Pravidel-
ně se tam konají přednášky ze světa astronomie a 
kosmonautiky. Pod správu muzea patří rovněž do-
mek na Ciolkovského ulici, ve kterém K. E. Ciolkov-
skij žil a pracoval od r. 1904 do r. 1933. Je rovněž 
přístupný veřejnosti a můžete v něm spatřit osobní 
Ciolkovského pracovnu, jeho osobní předměty a jiné 
zajímavé exponáty. 

Častými hosty muzea jsou sovětští kosmonauté. 
Těší se rovněž velké pozornosti nejširších vrstev 
obyvatelstva. Tímto způsobem propaguje a popula-
risuje geniální činnost K. E. Ciolkovského a kos-
monautiku vůbec. 
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HISTÓRIA 
KLÍMY 
ZEME 

RNDr. PETER FORGAČ 

Život človeka a jeho prácu ovplyvňuje veTa čini-
teTov, z ktorých dóležitú úloŤiu má nielen geogra-
fické prostredie, ale aj klima (podnebie), čiže diho-
dobý režim počasia. Klimatické pomery ktoréhokoT-
vek miesta, oblasti alebo celej Zeme neboli vždy ta-
ké, aké sú dnes. Podobno ako naša pianéta, aj jej 
klima prekonala v dávnych geologických dobách 
velké a prenikavé zmeny, ktoré trvali celé stáročia 
a tisicročia. Okrem týchto dlhodobých zmenn vyka-
zuje klíma našej planéty aj určité výkyvy kratšieho 
trvania, ktoré možno pozorovat aj v súčasnosti. Po-
sledným takýmto výkyvom klímy v miernych šírkach 
bolo sucho, ktoré prakticky trvalo od konta minu-
loročného leta až do polovice tohtoročnej jara. Krát-
kodobé výkyvy však celkový ráz podnebia nemenia. 

Údaje o počasf nepostačujú 

Naj jednoduchším riešením otázky zmeny klímy 
Zeme by bob o porovnanie záznamov o počasí nášho 
storočia s dávnou minulostou. Toto však nemůžeme 
urobit. Vek Zeme, správnejšie zemskej kůry, sa od-
haduje asi na tni miliardy rokov. Naproti tomu ob-
dobie z ktorého máme objektívny číselný meteoro-
logický materiál o poveternostných pomeroch Zeme, 
je v porovnaní s celkovým vekom našej planéty ta-
ké krátko, že vůbec nedovoluje usudzovat na klima-
tické pomery dávnej geologickej minulosti. Sústavné 
a spoTahlivé pozorovanie počasia sa aj na najstar-
ších meteorologických stanicach robí len niečo vyše 
200 rokov, a to len v nemnohých mestách. Tak na-
príklad v Berline pozorujú počasie podia meteorolo-
gických prístrojov od roku 1719, v Leningrade od 
roku 1743, vo Viedni a v Prahe od roku 1775, v Bu-

-~~=---ra-~ 

Zaladnenie vo štvrtohor3ch v Európe. 

dapešti od roku 1780 a v Bratislave od roku 1851. 
Dvesto rokov je však velmi krátka doba. V porov-
naní s vekom našej Zeme znamená asi toTko, ako 
necelé dye minúty v živote tridsatročného človeka. 

Pramene z dávnejšej minulosti 

O klimatických pomeroch dávnejšej historickej 
minulosti nás poučujú iné, už nie také podrobné 
pramene. Sú to predovšetkým různe staré kroniky, 
ktoré sa zachovali na mnohých miestach. Tle sú 
však nesúvislé a nepresné, a preto ich nemožno po-
rovnat s údajmi pozorovanými v posledných storo-
čiach. Poskytujú len materiál na vytvorenie pravde-
podobného úsudku klímy tel doby, ktorej sa týkajú. 
V kronikách sú zaznačené obyčajne výnimočné po-
veternostné javy, ktoré upútali pozornost našich 
predkov pro svoju mimoriádnost. K takýmto javom 
patria tuhé zimy, dlhotrvajúce suchá, velké lejaky, 
povodne, víchrice, chladné letá, teplejšie zimy atď. 

Určitý obraz o klimatických pomeroch hlstorickej 
minulosti poskytujú aj pramene, v ktorých sú za-
chytané udalosti a pomery nie sice priamo meteoro-
logické, ale také, ktoré predsa len úzko súvisia s po-
časím alebo klímou. K takýmto prameňom patria 
záznamy o povodniach, nízkych stavoch riek, jazier, 
dalej dáta o začiatku a skončení žatvy, zberu ovo-
cia, o úrodných a neúrodných rokoch. Velmi cenné 
sú aj správy o zmenách rozlohy Tadovčov. 

Niektorí vedci a bádatelia uvádzajú zmeny klamy 
Zeme alebo niektorých jej oblastí do súvisu aj s roz-
siahlejším stahovaním národov, alebo celých ich 
skupin. Dost často sa pripisujú napríklad opátovné 
vpády mongolských národov v stredoveku (Húnov, 
Avarov a Tatarov) z centrálnej Azie do Európy a 
Číny práve klimatickým zmenám v ich původnej 
vlasti. Tvrdí sa, že vraj úbytok dažďa spůsobil úby-
tok oáz, zmenšenie pastvín pne stáda, ktoré bolí 
majetkom vtedajších kočovnikov, a prinútil ich sta-
hovat sa do vlhkejších krajin. Tento spňsob argu-
mentácie má však pochybnú cenu, lebo nie je po-
tvrdený inými okolnostami. Oázy můžu totiž pustnút 
aj z mých důvodov. Tiež rieky můžu nánosmi Tahko 
zatarasit riečišta a vytvorit si nové koryto vzdiale-
né vela kilometrov od starého toku, najm9 na ro-
vinách. 

O klimatických pomeroch Zeme v predhistorickej 
minulosti, teda v dávnych geologických dobách, nás 
nepriamo poučuje kvetena a zvieratstvo, ktorých 
zvyšky, obyčajne ako skameneliny, ešte dodnes na-
chádzame na mnohých miestach pri vykopávkach. 
Z týchto svedkov dávnej minulosti sú spoIahlivejšie 
rastliny, protože sú oproti živočichom chúlostivejšie 
na kolísanie teploty a vlhkosti vzduchu. Z toho vi-
diet, že meteorológii a klimatológii pomáhajú pni 
analýze podnebia našej Zeme dávnych geologických 
dób aj iné vedné odbory, najma geológia a paleon-
tológia, zaoberajúca sa živočíšstvom a rastlinstvom 
v geologických dobách. 

Zmeny klímy v geologických dobách 

Vo vývoji Zeme rozoznávame niekoIko geologic-
kých dób. Najstaršiu dobu, v ktorej ešte nebolo ži-
vota, voláme prahory. Potom nasledovali prvohory, 
doba najstaršieho zvieratstva. Od začiatku prvohůr 
uplynulo približne 540 miliónov rokov. Prvohory vy-
striedali druhohory, čiže doba stredného zvieratstva, 
potom nasledovali tretohory a štvrtohory, doba no-
vého živočíšstva. 

Za celá uvedená geohistóriu sa teplá a studená 
klima niekolkokrát vystriedala. Napríklad v treto-
horách rástli aj u nás palmy. Vo štvrtohorách, kto-
rých dlžka sa odhaduje približne na 600 tisíc ro-
kov, vystriedali sa zasa štyri radové doby, prerušo-
vané teplými medziobdobiami. Ako ukazujú geolo-
gické výskumy, zaladnenie sa vyskytovalo vždy sú-
časne na obidvoch pologuliach. Z tohoto poznatku 
možno usúdit, že v tom čase bota teplota vzduchu 
všade nižšia ako dnes, čo potvrdzujú aj zvyšky rast-
lín a živočíchov. 

Zaladnenie vo švrtohorách boto najváčšie z celej 
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Výkyvy klímy sa prejavujú 
v našich šírkach aj tuhými 
a miernymi zimami. Na ob-
rázku je znázornený pre- 
hPad zimných teplotných 
sám (TS) dní s priemernon 
teplotou menšou ako 0°C 
v jednotlivých rokoch v Bra- 
tislave za obdobie 1851 až 
1955. Horná prerušovaná 
čiara je medza tuhých zim, 
stredná prerušovaná čiara 
je 100-ročný priemer, dolná 
prerušovaná čiara je medza 
miernych zám. 

PrehPad letných teplotných 
sám (TS) dní s priemernou 
teplotou v5čšou alebo rov-
nou 20°C v Bratislava za 
obdobie 1851-1955. Horná 
prerušovaná čiara je medza 
horácich liet, stredná pre-
rušovaná čiara je 100-ročný 
priemer, dolná prerušovaná 
čiara je medza chladných 
liet. Horáce a chladné letá 
sá tiež jedným prejavom 
výkovov klímy v našich šír-
kach. 
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histórie Zeme. Predpokladá sa, že v tom čase bol! 
velké plochy Európy a Ameriky pokryté ladom. Jeho 
hrúbka dosahovala v Európe miestami jeden a v A-
merike až dva kilometre. Ladovec siahal v Európe 
do južného Polska a v povodí Dnepra až na juh od 
49. rovnobežky. V Severnej Ameriky v údolí rteky 
Mississipi stahalo zafadnenie ešte južnejšie, až k 37. 
rovnobežke. V horských oblastiach zasahoval fado-
vec do podstatne nižších šírok. Okrem Ameriky a 
Európy našli sa stopy fadovcov z tejto doby aj 
v m ých svetadieloch. 
Ústup fadovcov na obidvoch pologuliach trval pri-

bližne 18 až 20 tisíc rokov. Prebiehal teda porvaly. 
Časom sa aj zastavil, pričom sa lad prechodne vrá-
til na juh. Posledná fadová doba sa skončila asi 
6500 rokov prod našim letopočtom. 
Po poslednej fadovej dobe bola na cele] Zemi asi 

4000 rokov podstatné teplejšia klíma, ako je dnes. 
Vtedy pokrývali lesné porasty celú severnú Európu 
a Ameriku. V nižších zemepisných šírkach prevlá-
dalo nielen teplo, ale aj sucho. V strednej Azii a 
v juhozápadnej Afrike začali vyschýnat rieky a nic-
ktoré jazerá. L'ad v polárnych morských oblastiach 
sa roztopil, v dósledku čoho sa zvýšila hladina mo-
r!. Vrchol tejto doby sa volá podnebné optimum. 
Podnebné optimum malo podobné znaky ako doby 
medzifadové. Klíma optima sa začala zhoršovat asi 
2000 rokov prod naším letopočtom a okolo 850. roku 
pred našim letopočtom sa velmi zhoršila klima v se-
vernej Európe. Vtedy sa začal tvoru lad v Arktic-
kom oceáne. Obdobie chladnejšieho a búrlivejšieho 
počasia a podnebia trvalo asi do roku 350 nášho 
letopočtu. 

V nasledujúcom období, približne od 400 do 1000 
rokov nášho letopočtu, sa klimatické pomery Zeme 
opťlt zlepšili. Toto zlepšenie dosiahlo vrchol v 7. 
a 10. storočí. Počas tohto tzv. druhého podnebného 
optima vládli mierne poveternostné pomery aj v se-
vernej Európe. Od začtatku 11. storočia bola klíma 

Zeme opat chladnejšia, pričom vrchol dosiahla v 13. 
a 14, storočí. V tých storočiach prevládalo aj v Eu-
rópe studené počasie s dost častými snehovými fu-
javicami. V jednej z kronik sa hovorí, že zima v ro-
ku 1233/34 bola v Európe taká tuhá, že mnoho rtek 
V Rakúsku zamrzlo do dna. V Taliansku vtáky za 
letu zmrzli a padali. Zamrzlo aj Jadranské more, 
takže ludia po ilom chodili oko po pevnino, do Be-
nátok dovážali tovar záprahmi po fade. Od 14. sto-
ročia sa klima Zeme pomerne len málo menila. Sto-
ročia 17. a 18, holi skór mierne, 19. storočie zasa 
o niečo chladnejšie. Pravda, aj v týchto storočiach 
sa z času na čas vyskytovali kratšie trvajúce ex-
trémnejšie výkyvy počasia opačného významu. 

Prečo sa menila klima 

Vývojom klimatických pomerov Zeme v dávnej 
geologickej minulosti sa zaoberali vedci ráznych 
vedných odborov. Proto vzniklo aj niekofko teórif, 
ktoré sa snažia tieto pronikavé zmeny klímy vysvet-
lit. Jedna skupina teoretikov sa opiera o astrono-
mické úvahy, druhá kladie do popredia fyzikálne 
hPadisko, tretia skupina vychádza pri rozbore tohto 
procesu zasa z geologických úvah. 

Astronomické teórie dávajú zmeny klímy v dáv-
nych geologických dobách do súvisu s velmi dlhými 
tzv. sekulárnymi zmenami dráhy Zeme okolo Slnka. 
Sekulárne zmeny zemskej dráhy spósobujú aj zmeny 
v príjme tepla, ktoré dostáva Zem od Slnka. Na 
základe tejto teórie niektorí vedci vypočítali dokon-
ca aj množstvo slnečného žiarenia dopadajúceho na 
určitú rovnobežku za stotisíc rokov. Tiěto výpočty 
ukazujú, že za velmi dlhú dobu sa v minulosti odo-
hrávali zmeny v príjme tepla, ktoré vyvolávali aj 
podstatné zmeny klimatických pomerov Zeme. Vý-
počty tohto druhu vysvetfujú zafadnenie vo štvrto-
horách, no nepodávajú dostatočné argumenty na 
zmeny klímy v geologických dobách prod štvrtoho-
rami. 
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Teórie založené na fyzikálnych úvahách, vysvet-
iujú zmeny klimy Zeme v dávnych geologických do-
bách tiež zmenou intenzity slnečněho žiarenia. Roz-
diel je len v tom, že pričínu zmien intenzity smeč-
něho žiarenia nepripisujú dlhodobej zmene zemskej 
dráhy, ale Slnku a jeho činnosti. 

Na geologických úvahách je zasa založená teória, 
ktorá vysvetluje ovplyvnenie klimatických pomerov 
v dávnej minulosti vznikom pevnin a oceánov. Podia 
nej jestvovali vo všetkých geologických dobách, pre 
ktoré tento rozbor možno urobit, tle isté klimatické 
pásma ako dnes. Menila sa len ich poloha, vzhladom 
na zmenu polohy rovníka a pólov. Z toho teda vy-
plýva, že príčinou zmien klimatických pomerov Ze-
me v dávnej minulosti bol! podia tejto teórie vlastně 
zmeny zemepisnej šírky jednotlivých oblastí našej 
planéty. 

Ani jedna z uvedených teční nevysvetTuje celý 
komplex pričin velkých a preníkavých klimatických 
zmien Zeme. Jednotlivé teórie sa však v mnohom 
vzájomne doplňujú, čo dokazuje, že na zmenu klimy 
našej planéty v dávnych geologických dobách pó-
sobili naraz viaceré príčiny a činitele. 

Výkyvy klímy v posledných storočiach 

Sústavné záznamy o počasí za posledné dye sto-
ročia ukazujú, že klima Zeme sa v tomto období 
výraznejšie nezmenila. Pri podrobnejšom sledovaní 
a porovnávaní nameraných meteorologických úda-
lov možno zistit určité menšie výkyvy klimatických 
pomerov, ktoré sa opakovali v Európe striedavo 
v studených a miernejších zimách, v horúcich a 
chladnejších letách alebo extrémnejšími teplotami 
v ostatných dvoch ročných obdobiach. 

Podia záznamov o počasí z Prahy a Bratislavy vi-
diet, že okolo roku 1790 sa v našej oblasti končilo 
obdobie studených zim a začalo sa obdobie miernej-
ších, teplejších zim. Tento charakter klímy trval 
až do roku 1825. Potom opht nasledovalo obdobie 
prevládajúceho kontinentálneho počasia so značný-
mi rozdieimi medzi zimnými a letnými teplotami. 
Kontinentalita sa prejavovala hlavne častejším vý-
skytom tuhých zim. Horúcich liet bob o pomerne me-
nej. V dalšom období, a to od roku 1896 do roku 
1928, prevládali zase chladné letá a mierne zimy. 
Bol to prímorský typ počasia s intenzívnejšim prí-
levom morského vzduchu po celý rok, teda aj so 
značne zmiernenými výkyvmi teploty medzi letom a 
zimou. Potom zasa nasledoval prechod ku kontinen-
tálnejšiemu charkteru počasia so zvhčšeným výky-
vom teploty medzi zimou a letom. Táto klimatická 
charakteristika trvala v rokoch 1928 až 1956. Vy-
značovala sa najmi; výskytom horúcich hot, ktorých 
bob o za uvedené obdobie u nás devht, zatiaT čo tu-
hých zim sme mali za to isté obdobie pht. Z nich 
však dye zimy bol! v Bratislavo najtuhšie aspoň od 
polovice minulého storočia. Po roku 1956 celkový 
trend naznačil opht prechod k obdobiu so zmierne-
nými výkyvmi teploty medzi letom a zimou aj na-
priek tomu, že v rokoch 1962/63 a 1963/64 boli v na-
šej oblasti tuhé zimy. 

Kontinentálnejší alebo maritímnejší charakter 
počasia a klímy, ktorý sa strieda v našich širkach 
v niekoikodesatročných obdobiach, predstavuje len 
prevládajúci ráz. V každom takomto období sa vy-
skytujú ešte krátkodobé, ale dost intenzívne výkyvy 
počasia, ktoré menia celkový charakter niektorého 
mesiaca alebo celého ročného obdobia v opačnom 
zmysle. Napríklad v období chladnejších zim sme 
mali vždy aj niekolko teplých zim a opačne. I chlad-
né zimy bol! dost často vykompenzované teplejšími 
letami a teplé zimy zasa chladnejšími letem!, ale 
nie vždy. Stali sa aj také prípady, že studené ročně 
obdobie s výraznejšími zápornými teplotnými od-
chýlkami bolo vykompenzované v tom istom období 
v inej vzdialenejšej krajino kladnými teplotnými 
odchylkami, teda teplejším počasím. Z toho vidiet, 
že aj výkyvy klímy sú nielen dlhodobým, ale aj 
velmi zložitým procesom na rozriešenie ktorého sto-
až dvestoročný pozorovací materiál nepostačuje. 

Porovnávanie 
časových stiupníc 

na vel'kě vzdialenostii 
Ing. JÚLIUS GROCH, CSc. 

Úvod 

V súčasnosti sa medzinárodný časový systém, vy-
tvárajúci časovú stupnicu UTC, zakladá na existenci! 
velkého počtu hodin, predovšetkým atómových. 
V mnohých lnštitúciách na svete sú umiestené pres-
né a stabilně hodiny, ktorými sa určuje medziná-
rodne koordinovaný čas UTC. V podstate sa tento 
čas (časová stupnica) určuje priemerovaním údajov 
istého počtu hodín. Časové údaje sa odvodzujú z eta-
lónov frekvencie, ktoré sú základnými prístrojmi na 
vytváranie časovej stupnice. S ohladom na to, že 
etalóny sú umiestené v rozličných častiach sveta, 
je potrebné porovnávat !ch frekvencie, stanovovat 
ich presnost a odchýlky a robit ďalšie nevyhnutné 
merania. Proto je jednou z dóležitých úloh porovná-
vanie etalónových frekvenci! a časových stupnic 
vzdialených etalónov. V tomto článku uvedieme v sú-
časnosti používané metódy porovnávania časových 
stupnic vzdialených etalónov. 

Metódy porovnávania časových stupnic 

Najbežnejšou a súčasne aj najdlhšie používanou 
metódou porovnávania časových stupnic vzdialených 
etalónov je porovnávanie pomocou rádiových časo-
vých signálov. Rozhlasové vysielacie stanice, určené 
na distribúciu časových signálov, vysielajú časové 
značky, zvyčajne sekundové vo forme impulzov. Ča-
sové značky sú odvodené z etalónu frekvencie, takže 
vysielaná časová stupnice má prakticky tú lstú 
presnost ako etalón. V dosahu vysielača je možné 
prijímat vyslelané časové značky a porovnávat ich 
s časovou stupnicou miestnych hodin. Tým se za-
bezpečuje porovnávanie časovej stupnice miestnych 
hodín s etalónom na strano vysielača. PochopitoIne, 
presnost časovej stupnice na strano prijímacej sta-
nice je zhoršená oproti strane vyslelacej. Zhoršenie 
presnosti je spósobené premenlivostou času šírenia 
z vysielanej antény na prijímaciu. To je závislé od 
viacerých faktorov, najmu. Od dlžky viny, na ktorej 
sa signál vysiela a od podmienok šírenia na trase 
medzi vysielacou a prijímacou stanicou. Na vysie-
lanie signálov sa používajú krátko viny v rozsahu 
Od 2,5 MHz do 25 MHz a velmi dlhé viny v rozsahu 
Od 7 kHz do 200 kHz. 

Príjem časových signálov na krátkych vinách je 
pomerne silne ovplyvnený vlastnostami atmosféry, 
najmh jej hornými vrstvami. Sú to účinky slnečného 
žiarenia, ktoré spčsobujú zmenu výšky ionosféry, 
od ktorej sa elektromagnetické viny odrážajú. Do-
chádza k viacnásobným odrazom vysielanej viny a 
lným javom, ktoré výrazne zhoršujú presnost prijí-
maných signálov. Pieto sa tento spOsob porovnáva-
nie časových stupníc používa iba tam, kde se vy-
stačí s presnostou v rádo milisekundy. 

Zistilo sa, že rádiový signál na velmi dlhých 
vinách podlieha podstatné menším zmenám ako na 
krátkych vinách. Čas šírenia signálu sa iba málo 
men! s poveternostnými vplyvmi. Porovnávanie ča-
sových stupnic vzdialených etalónov je možné robit 
s presnostou rádove mikrosekúnd, čo závisí okrem 
mého aj od vzdialenostl. V súčasnosti sa tento spO-
sob používa najčastejšie pro jeho jednoduchost. Pni 
tomto vysielan! sa na porovnávanie nepoužívajú se-
kundové značky, ale se presne porovnáva frekvencia 
prljímaného signálu s frekvenciou mlestneho etaló-
nu. Pritom je časová stupnice pevne viazaná na eta-
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lónovú frekvenciu. Vo svete je celý rad vysielacich 
stanic, ktoré vysielajú časové údaje na velmi dlhých 
vinách. V ČSSR je to stanica OMA 50, ktorá vysiela 
nepretržite na frekvencii 50 kHz. Vysielaná frek-
vencja je odvodená z céziového etalónu a jej stabj-
lita na vysielacej anténe je taká, že časová stupnici 
sa udržuje v medziach ± 1 mikrosekundy. 

Porovnávanie časových stupníc pomocou signálu 
na velmi dlhých vinách je možné uskutočnit na vel-
ké vzdialenosti. Robia sa denně porovnávania časo-
vých stupnic medzi kontinentmi, napr. medzi Euró-
pou a Amerikou, medzi Amerikou a Austráliou a pod. 
Dosah dlhých vin je velký a prakticky na celom 
povrchu Zeme je možné prijímat etalónové frek-
vencie. 

Pri prijimani etalónovej frekvencie na velmi dl-
hých vinách a na vzdialenosti niekolko tisíc km je 
presnost znížená, čo móže byt rádove aj desiatky 
mikrosekúnd. Preto pre vysoké nároky na presnost 
a na velké vzdialenosti ani tento spósob nevyhovuje. 
Hladali sa ďalšie metódy porovnávania etalónov. 
Jednou z nich je použitie špeciálneho navigačného 
systému Loran-C. Tento systém bol vybudovaný za 
účelom presnej navigácie lodi a lietadiel a jeho do-
sah je v oblasti Ameriky, Atlantického oceána, Stre-
dozemného mora, vi čšiny Európy, severovýchodného 
Pacifiku a juhovýchodnej Azie. V týchto oblastiach 
sú všade umiestené výkonné stanice, ktoré nepretr-
žite vysielajú kódované signály na frekvencii 100 
kHz. Frekvencia vysielačov je riadená z céziových 
etalónov frekvencie a časové stupnice vysielačov sa 
udržujú s presnostou ± 0,1 mikrosekundy a sú ko-
ordinované z hlavných hodin, umiestených v US 
Naval Observatory. Každý vysielač systému Loran-C 
vysiela sled impulzov tak kódovaných, že sa nemóžu 
vzájomne rušit. Kódovanie má aj další význam a 
znamená podstatné zlepšenie presnosti na strane 
príjmu. Pri dialkovom príjme sa signál šíri od vy-
sielača k prijímaču viacerými cestami, je to jednak 
tzv. prizemná vina, ktorá sa šíri rovnobežne s po-
vrchom zemským a ďalej sú to odrazené viny, ktoré 
sa odrážajú od ionosféry a od zemského povrchu. 
Ionosféra je vo výške asi 65 km a jej výška sa mení 
medzi dňom a notou. Signál, který sa odrazí od 
ionosféry, smeruje k povrchu zeme pod istým uhlom 
a znovu sa odrazí od zeme a smeruje k ionosféro. 
Tak dochádza k viacnásobným odrazom. V mieste 
príjmu sa proto súčasne prijíma prízemná vina a tiež 
odrazená. Pochopitelné, že časové signály, ktoré sa 
prijímajú prizemnou vinou, prichádzajú do prijímača 
skór ako prostredníctvom odrazených vin. Čas ší-
renia odrazených vIn je preto vždy váčši, a okrem 
toho sa mení, lebo sa mení aj výška ionosféry. Sig-
nály vysielačov Loranu-C sú tak kódované, že v pni-
jímači je možné rozdelit prizemnú vinu od odraze-
nej. S ohladom na to, že prizemná vina má stabilný 
čas šírenia, má iba táto vina význam pne prijeni 
časových signálov. Pochopitelne, že prijímač systému 
Loran-C je velmi zložitý a tiež aj drahý. Na druhej 
strano však umožňuje pnijjmat časové údaje s pres-
nostou desatín mikrosekundy. Táto presnost sa vy-
žaduje pni medzinárodných porovnávaniach etalónov 
frekvencie a časových stupnic. O tento systém sa 
opiera aj Medzinárodný časový úrad v Paríži pni 
vytváranf koordinovaného času UTC. 

)falši spósob porovnávania časových stupníc je 
tzv. televízna metóda, ktorá hola vypracovaná v r. 
1966 v ČSAV a dnes sa bežne používa pri medzi-
národných porovnávaniach. Princip tejto metódy 
spočíva na myšlienke, že dva vzdialené etalóny ale-
bo hodiny, ktorých údaje treba porovnávat, porov-
návajú sa s nejakou tretou, pomocnou stupnicou, 
a tým sa určuje časový rozdiel etalónov. Prakticky 
to znamená, že v mieste obidvoch etalónov súčasne 
sa prijímajú impulzy vysielané z jedného pomocné-
ho zdroja. Takýmto pomocným zdrojom impulzov je 
televizne vysielanie. Pri každom televíznom vysiela-
ní vysielajú sa okrem obrazových a zvukových in-
formácii aj tzv. obrazové synchronizačné impulzy, 
ktorými sa synchronizujú televízne prijímače tak, 
aby obraz v prijimači bol stabilný čo do polohy. 

Tieto obrazové synchronizačné impulzy sa opakujú 
s frekvenciou 50 Hz, t. j. časový interval medzi nimi 
je 20 ms. Sú to tie impulzy, ku kterým sa vztahuje 
porovnávanie časových stupnic. V mieste porovná-
vaných etalónov je potrebné prijímat synchronizač-
né impulzy z toho istého vysielania, t. j. vysielaný 
program musí byt na obidvoch miestach ten istý 
a vysielaný z jedného centra. Porovnávanie potom 
spočíva v tom, že sa príjme ten istý impulz a zme-
rajú sa časové intervaly medzi sekundovými impulz-
mi etalónov a za nimi nasledujúcimi synchronizač-
nými impulzmi televízneho vysielania. Rozdiel týchto 
časových intervalov dáva po propočítaní časový roz-
diel medzi údajmi porovnávaných hodin. Podmien-
kou porovnávania je, aby porovnávanie sa uskuteč-
nilo pro tú istú, vopred dohodnutú sekundu a aby 
sa časové stupnice nelišili od soba o viac ako 20ms, 
ináč by sa na obidvoch miestach nemuselo meranie 
vztahovat k tomu istému synchronizačnému impul-
zu. Pro výpočet rozdielu časových údajov je po-
trebné brat do úvahy aj čas šírenia televízneho sig-
nálu. Na trase medzi vysielačou a prijímacou tele-
viznou anténou šírl sa signál prakticky rýchlostou 
svetla a priamočiaro, z čoho vychádza oneskorenie 
prijímaného synchronizačného impulzu oproti vysie-
lanému. Okrem toho je potrebné poznat čas šírenia 
signálu po televiznych trasách, aby bolo možné 
presne určit časový rozdiel medzi prijímanými syn-
chronizačnými impulzmi v mieste etalónov. Pri 
vzdialených etalónovh, kecl televízny signál sa šfri 
rozličnými trasami, je mnohokrát tažké zistit čas 
šírenia a musí sa to robit bezprostredným meranim. 

Televiznou metódou sa bežne dosahuje presnost 
porovnávania časových stupníc 0,1 mikrosekundy, 
v mnohých prípadoch aj lepšie. To závisí najm0 od 
parametrov meracích prístrojov, kterými sa merajú 
časové intervaly. 

Záver 

S rastúcimi požiadavkami na porovnávanie času a 
frekvencie vzdialených etalónov rozpracúvajú sa 
stále presnejšie metódy. Zatial čo ešte v nedávnej 
minulosti sa vystačilo s presnostou v rádo milise-
kúnd, dnes je to už mikrosekundová presnost, pnI-
padne zlomky mikrosekúnd. V predchádzajúcom 
texte bolí uvedené dnes najviac používané metódy 
porovnávania hodin, ktoré sú zavedené prakticky 
ve všetkých štátoch, kde jestvuje časová služba. 
Okrem uvedených metód sú už v štádiu výskumu 
nevšje a modennejšie, ktoré jste budú v blizkej bu-
dúcnosti zavedené do praxe. 

Planetárna hmlovina NGC 6270 (M-57) v Lýre. 
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KOM ÉTY V ROKU 1969 
V roku 1969 bole objevených 5 nových komét a 

nájdené štyri periodické. Objav prvej novel kométy 
sa podaril až v druhej polovici roka Lubošovi Ko-
houtkovi na hamburgskom observatóriu. 

Nasledujúca tabulka obsahuje prehiad komét náj-
dených v roku 1969. Kométy sú usporiadané podia 
predbežného označenia, t. j. chronologicky podia 
dátumu objavu. V prvom stlpci je predbežné ozna-
čenie, v druhom pomenovanie (u periodických ko-
mét je pred menom označenie P a na konci deli-
nitívne póvodné číslo), v tretom meno objavitela, 
dátum a miesto objavu a v poslednom jasnost ko-
méty pri objave. 

i i 2 3 4 

1969a P/Faye 1843 III E. Roemerová iam 
17. mája 
Lunar and 
Planetary 
Laboratory, 
Tuscon, 
Arizona, USA. 

1969b Kohoutek L. Kohoutek 14' 
24. júla 
Hamburg-Barge-
don, NSR 

1989c P/Whipple 1933 IV Z. M. Pereyra 19' 
20.júla 
Córdoba Obs., 
Bosque 
Alegre, Argentina. 

1969 Fujikawa S. Fujikawa 11' 

1969e P/Honda-Mrkos- 

12. augusta 
Onahara, 
Japonsko. 

A. Mrkos 14' 
-Pajdušáková 

1948 XII 
12. augusta 
Klet, CSSR. 

1969f P/Slaughter-Burn- 
ham 1958 VI 

E. Roemerová 
4.-5. novembra 

20m 

Steward Obs., 
Kott Peak, USA. 

19ú9g Tago-Sato-Kosaka Tago 10. októbra, lom 

1969h Churyumov- 

Sato 12. októbra, 
Kosaka 
12. októbra 
Japonsko. 

Čurjumov a 

9m 
9m 

12-13~' 
-Gerasimenko Gerasimenková, 

9.-21. september 
Alma-Ata, ZSSR. 

19691 Bennett J. C. Bennett 8' 
28. decembra 
Pretoria, lužná 
Afrika. 

P/FAYE 1969a (1843 III) 

Kométu našla 17. mála Elizabeth Roemerová ako 
difúzny objekt 18 magnitúdy, so stredovým zhusta-
nim a malým chvostom, v tesnej blízkosti polohy 
udanej v efemeride F. B. Chaninovej a N. A. Belja-
jeva (ITA Leningrad) v súhvezdí Pisces. 15alšie po-
zorovania počnúc 16. júlom uskutečnili Mrkos a 
Petrovičová na Kleti a Seki v Kochi (Jap.), ktorý 
pozoroval kométu ako objekt 14m-13.5m. V septem-

bri a októbri kométu sledovali Milet (Nice) Van 
Biesbroeck, Waterfield (Woolston Obs.) Autor pozo-
roval kométu Faye 1969a na Skalnatom Plese 17. a 
18. októbra. Mala ostrú kondenzáciu, kómu o prie-
mere 0.5', slabý chvost 1.5' a fotografická jasnost 
12.5m. Najváčšiu jasnost dosiahla koncem októbra, 
približne 11.5m. Naposledy bola pozorovaná Roeme-
rovou 8. marta 1970 ako objekt 18 . 

KOHOUTEK 1969b 

Táto kométa bole objavená fotograficky 24. Júla 
v Hamburgu-Bergedorfe L. Kohoutkom v severozá-
padnej časti súhvezdia Vulpecula. Mala difúzny 
vzhlad, zretelnú centrálnu kondenzáciu a 1' dlhý 
chvost. Celková fotografická jasnost bota 14m. Ko-
houtek našiel kométu na platni, exponovanej 80-cm 
Schmidtovou komorou f/3. Krátko po objave rad 
pozorovatelov z róznych observatórií previedol po-
zičně merania kométy a pozorovania jasnosti, fyzi-
kálneho vzhíadu a spektra. Váčšina pozorovaní  au-
gusta uvádza jasnost objektu od 13.5m do 14.5' a 
dlžku chvosta do 3'. Spektrá, získané objektívnou 
prizmou s hamburgskou schmidtkou v oblasti od 
3600[1 do 67001 ukázali kontinuum a slabé emisie 
v C3, CN a C2. Kométa prešla perihelom 21. marta 
1970 a dosiahla najváčšiu celková jasnost 9m. Po-
zorovania pokračovali ešte koncom roka 1970 na 
229-cm Steward reflektore. Kométa mala vtedy Jas-
nost okolo 19 a bole pozorované sekundárne jadro 
vzdialené 27" v pozičnom uhle 0°. 

P/WHIPPLE 1969c (1933 IV) 

Z. M. Pereyra z cordóbskeho observatória našiel 
táto periodická kométu 20. júla 155-cm reflektorem 
na stanici Bosque Alegre ako objekt 19m. Jej poloha 
sa velmi dobro zhodovala s predpoveďou B. G. Mars-
dena, který odvodil efemeridu z elementov dráhy, 
získaných na základe 124 pozorovaní pri piatieh 
návratech kométy v rokoeh 1933 až 1964, s prihliad-
nutím k negravitačným efektom. Kométa Whipple 
s periódou 7.47 roka mala počas celého roka 1969 
jasnost okolo 19'. Perihelom prošla až 9. októbra 
1970. Najváčšiu jasnost mala okolo lem. U nás bola 
pozorovaná na Kleti Mrkosom a Petrovičovou. 

FUJIKAWA 1969d 

Druhá nová kométu roka našiel japonský amatér 
Shigehisa Fujikawa z Onahary 12. augusta v južnej 
časti súhvezdia Taurus v blízkosti severozápadnej 
hranice súhvezdia Orion. Kométa bota 11 magnitúdy, 
mala 1° dlhý chvost a pohybovala sa na rannej ob-
lohe k východu cez severnú čast sáhy. Orion do 
sáhy. Gemini. Prvé pozorovania po oznámení objavu 
ústredňou medzinárodnej astronomickej únie v Cam-
bridge previedli Milet (Nice) a autor na Skalnatom 
Plese. B. G. Marsden vypočítal prvá dráhu, ktorá 
ukázala, že kométa sa nachádza asi 1.6 a. j. Od Ze-
me a 1.3 a. j. od Slnka a prejde perihelom 12. ok-
tóbra 1969 vo vzdialenosti 0.77 a. J. Od Slnka. De-
siatky pozorovaní v auguste, septembei a októbri 
1969 previedli Tomita, Seki (Kochi), Burnaševa, Čer-
nych (Krym), Locher (Wetzikon), Raudsaar (Tartu), 
Mrkos a další. Podia pozorovania T. Sekiho mala 
kométa začiatkom októbra jasnost 7m a podia Mi-
lota 4. októbra 8' na základe pozorovaní dlhofokál-
nym ďalekohladom. V tom čase mala kométa výraz-
ná kómu o priemere niekolkých obi. minút a 20' 
dlhý chvost. Pozorovaiiia z 12. okt. Catalina-reflek-
torom pri velmi krátkych expozíciách ukázali cen-
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Fotografia Zeme zo vzdialenosti 70 tisíc km, ktorú 6. VIII. 1969 urobila automatická stanica ZOND-7. V stre-
de snímky sú vidief strednoázijské oblasti ZSSR. Južne od nich, nezakryté oblakmi, sa nachádzajú časti 
juhozápadnej Ázie a severovýchodnej Afriky. Foto: APN 

Na predchádzajúcej strano: 

Kométa Bennett 1969i, 5. IV. 1970, astrograf 30/150 es 
p. 10 min. Foto: Milan Antal Difúzna hmlovina v súhvezdí Strelca. 

Riasová hmlovina NGC 6992 „Cyrrus" v Labuti. 
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PRVÝ ZRKADLOVÝ ĎALEKOHUAD 

Vpravo je originál zrkadlového d'alekohiadu, ktorý zhotovil vlastnoručne Isaac Newton. Ďalekohl'ad 
predviedol Royal Society (Královská spoločnost) v Londýne v roku 1671. VI'avo je jeden z troch 
duplikátov zhotovených v roku 1968 v Royal Observatory v Herstmonceux. (Sky and Telescope 42,60.). 
Pracovný model svojho zrkadlového d'alekohl'adu zostrojil Newton na jeseň v roku 1668. Sférické 
konkávne zrkadlo malo priemer 2 a 38 inch (6 cm) a okulár tvorila ploskovypuklá šošovka 116 inch 
(0,4 cm). Ohnisková dÍžka primárneho zrkadla bola 6 a 1/3 inch (16,1 cm). Dalekohlad zváčšoval 
38 krát. Newton takto mohol pozorovat Galileove mesiačiky a fáze Venuše. O tni roky neskér, 29-
rodný Newton predviedol v decembri 1671 zdokonalený model svojho d'alekohfadu Král'ovskej vedec-
kej spoločnosti. — E. p. — 

PRVĚ POSOLSTVO POZEMSŤANOV 

Americká sonda Pioneer 10 bude prvým tele-
som, ktoré po prdele okolo planéty Jupiter opus-
tí našit slnečnú sústavu. Dr. Drake a Dr. Sagan 
(obaja účastníci sovietsko-americkej konferencie 
o mimozemských civilizáciách v Bjurakane v ro-
ku 1971) navrhli vložit do sondy doštičku, ktorá 
znázorňuje odkial', kedy a kým bola sonda vy-
pustená. Pozlátená doštička má rozmery 150 X 230 
milimetrov. Poloha našej slnečnej sústavy v Mlieč-
nej dráhe je určená 14 pulzarmi. Čiarky a po-
mlčky na lúčoch vyjadrujú v dvojkovej sústave 
kol'ko kmitov žiarenia neutrálneho vodíka pripa-
dá na jeden hmit daného pulzaru v čase štartu 
sondy. Pretože frekvencia pulzarov sa meni s ča-
som, je možno takto určit i dobu štartu sondy. 
Planéty slnečnej sústavy a dráha sondy je zobra-
zená v spodnej časti obrázku. Vzdialenosti medzi 
planétami sú udané v dvojkovej sústave. Obyva-
telia Zeme sú nakreslení pred obrysom sondy a 
velkost ženy je opát vyjadrená v dvojkovej sú-
stave. 

I ked' pravdepodobnost zachytenia sondy Pio-
neer 10 mimozemskou civilizáciou je velmi málo 

O 
pravdepodobná, zaslúži si tento pokus pozornost 
ako prvé posolstvo našej civilizácie mým svetom. 

(Materiál je prevzatý z knihy Gindilis, Kaplan, 
Kardašev: „Mimozemské civilizace", ktorá vyšla 
vo vydavatel'stve Academia, 1972) -- E. P. — 
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trámu kondenzáciu s jasnostou asi 13.5i11. Koncom 
úktóbra sa pozorovanie podmienky zhoršili 'a kométa 
prestala byt pozorovatelná v rannom súinraku. 

P/HONDA—MRKOS—PAJDUŠAKOVA 1969e (1948 XII) 

Objav tejto kométy sa uskutočnil v roku 1948 a 
odvtedy bola pozorovaná pri návratoch v rokoch 
1954 a 1964. Pre vyhladanie kométy pri návrate 
v r. 1969 vypočítal zo všetkých dovtedy uskutočne-
ných pozičných pozorovaní B. G. Marsden a K. Aks-
nes (Smithsonian Astroph. Obs.) dráhu, podia ktorej 
našiel A. Mrkos z hvezdárne na Kleti kométu 12. 
augusta 1969. Kométa bola iba 6' vzdialená od vy-
počítanej polohy, mala difúzny vzhlad bez stredo-
vého zhustenia a jasnost 14111. Dodatočne našli ko-
métu T. Seki a N. Kojima na snímkach z krátko-
fokálnych komár, exponovaných 6., 9. a 11.-13. au-
gusta. Jasnost kométy rýchlo rástla a podia Sekiho 
bola 2. sept. už 9. magnitúdy, 4., 10. a 19. sept. mala 
8.7m, 8.4m a 8.6m a v dňoch 1., 10. a 12. okt. 9m, lom, 
lim. Podle pozorovania na Skalnatom Plese mala 
30, sept. jasnost 9.5m. Presné pozičné pozorovania 
previedli clalej B. Milet, G. Van Biesbroeck (LaPL 
Arizona), Morgan (Woolston Obs.) a Antal. Pod-
mienky pre pozorovanie kométy sa na rannej oblo-
he rýchle zhoršovali jej pohybom juhovýchodným 
smerom. Po prechode perihelom 23. sept. nastal 
rýchly pokles jasnosti. Padla pozorovania 154-cm 
reflektorom na stanici Catalina 11. akt. orala komé-
ta centrálnu kondenzáciu o jasnosti asi 15.8m ob-
klopená velmi slabou kárnou. Milet v tom istom dni 
odhadol celkovú jasnost kométy na l3m. 

P/SLAUGHTER—BURNHAM 19691 (1958 VI) 

V roku 1969 bol očakávaný prvý predpovedaný ná-
vrat kométy Slaughter—Burnham k perihelu. Dráhu 
vypočítal polský astronóm G. Sitarski. Pereyra na-
šiel 6. septembra 154-cm reflektorom objekt 17. mag-
nitúdy v pásme variácie dráhy hladanej kométy, no 
neskór sa ukázalo, že išlo pravdepodobne o nezná-
mu asteroidu. Až na platniach, získaných 229 cm 
reflektorom 4. a 5. novembra našla E. Roemerová 
na Kitt Peak kométu ako velmi slabý difúzny objekt 
20.Om až 20.2m s kondenzáciou a slabým náznakom 
chvosta. Bole o tni magnitúdy slabšia, ako predpo-
kladala efemerida. Perihelom prešla 13. apríla 1970. 
Dosiahla najvllčšiu jasnost 19m. 

TAGO—SATO—KOSAKA 1969g 

Novú jasnú kométu našli nezávisle traja pozoro-
vatelia v Japonsku. 10. okt. Akihiko Tago (Tsuyama, 
Okayama) a 12. okt. Yasuo Sato (Nichinasuno, To-
chigi), a Kozo Kosaka (Akasaka, Okayama.) Kométa 
sa nachádzala na večernej obloha tesne v blízkosti 
západnej hraníce sáhy. Ophiuchus so súhv. Serpens 
Caput. Kométu pozorovali ako difúznu, bez centrál-
nej kondenzácie. Tago odhadol jej jasnost na lam, 
Sato a Kosaka 9m. Presné merania v dalších dňoch 
previedli N. Kobayashi a H. Kosai (Tokyo), T. Sekl 
(Kochi), Harwood, Wardrop a Andruszkiw (Perth 
Obs., Bickley), autor na Skalnatom Plese a další. 
Z nich prvú dráhu vypočítal B. G. Marsden a po 
fíom S. W. Milbourn (BAA). Ukázala, že kométa sa 
pohybuje po dráhe s velkým sklonom a blíži se 
k perihelu, ktorým prejde po 20. decembri vo vzdia-
lenosti 0.5 astr. jednotky. Rýchly pohyb kométy 
k juhovýchodu súhvezdiami Ophiuchus, Scorpius, 
Corona Australis až do sáhy. Telescopium určoval 
v pomerne krátkej doba zmeny pozorovacích pod-
mienok na severnej, resp. južnej pologuli. 3. januára 
1970 dosiahla kométa v sáhy. Telescopium najnižšiu 
deklináciu —54°. Potom sa opňt súhvezdiami Indus, 
Grus a Skulptor vrátila na severnú oblohu a bola 
pozorovatelná na večernej oblohe koncom januára 
1970 v sáhy. Cetus a neskór Pisces, Aries a Perseus, 
v ktorom sa koncom februára stala cirkumpolárna. 
Bola pozorovatelná po celá noc až do mája 1970, 
kedy dosiahla 19w. ‚Najváčšiu jasnost ktiméty odha-

dol Pereyra krátko po jej prechode perihelom 30. 
clecembra 1969 — 2. januára 1970 na 2.6 magnitúdy 
a pozoroval volným okom 10° dlhý chvost II. typu, 
neskór I. typu. Koncom januára 1970 mala kométa 
jasnost okolo 5m, koncom februára 8.5w a marca 
14m. Pozorovaním kométy sa zaoberali temer všetky 
observatóriá na svete. Svojou velkostou sa zaradila 
medzi najzaujímavejšie a najsledovanejšie kométy 
tohto storočia a jej výskum poskytol vela vzácnych 
a nových údajov o fyzika komét. Najvýznamnejším 
objavom u kométy Tago-Sato-Kosaka bolo zistenie 
jej rozsiahlej vodíkovej atmosféry experimentom, 
ktorý previedli A. D. Code, T. E. Houck a C. F. Lillie 
( Wisconsin Univ. ) 14. januára 1970 pomocou družice 
OAO 2 (Orbiting Astronomical Observatory). Zistená 
vodíková atmosféra mala priemer asi 1.7X10° km 
(vačší, ako priemer Slnka). Súčasne bola zistená 
intenzívna emista OH v okolí 3070A. Na Yerkeskom 
observatóriu viedli spektroskopické pozorovania 
v 8500A k identifikácii novej čiary NH2 a tiež pozo-
rovania v infračervenej oblasti od 22000 A do 
220000 A priniesli rad cenných výsledkov. Maximál-
ny priemer kómy, pozorovaný Bortlem (Mount Ver-
non, New York) 8. februára 1970 bol asi 400 000 km. 

ČURJUMOV—GERASIMENKO 1969h 

Na fotografických platniach z 50 cm maksutovovej 
komory, exponovaných 9. až 21. septembra 1969 na 
observatóriu v Alma-Ate pri pozorovaní periodickej 
kométy Comas Solá S. I. Gerasimenkovou, našiel 
kijevský astronóm K. I. Čurjumov novú kométu 12-
13 magnitúdy. Dodatočne našiel kométu J. E. Bortle 
na platni, exponovanej C. Scovilom (Stamford, Con-
necticut) 14. sept. Kométa mela centrálnu konden-
záciu a 1' dlhý chvost. 1. a 4, novembra pozoroval 
Sekl kométu jasnú l4m a Roemerová 5. novembra 
dokonce len 16.5m. Desatminútové expozície z toho 
istého dňa prevedené 229 cm reflektorom na Kitt 
Peak ukázali takmer stelárne jadro o jasnosti l7m 
a 2.5' dlhý chvost. N. S. Černych z krymského ob-
servatória určil 8. novembra jasnost na 14m. B. G. 
Marsden vypočítal dráhu kométy, predstavujúcu 
krátkoperiodickú elipsu. Ukázalo sa, že kométa pre-
šla perihelom 11. sept. 1.3 a. j. od Sinka a jej dráha 
má sklon k ekliptike iba 7°. U nás pozoroval kométu 
Mrkos na Kleti. Posledné pozorovania boll preve-
dené 154 cm a 229 cm ref lektormi na staniciach 
Catalina a Kitt Peak 7. marca a 3.-8. máje 1970. 
Kométa bola na posledných snímkach 21 magnitúdy. 

BENNETT 1969i 

Tesne pred koncom roka 1969 objevil J. C. Bennett 
(Pretoria) 28. decembra nová kométu 8.5 magnitúdy 
v súhvezdí Tucana, ktorá v krátkom čase predstihla 
svojou jasnostou a rozmermi kométu Tago-Sato-Ko-
saka 1969g. Predbežná dráha, vypočítaná M. P. Can-
dym (Perth Obs., Bickley), ukázala, že kométa prej-
de perihelom 20. marca 1970 a dosiahne jasnost až 
21n. Sklon dráhy k ekliptike bol až 90.3° a perihelo-
vá vzdialenost 0.54 a. J. Krátko po prechode perihe-
lom dosiahla kométa Bennett najví čšiu celkovú jas-
nost am a chvost dosahoval dlžku až 25°. Viaceré 
podrobnosti o pozorovaniach kométy Bennett sme 
už uverejnili v Kozmose, preto sa v tomto prehlade 
nebudeme nimi zaoberat. Kométa Bennett bola dru-
hou kométou pozorovanou za hranicemi našej atmo-
sféry pomocou orbitáinej stanice. Geofyzikálne or-
bitálne observatórium OGO 5 meralo u kométy žia-
renie v Lyman-alfa čiare. 2. apríla bol tak zistený 
v okolí kométy vodíkový obal 8° X 10°, merajúci 10~ 
km, teda váčší, ako u kométy Tago-Sato-Kosaka. Ko-
méta Bennett bola pozorovaná až do roku 1971. 
V roku 1969 boli pozorvané ešte tieto kométy: 

Ikeya-Seki 1967n, Bally-Clayton 1968d, Comas-Solá 
1968g, Perinne-Mrkos 1968h a Thomas 1968j. 

MILAN ANTAL, 
Astronomický ústav SAV, Skalnaté Pleso 
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KONŠTRUKCIA 
AMATÉRSKEHO 
SEIZMOGRAFU 

ING. FRANTIŠEK DOJČAK 

Pri prehliadke seizmografov v Hurbanove 18. de-
cembra minulého roku, pri príležitosti 100. výročia 
založenia hvezdárne, ozvali sa hlasy, že takéto za-
riadenie by sa hádam dalo zostrojit aj na niektorých 
našich ludových hvezdárňach. Mne pritom zašlo na 
um, že som kedysi čítal návod na zostavenie ama-
térskeho seizmografu. Doma som tento návod našiel 
a tu ho Dredkladám, upravený na naše možností. 
Myslím, že skoro pri každej našej ludovej hvezdárnt 
je menšia či váčšia dielňa a tak by zostavenie opi-
sovaného prístroja nemalo robit obzvláštne tažkosti. 
Podrobnosti si každý může ešte upravit podla toho, 
aké súčiastky bude mat k dispozícii. Ked bude prí-
stroj hotovy a budeme rozumiet jeho činností, nav-
štívme znova Hurbanovo, či Skalnaté Pleso a pozri-
me si tam, ako pracujú profesionálne zariadenia, 
aby sme mohli posúdit činnost nášho, amatérsky zo-
staveného prístroja. 

Na seizmických observatóriách bývajú postavené 
dva prístroje horizontálne, orientované tak, že jeden 
kýve v smere východ — západ, druhý smerom se-
ver — juh. Niekedy tieto dva sú ešte dopinené seiz-
mografom vertikálnym, takže možno sledovat výky-
vy Zeme v troch smeroch, na sebe kolmých. 

Náš seizmograf bude horizontálny, typu Omori. 
Najlepšfe by boto ho umiestnit v samostatnom dom-
čeku alebo v pivnici. 

Do Zeme zapustíme pevný betónový stlp, alebo 
silnú kolajnicu, do hlbky aspoň 75 cm. Ak je to 
možné, zacementujeme ho do pevného skalného 
podkladu. Stlp sa nesmie priamo dotýkat podlahy, 
po ktorej chodíme; musí byť od podlahy oddelený 
malou medzerou. 

Ako hmota seizmografu sa hodí tažký železný, 
betónový alebo kamenný, či olovený blok, zložený 
prípadne aj z viacerýc kusov. Důležité je, aby bola 
hmota čo najtažšia, aspoň 25 kp; pra skutočne dob-
rý seizmograf obstaráme si hmotu aspoň 100 kp, aj 
viac. Váčšia hmota lepšie odoláva treniu. 

Ťažiskom hmoty prechádza horizontálna tyč D-B. 
Vzdialenost tažiska hmoty G od bodu B pra 100 kp 
hmotu je asi 350 mm, vzdialenost D—G asi štvorná-
sobná. Čím je hmota menšía, tým je vzdialenosť B—
G váčšia. Záves A—G, ktorý smeruje tiež k tažisku 
hmoty, urobíme zo silnej klavírovej struny. 

Os A—B, okolo ktorej hmota kýve, je odklonená 
od zvislice o malý uhol i. Bobo by vhodné, keby sa 
tento uhol dal trochu menif, napr. tak, že v bode A 
je struna pripevnená k hlavici silnej skrutky, ktorá 
sa dá zaskrutkovat do matice, zapustenej pevne do 
supa. Zmenou úhlu i meníme dobu kyvu hmoty. 
Pre výkyv a návrat hmoty sa osvedčila doba asi 
7-10 sekúnd, nie viac. 

V bode B je vodorovná tyč D—B zakončená ostrým 
hrotom, ktorého ložisko tvori jamka z velmi tvrdého 
materiálu. Ide o to, aby v bode B boto minimálne 
trenie. Taktiež musí byt čo najmenšie trenie v bode 
A. 

Čast tyče D —G má byt čo najlahšia, časí G—B 
tažšia a velmi pevná. 

Velkost trenia zistfine skusmo po zavesení hmoty 
tak, že ju vychýlime asi o 20 cm a pustíme. Ak je 
trenie malé, hmota kýve niekolko minút. To je v po-
riadku. Fri otrase Zeme by však hmota kývala ešte 
dlho po tom, čo otras už prestal. Preto musíme vý-
kyvy tlmU. Dá sa to urobit viacerými spůsobmi. My 
si zvolíme spůsob najjednoduchší, pritom účinný —
mechanický. K tyči D—G pripevníme kúsok plechu, 
kolmo na smer kývania. Plech sa bude pohybovat 
v hranatej nádobke, napinenej hustým olejom. Naj-
vščšie tlmenie by sme docielili v blízkosti bodu D, 

kde stačí ploška plechu asi 10 cm2, smerom k hmota 
musí byt ploška váčšia. Záleží to predovšetkým na 
velkosti hmoty, ktorej výkyvy máme tlmif. Vhodnú 
velkost určíme skusmo. Nádobku s olejom zariadime 
tak, aby sa dala zdvíhat a spúštať a vo vhodnej po-
loha upevnit, napr. tak, ako sa pohybuje na tyči 
zváčšovací fotografický prístroj. Zdvihnutím nádob-
ky sa ploška plechu ponorí do oleja hlbšie a brz-
denie sa zváčší. Ked nádobku znížime, bude v oleji 
ponorená iba čast plošky, brzdenie bude menšie. 
Správne tlmenie nastavíme až na úpine hotovom 
pristroji takto: Hmotu vychýlime a necháme kývat. 
Netlmená, alebo málo timená hmota bude kývat 
dlho (nákres „a"). Pri správnom tlmění má byt dru-
hý výkyv asi 5X menši, ako prvý, a tretí sa vůbec 
neprejaví (nákres „b"). Ak je zase tlmenie velké, 
hmota sa vracia do základnej polohy pomaly a vů-

AMATÉRSKY SEIZMOGRAF 

hec sa nevychýli na druhú stranu (nákres „c"). 
Druhou, najdůležitejšou, ale aj najzložitejšou čas-

tou seizmografu je zapisovacie zariadenie. 
Predovšetkým si vyriešime konštrukciu zapisova-

cieho pera. Ak by sme ho upevnili priamo na hmo-
tu G, malé výkyvy tejto by bolí na zázname sotva 
viditelné. Preto je nutné výkyvy zváčšit. Prvé zváč-
šenie je už dané tým, že tyč D—G je niekolkonásob-
ne dlhšia ako G--B. V bode D můžeme upevnit pe-
ro. Obvykle ho tu neupevňujeme, ale výkyv tlalej 
zváčšíme vhodným systémom ramienka pera, ako je 
vidiet z nákresu. Výkyv sa zváčší v pomere D—E : 
E—F. Pero upevníme v bode F. 

Ramienko s perom musí mat nepatrnú váhu, pri-
tom musí byt pevné. Ak by sme použili čo akú mák-
kú tužku, působila by ešte stále dost velké trenie. 
Ako pero slúži preto mákký železný drůt, ktorý pí-
še lahko na začmudený papier. Aby pero ležalo stá-
le na papieri, najlepšie je upevnit ho v drobnej 
vidlička nepatrnej váhy. Ako vidíme Balej, je za-
čmudený papier navlečený na pohyblivom bubne. 
Papier musí byt hladký, aby sa na ňom ihla neza-
drhávala. Začmudíme ho nad lampou s dlhým knů-
tom, napinenou zmesou petroleja a benzinu. Iste 
nám poradia v tom profesionálne seizmické obser-
vatóriá. 

Najdůležitejšou častou zapisovacieho zariadenia je 
pohyb záznamového papiera. Riešenie je náročné na 
jemná prácu a vyžaduje aj znalosti hodinárske. 
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Ak by se papier nepohyboval, pero by zapisovalo 
výkyvy stále na jedno miesto. Proto je navlečený 
papier na vodorovný valec, ktorý se otáča hodino-
vým strojem, takže pero píše záznam stále na ind 
miesto papiera. Valec musí byt velmi lahký, prie-
meru aspoň 150 mm a djžky asi 350 mm. Hodinový 
stroj otáča valcom napr. raz za hodinu. Os, okolo 
ktorej se valec volne otáča, má závit, takže pri otá-
čaní sa valec zároveň posúva V smere osi. Záznam 
preto bude mat podobu skrutkovnice, ktorá sa bude 
vinút po papieri a bude mat také stúpanie, ako zá-
vit na ose. Stúpanie tohto závitu volíme 5-7 mm, 
takže jednotlivé čiary na zázname tiež budú vzdia-
lend od seba 5-7 mm. Valec musí byt tiež dlhší, 

FI

a VYKYVY NETLMENE 

Fy VÝKYVY SPRAVNE TLMENE 

c VÝKYVY S1LNE TLMENE 

ZVAGŠENIE VÝKYVOV PRl BODE D 

PERO 

F 

0S4 

ako šírka papiera, aby pri krajných záznamoch a 
viičšich výkyvech z neho pero nespadlo. Papier je 
zlepený, ale musí sa dat na valec lahko navliect aj 
zobrat. Prelepenie nesmie prekážat pohybu ihly. 
Popísaný papier opatríme dátumom a časom posled-
ného záznamu (čas prvého záznamu poznačíme pri 
navliekaní) a opatrne ho zoberieme z valca, aby 
sme záznam nerozmazali. Záznam fixujeme riedkym 
roztokem šelaku v liehu, alebo rozprašovačem laku 
na vlasy. 

Náš seizmograf po zostavení bude zaznamenávat 
i otrasy, spůsobené prechodom tažkých vozidiel, áut 
a vlakov v blízkosti. Nech nás neznechutí, že ihned 
nezaznamená skutočné zemetrasenie. Trpezlivost i tu 
prináša ovocie. 

Pro vedecké vyhodnotenie záznamov potrebovali 
by sme ešte presný čas záznamu otrasu. Preto pre-
dovšetkým pri zakladaní papiera poznačíme naň 
začiatok záznamu a potom každá minútu. To sa 
doje prerušením záznamu na 1-2 sekundy zdvihnu-
tím pera. Pero je zo železného drůtika a jeho zdvih-
nutie obstará malý elektromagnet (napr. z elektric-
kého zvončeka), ktorý je nad perom v malej vzdia-
lenosti upevnený. Zapnutie prúdu, napr. z plochej 
batérie 4,5 V obstará každá celá minútu sekundová 
ručička vhodných hodín, trebárs aj budíka, které 
majú kontakt pri 60. sekunde. Podrobnosti si treba 
z prípadu na prípad premysliet a prispůsobit daným 
možnostiam. Hodiny sú predsa základným inventá-
rom hvezdárni. 

Možno, že sa bude zdat niektorá čest konštrukcie 
velmi zložítá, napr, pohyblivý valec. Podobné zaria-
denia majú barografy a pod. Pre nás však majú ne-
výhodu, že ich valec sa pootáča velmi pomaly, iba 
raz za týždeň, je malého priemeru a neposúva sa 
v smere osi. Z takého prístroja by sme mohli snáď 
použit hodinový stroj, avšak jeho pohyb by sme 
museli prevodmi zrýchlit 7 X 24 = 168 krát, aby sa 
valec otáčal raz za hodinu. Nemusí to byt presne, 
lobe presný čas máme stále zaznamenaný. 

Myslím, že se predsa nájdu na niektorej ludovej 
hvezdárni vhodné súčiastky a šikovné ruky, čo by 
prispelo k rozšíreniu popularizácie vedy i o tento 
zaujímavý odbor. Všetkým, čo sa o to pokúsia, pra-
jam mnoho úspechov. Rád by sem bol, keby som 
mohol pečut, že mnou navrhovaný prístroj skutočné 
funguje. 

Literatúra: 
Matoušek — Velký ilustrovaný přírodopis, VII. 
Geologie, Praha, 1940. 

ASTRONOMICKÉ PRAKTIKUM 
Ak otvoríme slovník cudzích slov, pod heslem 

p r a k t i k u m nájdeme nasledovné: opakované cvi-
čenie určitého výkonu na získavanie zručnosti v je-

ho uskutečňovaní. 
Krajská hvezdáreň v Banskej Bystrici usporiadala 

v dňoch 2.-4. júna 1972 na hvezdárni na Vartovke 
v Banskej Bystrici astronomické praktikum pro 
astronómov - amatérov. 

Program praktika bol nasledovný: 

2. júna 1972: 
Zahájenie, 
pozorovanie meteorev. 

3. jána 1972: 
Praktické pozorovanie Slnka, zakreslovanie a 
fotografovanie slnečnej fotosféry, 
meranie osobných chýb pozorovatelov, 
pozorovanie zákrytov hviezd Mesiacom, 
praktické pozorovanie zákrytov hviezd a me-
teorov. 

4. júna 1972: 
Diskusia o práci v astronomických krúžkoch. 

Marxizmus-leninizmus zdůrazňuje nevyhnutnú spá-
tost teórie a praxe, preto je prax v socializme me-

radlem overenia správnosti teoretických záverov a 
sama sa zas opiera e teóriu. 

Právo z týchto důvodov sme sa rozhodli zvolat 
14 astronómov - amatérov ze Stredoslovenského kra-
je, aby priame na hvezdárni mali možnost získat si 
zručnost a overit si svoje teoretické vedomosti. 

Uskutečňovat praktiká aj v budúcnosti je potreb-
né aj z toho důvodu, aby jednotliví vedúci astrono-
mických krúžkev alebe aj žiaci — záujemci z radev 
mládeže — mohli vo svejom krúžku popularizačnou 
formou odevzdat svoje vedomosti Balej. 

M. Ďurovičová 
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Pozoľovaaie meteorov 
na huezdárni u Banskej Bystrici 

u rokoch 1961 až 1911 
V období rokov 1967-1971 sa v Banskej Bystrici 

pozorovali meteory vizuálnou metódou. Pozorovala 
sa oblast oblohy do zenitovej vzdialenosti 70° a po-
zorovanie sa zameriavalo na sledovanie frekvencií 
rojov. Okrem toho v roku 1969 sa pozorovali častej-
šfe aj sporadické meteory za účelem hladania roč-
nej variácie. Celkový pozorovací materiál nfe je 
velmi homogénny. Niektoré roje bolí pozorované len 
počas krátkeho obdobia 1-3 dni, a to niekedy rSz-
nymi pozorovatelmi. Kvalita pozorovateIov potom 
značne skreslovala dosiahnuté výsledky. Pozorovali 
sme nasledujúce roje: 

Rok 1967: 20/21. IV. LYRIDY — pozorovalo sa len 
jeden daň a priemerná opravená frekvencla bola 
16,5 met/hod u meteorov sporadických. 11. až 13. 
VIII. PERZEIDY — pozorovanie prebehlo v dvoch 
nociach s dobrým počasím. Priemerná opravená 
frekvencia roja v noci 11/12 bola 24,5 met/hod a 
v noci 12/13 hola 45,3 met/hod. 

Rak 1968: V tomto roku sme pozorovali len roj 
GEMINID. Pozorovalo sa za teploty 18 °C pod nulou, 
a to v noci 13/14 XII. Frekvencia vyšla 43,5 met/hod, 
čo je pomerne nízka hodnota, pravdepodobne ovplyv-
nená tažkýnii pozorovacími podmienkami. 

Rok 1969: Tohto roku sa začalo pozorovanie me-
teorov pomerne slubne rozvíjet. Vznikla dobrá po-
zorovacia skupina, ale vo svojej zostave pozorovala 
len rok. Okrem pozorovania sporadických meteorov 
sa pozorovali jednu noc LYRIDY. V noci 19/20 IV. 
hola určená priemerná rojová frekvencia 14,4 met/ 
/hod. V dňoch 9. až 14. VI. sa pozorovali tni dni 
SCORPIUS - SAGGITARIDY. V noci 9/10 bola frek-
vencia 1,6 met/hod, v noci 12/13 6,7 met/hod a v no-
ci 13/14 7,5 met/hod. Opravená frekvencia sporadic-
kých meteorov hola 10,3 met/hod. PERZEIDY sa po-
zorovali dva noci. V noci 11/12 VIII. vyšla rojová 
frekvencia 41,3 met/hod. V noci 13/14 hola 47,4 met/ 
/hod. V nociach 18/19 IX. a 19/20 IX. sme sa snažili 
pozorovat PISCIDY. Rojové frekvencie vyšli v prvú 
noc 7,6 met/hod a v druhú 3,9 met/hod. Pozorovalo 
sa však za značne nepriaznivého počasia. ORIONIDY 
sme pozorovali dye noci. V noci z 17/18 nám vyšla 
opravená rojová frekvencia 8,6 met/hod a v noci 
z 21/22 X. 26,9 met/hod. Poslednú noc sme dobre 
vystihli maximum roja, ktoré podla nás bolo asi 
o 03h SEČ. 

Rok 1970: Tohto roku sme pozorovali roj LYRID, 
a to dva pozorovanie noci. V noci 21/22 IV. sme 
dostali rojovú frekvenciu 7,7 met/hod a v noci 22/23 
11,9 met/hod. Frekvencia sporadických meteorov hola 
5,6 met/hod. Z jesenných rojov sme pozorovali ORIO-
NIDY. Pozorovalo sa štyri noci. Rojové frekvencie 
nám vyšli: 16/17 6,7 met/hod, 20/21 14,1 met/hod, 
21/22 20,4 met/hod a v noci 22/23 19,7 met/hod. Pne-
marná hodnota frekvencie sporadických meteorov 
počas celého pozorovanfa hola 13,8 met/hod. Os-
tatné roje znemožnilo pozorovat velmi nepriaznivé 
počasie v tomto roku. 

Toto sú základné výsledky pozorovaní v B. Bys-
trici. Pozorovania sa robili bez náváznosti na neja-
ký program len v rámci činnosti hvezdárne. Výsled-
ky neboli doposiat nikde zverejnené. Perspektívne 
sa uvažuje o našej spolupráci v pozorovaní meteo-
rov s mými hvezdárňami, prípadne Slovenskou 
astronomickou spoločnostou. 

Daniel OČENÁŠ, odb, prat., 
Krajská Hvezdáreň, Banská Bystrica. 

Výročná schódza 
Hlohovskej odbočky SAS 
a astronomický seminár 

v Nitre 
V priestoroch internátu Vysokej školy poInohos-

podárskej v Nitra uskutočnila sa výročná schédza 
odbočky SAS pri SAV, kťbrá má svoje stále sídlo 
pri Krajskej hvezdárni v Hlohovci. Schédza hola 
spojená so seminárom Krajskej hvezdárne, který bol 
venovaný problematike práce v astronomických 
krúžkoch. Organizáciu týchto podujatf prevzali na 
návrh odbočky nitrianski členovia SAS, ktorí pri-
spali svojím podielom aj do programu. 

Schódzu otvoríl predseda miestnej organizácie 
Slovenského zvázu astronómov - amatérov v Nitra 
dr. Ivo Zajonc, který privítai najmá predsedu od-
bočky dr. Csereho, riaditela Krajskej hvezdárne, sú-
druha Bélika, riaditela Slovenskej ústrednej hvez-
dárne v Hurbanove, delegátov z mých odbočiek spo-
lečnosti, ako aj ostatných pnítomných, kterých bole 
spolu 46. V otváracom prejave podal predseda dr. 
Csere prehIad o doterajšom vývoji situácie v astro-
nomickej práci hlohovského centra od začiatku až 
do súčasnosti, keď sa zriadila Krajská hvezdáreň. 
Zdéraznil význam tajte skutečnosti pra další rozvoj 
astronomickej práce v cele] oblasti Západosloven-
ského kraje. Po voIbe pracovného predsedníctva, 
volebnej a návrhovej komisie, predniesol tajemník 
odbočky prof. Hazucha výročnú správu. Množstvo 
najrozličnejších podujatí, na ktorých sa zúčastňo-
vala, alebo které priame usperiadala odbočka SAS, 
je skutečna úctyhodné, pričom vysoká odborná i or-
ganizačná úroveň týchto akcií je už tradičná. Na 
záver načrtol aj plány, které sa hadů realizovat 
v tomto roku. Hospodárenie odbočky za uplynulé 
obdobie posúdila správa revíznej komisie. 

Úvodom do diskusie bol referát s. Baloga o živote 
v astronomických krúžkoch, které pracujú pri hlo-
hovskej hvezdárni. Ocenil predovšetkým skutečnost, 
že hvezdáreň získala postavenie krajského zariade-
nfa, ktoré je dobra personálne i finančne zabezpe-
čené. Sily doterajších dobrevolníkov, letorí venovali 
svoj volny čas astronomickej práci, už nestačili na 
všetky úlohy. Platen! pracovnici hvezdárne budú 
méct zabezpečit oveia vščší rozsah činnosti a záro-
veň aj kvalitatívne zvýšit jej úroveň. Pritom sa vy-
užijú dlhoročné praktické skúsenosti, ktoré hlohov-
skf astronómovia-amatéri získali. Zapodieval se cla-
laj najbližšími plánmi hvezdárne, které sú zamerané 
na podporu práce krúžkov, na prlpravu metodických 
materiálov a pod. Na túto činnost budú vytvorené 
pri Krajskej hvezdárni aj príslušné orgány — me-
todická a technická komisia, ako aj lektorský zbor. 
Prostredníctvom pripravovanej Krajskej astronomic-
kej rady bude mat hvezdáreň styk s osvetovými za-
riadeniami a školskými komisiami jednotlivých ok-
resov. V spolupráci s nimi bude móct najlepšie pinit 
svoje úlohy. Zdéraznil, že pracovníci hvezdárne sú 
si pine vedomí závažnosti uznesenf XIV. zjazdu KSČ, 
dotýkajúcich sa oblasti svojej pésobnosti. 

V diskusi! potom vystúpili další prítomní, ktorí 
dopinili vlastnými skúsenostami poznatky uvedené 
v referáte a vyjadrili v8lu pomáhat pri pinení vy-
týčených cielov. S potažením bol prijatý príhovor 
s. Bélika, který oznámil, že sa v krátkej budúcnosti 
utvorí Slovenské ústredie amatérskej astronómie 
v Hurbanove s programom podporovat astronomické 
krúžky a ludové hvezdárne. Dr. Csere potom objas-
nil, čo sa konkrétne očakáva od jednotlivých orgá-
nov Krajskej hvezdárne a obeznámil prítomných 
s ich zložením. Potom prebehla volba delegáta ,na 
celoštátny zjazd Čs. astronomickej spoločnosti a 
kandidáta do ústredného výboru SAS, ako aj volba 
výboru odbočky SAS v Hlohovci a revíznej komisie. 
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Zároveň boll schválené uznesenia, vyplývajúce zo 
schódze. 

Po kultúrnej vložke hovoril s. Králiček z Nitry 
o svojich poznatkoch z cesty po Taliansku a premie- 
tol množstvo pekných diapozitívov kultúrnych i prí- 
rodných pamiatok. 

Amatérska a osvetová činnost na poli astronómie 

sa udržiava už dlhý čas v oblasti západného Slo-
venska na velmi dobrej úrovni. Iniciativa a chuť 
do práce, ktoré boli charakteristické pra toto stret-
nutie hvezdárov-amatérov, prinesú s podporou štát-
nych orgánov, ktorá sa im v súčasnosti venuje, jste 
v krátkom čase daišie úspechy. 

Dr. I. Zajonc, Nitra 

OKRESNÝ 
SEMINAR V HLOHOVCI 

Miestna organizácia SZAA v Trenčíne v spoluprá-
ci so školským odborom usporiadala na Krajskej 
hvezdárni v řliohovci celodenný seminár pra učite-
lov fyziky, zemepisu a prírodopisu. Na podujatj sa 
zúčastnilo 45 učitelov z Trenčianskeho okresu. Hlav-
ným cielom boto pomóct vyučujúcim pri výchove 
k vedeckému svetonázoru, dopinit ich astronomické 
poznatky a prebudit i živší záujem o astronómiu. Na 
seminári odzneli prednášky: „Orientácia na zemi a 
obloha" — Dr. Csere, nad. KH, „Štruktúra bljzkeho 
i vzdialeného vesmíru" — prof. Hazucha, „Astrono-
mlcké krúžky na školách" — Ľ. Balog. Prednáška 
prof. Hazuchu bola dopinená premletaním diapozi-
tívov. Počas poludňajšej prestávky bola prehliadka 
názorných pomčcok, pni ktorých obšírny výklad 
o ich konštrukcii a použití podal Dr. Csere. Poslu-
cháči si prezreli aj dalekohlad v kopule hvezdárne, 
kde výklad podal Ľ. Balog. Seminár sa vydaril a 
priniesol veta podnetov poslucháčom, ktorí ich bndú 
m8ct využit na svojich školách a obciach. 

Touto akciou sa sledoval i další cief: vyvolat pro-
stredníctvom učitelov u žiakov trvaly záujem 
o astronómiu zakladaním astronomických krúžkov 
na školách, čím by sa získali noví záujemcl a nad-
šenci, ktorí by pomohli realizovat vybudovanie Ok-
resnej ludovej hvezdárne v Trenčíne. 

V závere bola neformálna beseda o problémoch 

Foto: P. Kopáni — KH Hlohovec 

vyučovania fyziky, astronómie na školách a o práci 
v Astronomických krúžkoch. Do problematiky sa za-
interesovali i školskí inšpektori, ktorí tiež poukázali 
na potrebu vytvárania uceleného názoru na svet 
prostredníctvom astronómie, najma v súvislosti 
s grandióznym prenikanjm človeka do vesmíru. 

Prof. A. Cvacho, Trenčín 

List 
z Nového Mesta nad Váhom 

Milá redakcia! 

Náš krúžok GYMNAZISTA v Novom Mesta nad 
Váhom bol založený v roku 1969 prof. Jánom Hazu- 
chom. Ako každý začiataok, i náš bol tažký. No 
udalosti, ako let APOLLA 8 okolo Mešiaca a neskor- 
šie lety, ktoré končili dokonca i pristátím na Me-
slad, podnietili k tomu, že i náš krúžok získaval 
stále viac členov. Niektorí boli vytrvalí a o astro- 
nímiu, resp. kozmonautiku sa zaujímali čoraz viac. 
Iných zase odradovalo to, že sme nemali prostried- 
ky na to, aby sme to, čo sme si povedali v krúžku, 
overili i pozorovaním. 

K intenzívnej práci v našom krúžku prispelo naj- 
mš to, že sa traja z nás zúčastnili v dňoch 14.-17. 
októbra 1971 na astronomickom seminári na Bezov- 
ci, ktorý sa konal pni príležitosti 400. výročia na- 
rodenia JOHANNESA K E P L E R A. Od tohto obdobia 
začína sa stále aktívnejšia práca v krúžku, ktorú 
s velkým záujmom sledujú študenti. Oboznámili sme 
sa so životom a dielom Keplera, s astronómiou 16. 
storočia a s bojom o vedecký svetonázor, s gravi- 
tačnými zákonmi, s princípom precesie a nutácie, 
a Využitím Keplerových zákonov v praxi. 

Pri príležjtosti tohto výročia i my sme zhotovili 
nástenku, ktorej fotografiu vám posielam. 
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Velkú radost sme prežili vtedy, ked naša škola 
kúpila dva dalekohlady typu NEWTON - MDN-120. 
Začali sme uskutočňovat i večerné pozorovania, 
ktoré však skončili nie velmi úspešne. Pokúsili sme 
sa i o zhotovenie modelu Mesiaca s pohladom na 
južnú oblohu, ktorý sa nám celkove podaril. 

O práci v krúžku informujeme všetkých členov 
gymnázia v mládežníckom časopise SZM, ktorý naša 
škola sama vydáva. 

Zúčastnili sme sa ešte na jednom inštruktážnom 
školení, ktoré sa konalo v Nitre 12. februára 1972. 
Tu dozrela myšlienka napísat do redakcie KOZ-
MOSU. 

Veríme, že náš elán do práce a záujem o astronó-
miu sa budú zvyšovat. 

S pozdravom končí Astronomický krúžok G Y M -
NAZISTA. 

AK Nové Mesto n.FVáhom 
Peter Rydlo, II. B 
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NA ASTRONOMICKEJ POZOROVATE[NI 
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
Igor CHROMEK, KH B. Bystrica 

Jednou z mnoho hvezdárui a astronomických po-
zorovatelní, ktoré vznikli v období socialistického 
Československa za účinnej pomoci straníckych orgá-
nov a národných výborov je aj „hvezdárnička" na 
Dome pionierov a mládeže v Liptovskom Mikuláši. 
Zatiaf sa o nej málo hovorilo aj na astronomickom 
poli, hoci za dobu svojho pósobenia (12 rokov) ú-
činne prispela k výchove našej mladej generácie 
v duchu marxizmu-leninizmu. 

Astronomickú pozorovateTňu v Liptovskom Miku-
láši navrhol dlhoročný priaznivec astronámie a prí-
rodných vied profesor Ján Volko Starohorský. Nemal 
k výstavbe velké finančné prostriedky. Stavbu za-
čal s čiastkou 5 000 Kčs. Bobo treba mnoho vybavo-
vat, mnoho chodit, ba i van i prosit, no dielo ša po-
darilo a dnes nad Domom pionierov týči sa pozoro-
vacia veža, z ktorej sa možno za pekného večera 
pokochat na krásach i tajomstvách vesmíru. Hvez-
dárnička má tni miestnosti a nástrešnú terasu, na 
ktorú možno vynášet ďalekohTad. Původne mala po-
zorovateTíia k dispozícii ďalekohlad typu Newton, 
ktorý pre ňu zadovážil sám profesor Ján Volko, 
vlani dostala od ONV, odboru školstva nový zrkad-
lový ďalekohlad Newton MDN 120. 

Ked sme koncom mála 1972 zavítali do Domu plo-
nierov v Liptovskom Mikuláši, nenašli sme tam ná-
hodou jej tvorcu, hoci tam denne prichádza. Vedla 
Gymnázia, kam profesor Ján Volko dochádza za te-
rajším vedúcim astronomického krúžku profesorom 
Igorom Šajtlavom, možno nájst starého pána v kniž-
nici, kam tiež denne dochádza. A hoci má profesor 
Ján Volko už 92 rokov, je stále čulý a o astronómiu 
javí nevšedný záujem. 

Dom pionierov s pozorovalel'ňou. 

Nástenka, na ktorej je prof. Ján Volka. 
Foto: M. Hartanský 

Profesor Ján Volko-Starohorský 

Profesor Ján Volko Starohorský narodil sa 31. jú-
la 1880 v Liptovskom Mikuláši. Študoval v Levoči na 
SŠtátnom reálnom gymnáziu. Už tu prejavil ako štu-
dent záujem o prírodné vady, geológiu a populárne 
astronomické diela. Po maturite slúžil ako jedno-
ročný dobrovolník u vojska vo Viedni a potom štu-
doval ďalej v Budapešti na filozofickej fakulte. 

Fri univerzite existoval už vtedy geologický krú-
žok a profesor Ján Volko stal sa jeho nadšeným 
čienom. Robili spoločné výlety až do Novohradských 
vrchov za účelom zbiru rozličných hornin a mine-
rály. Tak vznikla jeho zbierka hornin i skamenelín 
z neogénu, ktorá hola neskoršie pridružená k zbier-
ke Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši, 
ktoré prof. Ján Volko sám založil a vyše dvadsat 
rokov viedol a radil. V období prvej ČSR působil 
profesor Ján Volko Starohorský na Gymnáziu v Lip-
tovskom Mikuláši. Bol menovaný vedeckým porad-
com pne územie celého Slovenska a vtedajšej Pod-
karpatskej Rusi v oblasti geológie. Vypracovával 
geologické posudky miest pre priemyselné suroviny. 
Geologicky mapoval najmá v Liptove, pracoval aj na 
vodných dielach Oravskej priehrady. 

V roku 1955 založil profesor Ján Volko astrono-
mický krúžok pri Dome osvety v Liptovskom Miku-
láši a ako sme už spomenuli, zahájil krátko na to 
stavbu malej hvezdárničky na Dome pionierov, kam 
neskůr presunul aj svoje působisko. Vedla pósobenia 
v Dome pionierov našiel profesor Ján Volko porozu-
menie pra popularizovanie astronómie aj pri Kožiar-
skych závodoch v Liptovskom Mikuláši, kde vznikol 
aj astronomický krúžok. Krúžok vlastnil aj šošov-
kový dalekohled (zadovážil ho opat prof. Ján Vol-
ko), ktorý je teraz umiestnený na chata Kožiarskych 
závodov v Demánovskej doline. Podobné porozume-
nie našiel aj Pod hájom v Liptovskom Mikuláši, pra 
tamojší krúžok zadovážil profesor Ján Volko ďale-
kohTad z Plzne. 

Svojou rozsiahlou činnostou a svedomitou prácou 
zaradil sa profesor Ján Volko Starohorský medzi 
najzaslúžilejších bádatelov Slovenska. Je teraz tra-
ba, aby všetci tf, ktorí budú pokračovat v jeho šla-
pajách, vynaložili všetko úsilie pra popularizovanie 
prírodných vied, najinš astronámie, medu našou 
mládežou. 
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STUDENÝ A TEPLÝ FRONT 

Poveternostný front, ako sme už v pred-
chádzajúcom príspevku uviedli, je rozhrante, 
odelujúce dye rozdielne vzduchové hmoty. 

Vertikálny rez teplým frontom 

Teplý front oddeluje aktívne postupujúci tep-
lý vzduch od chladnejšieho, pred ním ustupu-
júceho vzduchu, pričom teply vzduch len po-
zvolna vystupuje nad studený. Na teplom 
fronte sa vytvára vrstevnatá oblačnost s vel-
kým horizontálnym rozsahom so zrážkami. 
Zrážky z oblačnosti teplého frontu padajú vo 
velkých oblastiach, a preto ich voláme aj 
krajinské dažde (sneženie), ktoré trvajú spra-
vidla dlhší čas. Po prechode teplého frontu 
sa oteplí a po dlhšie trvajúcich zrážkach pred 
prechodom a počas prechodu frontu sa dost 
často v teplom vzduchu dostaví pekné poča-
sie. 

Vertikálny rez studeným frontom 

Studený front oddeTuje aktívne postupujúci 
studený vzduch od teplého pred ním ustupu-
júceho vzduchu. Pred studeným frontom je 
teplý vzduch nútený prudko vystupovat do 
výšky, v důsledku čoho sa vytvára v oblasti 
studeného frontu vertikálne vyvinutá kopovitá 
oblačnost spojená s prehánkami. V letnom 
polroku sprevádzajú studené fronty aj búrky 
a búrkové lejaky. Prudké zrážky prehánkové-
ho alebo bárkového rázu sa obmedzujú na 
pomerne úzku oblast v okolí prechádzajúceho 
frontu. Po prechode studeného frontu prichá-
dza chladnejšie počasie, oblačnost nadobúda 
premenlivý ráz, pričom sa aspoň na určitý čas 
zmenší. Studené fronty sú spojené dost často 
aj so silným nárazovitým vetrom. 

Osobitný priebeh počasia je pri prechode 
frontu oklúzie, ktorý predstavuje splynutie 
studeného a teplého frontu. Oklúzia oddaluje 
dye vzduchové hmoty s rozdielnymi fyzikál-
nymi vlastnostami. Ked je vzduch pred fron-
tom oklúzie chladnejší ako je za frontom, ho-
voríme o teplej oklúzii, a front oklúzie má 
vtedy do určitej miery ráz teplého frontu. 
V opačnom prípade, pri chladnejšom vzduchu 
za frontom oklúzie, ako pred ním, hovoríme 
o studena) oklúzii a jej front má vtedy cha-
rakter studeného frontu. 
Poveternostné deje na frontoch bývajú 

v strednej Európe často komplikované hor-
skými prekážkami. Jednotlivé vzduchové hmo-
ty musia totiž na caste do vnútrozemia tieto 

horské prekážky prekračovat, čo často kom-
plikuje celkovú poveternostnú situáciu. 

Dr. Peter Forgáč 

ZEMEPISNÉ SÚRADNICE 

sú zemepisná šírka (v symbolike sa označuje 
P) a zemepisná dížka (v symbolike )). Ich 
priame meranie sa vykonáva různymt astro-
nomickými metódami. 

Astronomická zemepisná šírka je uhol, kto-
rý zviera smer zvislice v danom mieste s ro-
vinou rovníka. Vyjadruje sa v oblúkových 
stupňoch do 90° na sever, alebo na juh od 
rovníka. 

Astronomická zemepisné dížka je uhol, kto-
rý zviera rovina základného (greenwichského) 
astronomického poludníka s rovinou astrono-
mického poludníka v mieste pozorovania. Vy-
jadruje sa obvykle v časovej miere, kladne 
Od 0 do +12 h na západ od Greenwicha a zá-
porne od 0 do —12 h na východ od Greenwi-
cha a rovná sa rozdielu miestnych časov 
v Greenwichi a v mieste pozorovania. 

Zemepisné súradnice sa často vyjadrujú na 
rotačnom elipsoide (geodetické zemepisné sú-
radnice), príp. na guli (sférické zemepisné sú-
radnice). Geodetické a sférické zemepisné sú-
radnice sú vyjadrené na matematicky presne 
a pomerne jednoducho definovaných plochách, 
a preto sa používajú v geodézii a kartografii. 

Vyjadrovanie zemepisných súradníc na guli 
a na rotačnom elipsoide vychádza zo skutoč-
nosti, že naše zemské teleso je približne gu-
Iového tvaru a ešte viac sa blíži vhodne zvo-
lenému rotačnému elipsoidu. Najbližšou apro-
ximáciou zemského telesa je stredná výška 
hladiny oceánov a morí (tle tvoria cca 2/3 
zemského povrchu), pretiahnutá i pod konti-
nenty. Dostaneme tak súvislú hladinovú plo-
chu, v každom bode kolmá na smer zemskej 
gravitácie. V důsledku nepravidelného rozlo-
žena hmoty v zemskej kůre sa však marií aj 
smer zemskej gravitácie. Preto touto nulovou 
hladinovou plochou ohraničené teleso, zvané 
geoid, je mierne zvinené, jeho plocha je ne-
pravidelná a velmi zložitá. Geoid z toho dů-
vodu pra geodetické a kartografické účely 
nahradzujeme vhodna zvoleným rotačným 
elipsoidom (prípadne aj gulou), ktorý vznikne 
rotáciou elipsy okolo svojej vedfajšej osi. 

Ak geometrický stred rotačného elipsoidu 
stotožníme s tažiskom geoidu a vedfajšiu os 
elipsoidu stotožníme s osou zemskej rotácie, 
doštaneme tzv. zemský elipsoid. Radiálna od-
fahlost zemského elipsoidu od povrchu geoidu 

je v niektorých miestach vličšia ako 100 m. 
Vhodne zvolený rotačný elipsoid, ktorý vcel-
ku alebo vo zvolených častiach prilieha ku 
geoidu, sa nazýva referenčný elipsoid. Roz-
mery najpoužívanejších elipsoidov sú nasle-
dovné: 

elipsoid velká polos malá polos 
Besselov (z r. 1841) 6 377 397 m 6 356 079 m 
Krasovského ( z r. 1940) 6 378 388 m 6 356 912m 
Hayfordov (z r. 1909) 6 378 245 m 6 356 863 m 

Oba geodetické zemepisné súradnice vyjad- 
rujeme v oblúkových stupňoch (dlžku do 180° 
2ápadne, alebo východne od Greenwicha) a 
definujeme nasledovne: 

Zemepisná geodetická šírka daného miesta 
je uhol medzi normálou k referenčnému elip-
soidu a rovinou rovníka. 

Zemepisná geodetická dlžka je uhol, ktorý 
zvierajú roviny základného (greenwichského) 
geodetického poludníka a geodetického polud- 
nika v danom mieste. — P — 
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po stopách 

tvorcu 

heliocentrickej sústavy 

Revolučně objavy velkého polského vedca Mikuláša Kopernika znamenali revolúciu vo svetovoni ná-
zore ludi, v poznaní prírody, ako aj v- samotných metódach tohoto poznania. Mikuláš Kopernik, ktorého 
500. výročie narodenia si pripomenieme na budúci rok, svojím učením dal základ novému vývoju astro-
nómie a prinútil ludstvo, aby začalo skúmat prirodu bez ohladu na zastarané cirkevné učenie, založené 
na tmárskyeh predstavách zo staroveku. Kopernik prišiel k názoru, že Zem sa pohybuje a ukázal, že 
zdanlivé pohyby nebeských telies možno najtahšie vysvetlif, ak pripustime, že Zem sa pohybuje. Vy-
svetlil východy a západy nebeských telies rotácion Zeme a pohyb Slnka po ekliptike ako pohyb zdan-
livý, ktorý vzniká obiehaním Zeme okolo Slnka. Ďalej dokázal, že planéty Merkúr, Venuša, Zem, Mars, 
Jupiter a Saturn nie sú zdrojom svetla, ako sa to predtým tvrdilo, ale že tiež obiehajú okolo Slnka. 
Určil obežný čas planět a ich vzájomnú vzdialenost od Slnka, vyjadrenú v polomeroch zemskej dráhy. 

Tieto zaujimavosti a mnoho mých, priviedli pracovníkovi Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbano-
ve na myšlienku, z priležitosti 500. výročia narodenia Mikuláša Kopernika, uskutočnif zájazd do Polskej 
ludovej republiky s názvom: „Po stopách Mikuláša Kopernika". 

Je ráno 11. júna 1972. TridsatpSf-členná skupina 
vedeckých a osvetových pracovníkov, astronómov-
amatérov z celého Slovenska a niekoiko novinárov, 
dáva sa na dlhú, tritisíc kilometrovú trasu po sto-
pách známeho polského bádatela Mikuláša Koper-
nika do Polskej ludovej republiky. Autobus z ČSAD 
Komárno mešká skoro dye hodiny. Vodič vraj nebol 
načas vyrozumený. Bohaté skúsenosti z dlhých tratí 
i vodičová zručnost meškanie skracujú a večer do 
Třinca prichádzame načas. Ubytovanie je zabezpe-
čené. Ráno sa vydávame na vyše 600 km dlhú cestu 
do Torune, kde Kopernik působil. Původne sme malt 
naplánovanú prehliadku planetária M. Kopernika 
v Katoviciach-Chorzove, ktorá sa však neuskutočnila, 
pretože planetárium holo mimo prevádzky. Silné búr-
ky a prietrže mračien natoíko poškodili cesty, že 
nám znemožnili pokračovat v priamej ceste do To-
rune a tak sme museli do Torune cestovat cez Kielce, 
Lodž a Krakov 165 km obchádzkou, kde sme dora-
zili večer o 22,30 hod. Na trase obchádzky sme nav-
štívili mestečko Jedrzejov, v ktorom sa nachádza 
zaujímavé múzeum slnečných hodin. Tu si účastníci 
zájazdu prezreli skutočne velkú paletu rozličných 
časomerných prístrojov od najstarších po súčasné. 
Možno povedat, že to bola menšia náhrada za dote-
raz narušený program a stratený čas. 

Na druhý deň sme si prezreli pamiitihodnostt mel-
ta Toruň: rodný dam M. Kopernika, múzeum, starú 
radnicu, pomník M. Kopernika a m é. Tu účastníci 
načerpali pomerne veTa poznatkov a získali niekoT-
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ko pozoruhodných materiálov. Je zaujímavét že už 
rohu 1458 pravdepodobne z Krakova sa do Torune 
pristahoval otec M. Kopernika, kde působil ako ku-
pec a po niekolkých rokoch získal pinoprávnošt 
mesta Toruň. Tu sa M. Kopernik narodil (19. p. 
1473) . 

Ďalším podujatím bola návšteva a prehliadka 
Astronomického observatória Univerzity Mikuláša 
Kopernika v Piwnici nedaleko Torune, kde si účast-
níci so záujmom prezreli observatórium, velký a 
pekne upravený park a rozličně astronomické prí-
stroje. Zlatým klincom tejto prehliadky bole zozná-
menie sa RNDr. Ludmily Pajdušákovej, CSc., riaditeT-
ky AÚ SAV v Tatranshej Lomnici s riaditeTkou Ob-
servatória v Piwnici dr. Ivanovskou, ktorě dlhé roky 
spolupracujú, dopisujú si, vymieňajú skúsenosti, a 
toto stretnutie bolo prvé v ich živote. Prvý raz sa 
v života stretli. Bole to dojímavé, a tak nevdojak 
sa človeku tisli slzy do očí. Pri tejto príležitosti holi 
riaditelke observatória dr. Ivanovskej odevzdané 
darčeky: album z kopernikovej výstavy na Sloven-
sku, obraz Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurba-
nove, odznaky a ině upomienkové darčeky. Rozlúčka 
bula velmi milá, priatelská a úprimná. Mávajúc si 
navzájom, vzďalovali sme sa z Piwnice smerom na 
Frombork. Ešte v ten deň sme stihli prezriet toto 
mestečko, ktoré je známe, že tu M. Kopernik dlhé 
roky působil. Len pre zaujimavost, Kopernik žil 70 
rokov, 3 mesiace a 5 dní. Zomrel 24. 5. 1543 vo From-
borku, kde je aj pochovaný. Vo Fromborku je po-
stavené krásne múzeum s nádhernou vežou, ktorú 
projektoval sám Kopernik a která neste jeho meno. 
V tomto meste bota nadviazaná družba s miestnou 

Katedrála vo Fromborku, v ktorej je pochovaný 
M. Kopernik. 



organizáciou milovníkov astronómie a Slovenskou 
ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. Zvláštnosfou 
bola zastávka pil cesta do Fromborku. Vedla cesty 
stojí starý, tisícročný dub, pod ktorým sa prechá- 
dzal, pracoval a odpočíval sám Kopernik. Dub má 
obvod 12 metrov. 

Důležitou zastávkou bole melto Olsztýn, v ktorom 
M. Kopernik pomerne dlho působil. Je tu krásne 
múzeum, v ktorom je inštalovaná výstava sůčasného 
moderného výtvarného umenia s kopernikovskou 
heliocentrickou tematikou, čo van i najviac zaujalo 
účastníkov zájazdu. V tomto mesta zvlášť dominujů 
staré hradby, na ktorých Kopernik bojoval proti 
križiakom. Na stene severného kradla Kapitulanské-
ho zámku v Olsztýne sa ešte dnes nachádza zaria-
dente vo forme kresby, ktorú urobil Kopernik. Toto 
zariadenie slúžilo na pozorovanie nepravidelností 
pohybu Zeme. 

Díla 14. júna vo večerných hodinách sine došli 
do Gdaňska. Na druhý deň sme si prezreli historic-
ký pamatník postavený na počest padlým obetiam 
druhej svetovej vojny. Westerplatte má názov toto 
miesto. Tu začala druhá svetová vojna. Je to cíp, 
kde se gdaňský kanál vlieva do Baltického mora. 
Westerplatte je velmi navštevované turistami. Tisíce 
sa ich tu denne vystrieda. Každý, kto vstúpi na toto 
miesto, akosi odrazu zvážnie, ked číta nápisy a pre-
zerá historické obrazy znázorňujúce hrůzu, ktorú 
páchali nemeckí fašisti na polskom lude. Toto mies-
to je akési posvátné, nikto se tu neponáhla. Vážnym 
krokom, pomaly, prezerajúc si panely, kráča v spo-
mienkach na minulost. Tým starším sa iste vynoria 
v paml ti akoby živé obrazy z tých čias. Ti mladší 
rozmýšlajú, aké to asi bole, kecl človek do človeka 
strielal, kecl človek človeka vraždil, zabíjal. A takto 
zamyslení sme z Westerplatte odchádzali aj my. 

Gdaňskom a Olsztýnom sme prakticky ukončili 
prehliadku památihodností M. Kopernika v sever-
nom Polsku a s velkým záujmom sme očekávali pil-
chod do Waršavy. 
Do tohto moderného a od základov novopostave-

ného mesta sme prišli podvečer. Jeden deň bol na 
prehliadku málo. Stačili sme poprezerat len tie naj-
důležitejšie objekty. Najviac nás zaujal dominujúci 
Palác vedy a kultúry — dar Sovietskeho zvňzu Pol-
skej ludovej republika, postavený sovietskymi od-
borníkmi po vojna v rekordnom čase. Waršava sa 
ešte stále zotavuje z rán druhej svetovej vojny. Na 
mnohých miestach vidiet rozličné rekonštrukcie bu-
dov i rozostavané novostavby. Výškové budovy, ši-
roké bulváry, trávniky, kvetinové záhony, rozsiahle 
parky a stromoradia dodávajú Waršave charakter 
naozaj moderného velkomesta. A večer je Waršava 
najkrajšia. Tisícfarebné neónové osvetlenie dodá®a 
mestu půvab a charakter rozprávky. 
Ve Waršave bol nadviazaný osobný styk s polský-

mi astronómami. Menovite s dr. Bielickým a dalšími 
pracovníkmi, ktorí prejavili velký záujem o dalšie 
rozšírenie už započatej spolupráce s astronómami 
v Československu. 

Lúčime sa s Waršavou a prichádzame do staroby-
lého študentského mesta Krakova. Monumentálne 
historické stavby lákajú každého turistu, aby si 
zvečnil svojím fotoaparátem tú nádheru gotiky, ba-
roka či renesancie. Nás najviac zaujala Jagellovská 
univerzita, na ktorej M. Kopernik študoval. Na ma-
lom námestf, vedla univerzity, má postavený pom-
ník. I ten je denno-denne obdivovaný turistami. 

Plánovaná návšteva observatória na Fort-Skale 
nám už nevyšla. Nebole času. Stále sme sa ponáh-
lali a chceli sme toho čo najviac navštívit, čo naj-
viac vidiet. Nakoniec sme navštívili ešte stredisko 
Tovarišstva milovníkov astronómie Polska, kde hola 
nadviazaná dalšia spolupráca na poli amatérskej 
astronómie. 

S Krakovom sme sa rozlúčili 17. júna ráno, a to 
bol prakticky posledný deň nášho pobytu v PL'R. 
Cestou do ČSSR sme sa nakrátko zastavili v Poro-
nine pri Zakopanom, kde sme si prezreli Leninovo 
múzeum. Tým sa náš pracovný zájezd po stopách 
Mikuláša Kopernika v PLR důstojne zakončil. 

narodil M. Kopernik. Celá Dom Č. 17, v ktorom sa 
budova sa renovuje. 

Nádvorie múzea v Jedrzejove. Po stenách nádvoria 
sú inštalované symboly zvieratníkových súhvezdí. 

Pohlad na účasHníkov zájazdu. Foto: M. Brezina 



Bola to únavná cesta. V priebehu 7. dní urobit 
autobusom vyše 3 000 km, je naozaj dost. Nikto však 
neputoval. Ved srno prakticky precestovali celé Pol-
sko. Každý z účastníkov si odniesol príjemné zážit-
ky a bohaté poznatky o živote a diele M. Kopernika. 
Navštívili sme váčšinu historických miest, spoznali 
kultúrne a historické pamiatky, a čo je najcennejšie, 
poznáme krajinu, kde sa narodil, žil a působil, a 
nakoniec kde je pochovaný jeden z velkých zakla-
datelov modernej astronómie — Mikuláš Kopernik. 
Boli by sme toho videli aj viac, ale celé Polsko žije 
v znamení velkých príprav na oslavy 500. výročia 
narodenia M. Kopernika, ktoré vyvrcholia v budú• 
corn roku. Mnohé historické miesta sú v tomto ob-
dobí neprístupné pre rozličné rekonštrukčné práce 
a výstavbu. Prípravám osláv velkú pozornost venuje 
polská tlač a rozličné časopisy, najmá obrázkové. 
Suveníry, fotografie, brožúrky a mé propagačně ma-
teriály vidiet na každom kroku v novinových stán-
koch ako důkaz prípravy na velkolepé Kopernikovo 
jubileum. 

Účastníci zájazdu získali o Kopernikovi vela cen-
ného materiálu, ktorý využijú u nás na propagáciu 
týchto osláv. 

Zájazd spinil svoje poslanie. Boll nadviazané pria-
telské styky a spolupráca medzi polskou a sloven-
skou amatérskou astronómiou. Upevnili sa priatel-
ské vztahy na tomto poli medzi našimi národmi, čo 
spadá práve do obdobia 25 rokov od podpísania 
dohody o československo-polskom priatelstve a spo-
lupráci z roku 1947. 

Martin Brezina, ŠÚH Hurbanovo 

I 0~ 

A
V 

SUTZ 
V ASTRONOMICKEJ 

AMATÉRSKEJ 
FOTOGRAFII 

Krajská hvezdáreň v Hlohovci vypisuje v Západo-
slovenskom kraji fotografickú sútaž z oblasti ama-
térskej astronomickej činnosti a života astronomic-
kých krúžkov. Na sútaži sa může zúčastnit každý 
záujemca — jednotlivec alebo kolektiv. 

Podmienky sútaže: 

— Sútažit sa může v kategórii A alebo B. 

— V kategórii A sa požadujú fotografie, zábory 
z hviezdnej oblohy a objektov na nej. (Mesiac, 
planéty, meteory a rozličné astronomické úkazy, 
východ a západ Slnka, tvary oblakov a rozličné 
atmosférické javy). 

— V kategórii B to můžu byt rozličné zábory z čin-
nosti a života astronomických krúžkov, záujmo-
vej amatérskej činnosti, rozličných astronomic-
kých akcií a pod. 

— Účastník sútaže musí poslat na Krajskú hvezdá-
reň v Hlohovci do 15. akt. 1972 aspoň tni foto-
grafie rozmerov 13 X 18 cm, alebo 18 X 24 cm 
z niektorej kategórie. 

Sútažné práce bude hodnotit komisia krajskej 
hvezdárne na výstavo astronomickej fotografie. 

Ceny a odmeny: 

Poslanim sútaže je podchytit záujmovú činnost 
v tejto oblasti, činnost astronomických krúžkov, ob-
javit nových milovníkov astronómie a umožnit mni 
zverejnit svoju prácu. 

Úspešné práce v každej kategórii budú odmenené 
hodnotnými cenami, najmá vo formo exkurzívnych 
pobytov vo hvezdárňach, na observatóriu vo Vyso-
kých Tatrách. 
Sútažné práce sa budú publikovat a využívat na 

výchovné účely. 

iete,

v

z e,, , 
...ešte niekolko rokov po skončení prvej svetovej 
vojny sa v Prahe poludnie oznamovalo salvou z de-
la? 

.. . denné maximum zrážok na území dnešného Čes-
koslovenska sa v tomto storočí nameralo na stanicí 
Stará Červená voda [v Jeseníkoch), a to 240,2 mm 
dňa 9. VII. 1903 a na Slovensku v Saíke (pri Štú-
rove) díla 12. VII. 1957, a to 231,9 mm? 

. . . maximálny rozdiei hladin medzi prílivom a od-
livom bol pozorovaný v zálive Fundy u Nového Škót-
ska v Severnej Ameriko, kde bol nameraný rozkyv 
až 19 metrov? 

. vynikajúci pozorovatel komét E. Barnard, ktorý 
bol činný v rokoch 1881-1923 a objavil 22 komét, 
si za početné ceny, ktoré za objavy komét dostal, 
postavil dam a nazval ho „domom komét"? 

R R R 

. Zem pohlcuje [a opat vyžaruje) každú sekundu 
5.1023 ergov slnečného žiarenia? 

. . . aby se klimatické podmienky na Zemi podstatné 
nezmenili, je potrebrié obmedzif výrobu energie na 
naše] planéte približne na 1 % z takto množstva? 

. .. produkcia energetiky je dnes 4.1019 ergov? 

... pri priemernom súčasnom 4 % ročnom prírastku 
výroby energie sa medzná úroveň dosiahne už za 
125 rokov? 

. potom nám nezostane nič iné, ako bud nezvy-
šovat produkciu energie, alebo vyniest všetky druhy 
ludskej činnosti spojené s velkými stratami ener-
gie do kozmu? 

. pri 4% prírastku výroby energie prekonáme za 
240 rokov množstdo slnečnej energie dopadajúcej na 
Zem? 

. pri takomto každoročnom prírastku energie za 
800 rokov energetika prevýši celková energiu vyža-
rovanú Slnkom? 

. za 1500 rokov by bola produkcia energie našou 
civilizáciou váčšia ako vyžarovanie galaxie? 

.podobné problémy očakávajú obyvatelov našej 
planéty i pri užívaní hmoty a toku informácií, ak se 
ich prírastky budú zváčšovat exponenciálne ako 
v súčasnom období? 

. množstva hmoty užívanej dnes ludmi je približne 
10'7 g? 

... pri rovnakom prírastku za rok ako dnes by srno 
za 2 000 rokov používali 10 1 g hmoty, čo je rovné 
hmote viac ako desat miliónov galaxií? 

. v súčasnosti predstavuje prírastkk informácií 
hodnotu 10 % za rok? 

. ak se takéto tempo prírastku informácií udrží 
2 000 rokov, vzrastie množstvo informácie 1000 krát, 
a teda prevýši počet atómov (okolo 10$0) v pozoro-
vanom vesmíre? 
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OBLOHA V SEPTEMBRI A OKTÓBRI 
SLNKO vstupuje do znamenia Váh 22. septembra 

o 23. hod., 33 min. Nastáva jesenná rovnodennost. 
Znamením Škorpióna Sluko prechádza 23. októbra 
o 8. hod. 42 min. 

MERKCJR je v septembri na oblohe ráno, krátko 
pred východom Sluka. V druhej polovici októbra ho 
můžeme pozorovat nad západným obzorom večer, po 
západe Slnka. Planéta sa pohybuje vo vzdialenosti 
1.0 až 1.4 a. J. Od Zeme a postupne zmenšuje jasnost 
z —1.0 na —0.1 hviezdnu velkost. 

VENUŠA je po oba mesiace na rannej oblohe. Mů-
žeme ju pozorovat ako Zorničku —3.9 hv. v. Ku 
koncu októbra zmenší jasnost na —3.5 hv, v. Vzdiali 
sa od nás z 0.7 na 1.2 a. J. 

MARS je po oba mesiace na večernej oblohe v sú-
hvezdi Leva. V októbri zapadá po západe Slnka. Je 
vo vzdialenosti 2.6 a. j. Od Zeme a Žiar! ako hviezda 
+2.0 hv. v. 

JUPITER je po oba mesiace na večernej oblohe 
v súhvezdí Strelca. V septembri zapadá okolo pol-
noci, v októbri o niečo skůr. Planéta sa vzďaluje od 
Zeme zo vzdialenosti 4.8 a. j. na 5.7 a. j., pričom na-
stáva pokles jasností z —1.9 na —1.6 hv. V. 

SATURN je po oba mesiace v súhvezdí Býka. 
V septembri vychádza pred polnocou, v októbri skůr 
a je nad obzorom tamer po celú noc. Saturn bude 
25. októbra o 23. hod. 54 min. v konjunkci! s Me-
siacom, 4 O severne. Planéta sa pohybuje vo vzdia-
lenosti 8.3 až 9.2 a. J. Od Zeme a Žiar! ako hviezda 
+ 0.2 hv. v. 

URAN je na oblohe v súhvezdf Panny. V septem-
bri zapadá krátko po západe Sluka. V prvej polo-
vici októbra je nad obzorom večer, po západe Sluka, 
v druhej polovici ráno, pred jeho východom. Žiari 
ako hviezda +5.8 hv. v. a je vzdialený od nás 19.4 
a. J. 

NEPTŮN můžeme pozorovat po oba mesiace na 
oblohe večer v súhvezdí Škorpióna. V septembri za-
padá pred polnocou, v októbri o niečo skůr. Neptún 
je vzdialený od nás 30 a. j. a má jasnost +7.9 hv. v. 
Konjunkcia planéty s Mesiacom, Neptún 6° severne, 
bude 14. septembra o 5. hod. 24, min. 

ORIONIDY, pravidelný meteorický roj s maximom 
činnosti v noci z 21. na 22. októbra. Predpokladá sa, 
že bude maf frekvenciu 25 meteorov za hodinu. Roj 
bol najbohatšf v roku 1936, ked za hodinu boto na-
pozorovaných 50 meteorov. 

ANDROMĚDA [Andromeda And), súhvezdie jesen-
nej oblohy, je zdanlivo geometricky viazané k Pe-
gasovi. 

a 

And je jednou zo 4 hviezd tvorlacich cha-
rakteristický velký obdlžnik súhvezdia Pegasa. Pre-
dlžená spojnica Severky so strednou hviezdou Kasio-
peje nás privedie k Andromédy. 

Hviezda Sirrah, 
a 

And, je hviezdny obor vizuál-
nej jasnosti 2 magnitúdy. Je od nás vzdialený 130 
svetelných rokov. Meno Mirach je spojené s R And. 
Táto hviezda je červeným obrom, vzdialeným od nás 
80 sv. rokov. Má zdanlivú jasnost 1.6 hv. v. Tretou 
jasnou hviezdou súhvezdia je y And, nazývaná tiež 
Alamak. Už v malom áalekohlade vidíme zložky 
tejto peknej dvojhviezdy, ktorých jasnosti sú 2.2 a 
5.1 hv. v. Z nich véčšia hviezda je červený obor. 
Slabšia zložka je opét dvojitá, skladajúca sa z hviez-
dy 5.5 hv. v. a 6.3 hv. v. Tieto sú od seba vzdialené 
0.3 oblúkových sekúnd. Celá sústava je od nás vzdia-
lená 160 sv. rokov. Z premenných hviezd si povšim-
neme v Androméde dlhoperiodickú premennú R And. 
Jej jasnost kouše v perióde 409 dni od 6.1 do 14.9 
hv. v. balšou dlhoperiodickou pramennou je W And 
s periódou 397 dní, ktorá meni jasnost od 6.7 do 
14.5 hv. v. Už v malom dalekohlade můžeme pozo-
rovat planetárnu mlhovinu NGC 7662, 9 magnitúdy. 
Leží vo vzdialenosti 630 parsekov od nás. O niečo 
slabšia, 9.5 hv. v. je eliptická galaxia označovaná 
ako M 32. Pre porovnanie škál vzdialeností si pripo-
meňme, že 1 pc ( parsek ) = 3,625 svetelných rokov 
= 206 265 a. j. = 3,086.1018 cm. Parsek je definova-
ný ako vzdialenosti, z ktorej by srna videli polomer 
zemskej dráhy pod uhlom jednej oblúkovej sekundy. 

Na koniec našej prechádzky súhvezdím Andromé-
dy sme si ponechali jeden z najznámejších objektov 
našej oblohy, Mlhovinu v Androméde. dbjekt 5 hv. v., 
ktorý můžeme vidiet volným okom ako mlhavý ob-
láčik, pod)a ktorého dostal i svoj názov. Až daleko-
hlad odhalil skutočnú podstatu tohto mlhavého ú-
tvaru, ktorý je vlastne hviezdnym systémom, gala-
xiou, podobným našej Mllečnej cesta. Sústava obsa-
huje vela miliárd hviezd. Má priemer 50 000 pc, 
hmotu rovnú 250 miliardám Slnk a je od nás vzdia-
lená 830000 pc. Je to súčasne najvzdialenejší objekt 
na oblohe, ktorý vidíme volným okom. Pra pozoro-
vatela z Mlhoviny Andromédy, by sa naše Galaxia 
javila práva tak, ako nám táto hlhovina. Galaxia je 
označená ako M 31 a má dvoch sprievodcov: elip-
tickú galaxiu M 32 a Spirálu s priečkou NGC 205. 

K nám najbližšou hviezdnou sústavou podobnou 
Mlhovine v Androméde sú tzv. Magellanove oblaky, 
ktoré však můžeme vidiet iba z južnej pologule. 
Oblaky tvoria dva nepravidelné galaxie, Velký a 
Malý Magellanov oblak. Velký Magellanov oblak je 
od nás vzdialený 64 000 pc, má priemer asi 10 000 pc 
a hmotu rovnú asi 1 miliarde hmůt Slnka. Malý Ma-
gellanov oblak leží vo vzdialenosti 69 000 pc, má 
priemer 6 000 pc a hmotu pribllžne rovná hmota 300 
miliónov SInk. Tieto dye galaxie spolu s našou tvo-
ria pravdepodobne trojitý systém. 

— E. P. — 
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Automatická stanica Mars 3 niekofko minút prod 
pristátím na Marse. Kresba sovietskeho maliara So-
kolova a letca-kozmonauta A. A. Leonova, hrdinu 
ZSSR. Foto: ČTK 

Z OBSAHU BUDÚCEHO ČÍSLA: 

• Od Swifta po kozmické lety 

• Kolko váži Pluto? 

• Najváčší d'alekohfad. 

Na tituinej strane: Astronomické obšervatórium 
SAV na Skalnatom Plese nad „oblačným morom". 

Foto: M. Antal 

Na zadnej strane obálky: Difúzna hmlovina NGC 7000 
„Severná amerika" v Labuti. 

K 0 Z M O S — Vydáva Slovenská ústredná hvezdúreň Hurbanovo vo vydavatelstve OBZOR Bratislava. Vy-
chádza raz za dva mesiace. Rukopisy sa nevracajú. Uzávierka rukopisov v každom nepárnom mesiaci 10-ho. 
Za časopis zodpovedá: Milan BĚLIK, riaditeI SÚH. Vedúci redaktor: Martin BREZINA. Redakčná rada: 
RNDr. Ludmila PAJDUŠAKOVA, CSc. (predsedkyňa), dr. Elemír CSERE, RNDr. Peter FORGAČ, Ivan MOL-
NAR, prom. fyzik, Otília PAVLďKOVA, ing. Michal PETROVIC, Ing. Štefan PINTĚR, RNDr. Eduard PITTICH, 
CSc., RNDr. Július SÝKORA, CSc., Juraj ZVERKO, prom. fyzik. Adresa redakcie: Slovenská ústredná hvezdá-
reň Hurbanovo, tel. 24-84. Tlač: Nitrianske tlačiarne, n. p., Nitra. Cena výtlačku Kčs 4,—. Povolené regi-
stračným číslom SUTI - 8297!70, zo dňa 20. 7. 1970. 
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ZASINEJTE 
SA S IVAMI 

POZNAVACIE ZNAMENIE 

Na jednej planéte vn vesmíre 
stretli sa človek a mimozemský tvor, 
bob o to celkom milé, 
ked začal rozhovor. 

Ten tvor zo stálice 
podišiel k človeku celkom blízko, 
no cítiac zápach slivovice, 
zvolal: 
„Vitaj, slováčisko!" 




