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p Kozmická lad' Vostok 1 spojená s posledným stupňom nosnej rakety. Foto: P. Harmauec 

V Velitelská sekcia lode Sojuz. V tejto kabíne kozmonauti štartujú a pristávajú na Zem. 
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Znže to takmer neuveržtePne, dnes, kec' 
pristávajú Pudské posádky na Mesiaci a au-
tomaty na Venuši a Marse, že /ba pred 15 
rokmi urobžl človek prvý krok k odpútaniu 
sa od rodnej planéty. Bobo to 4. októbra 
1957, kec zo ZSSR vypustili prvú umelú 
družžcu Zeme. Udalost', ktorá vzrušila celý 
kultúrny suet. Necelé štyri roky po prvom 
sputniku oblieta 12. apríla 1961 Jurij Gaga-
rin Zem. Let, ktorý trval /ba jednu hodinu, 
48 minút, no navždy zostane základným ka-
meňom našich de/in. 

V roku 1957 bolí vypustené žba• dye dru-
ž/ce, o rok neskčr osem, a žch počet sa kaž-
doročne zvyšoval. Od roku 1965 je v každom 
roku priemerne 110 až 120 štartov družíc a 
medziplanetárnych sond. 

O osem rokov po Gagarinovi štartuje 16. 
júla 1969 Apollo 11, aby Neil A. Armstrong 
a Edwin Aldrin pristáli na Mesiaci. Ďalšia 
udalost v našich de/inách, 21 hodin 37 mž-
nút pobytu človeka na Mesiaci, ktorej vý-
znam dnes ešte ani velmi nedoceňujeme. 
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SPUTNIK 1, prvá umelá družica Zeme, bol vypus-
tený zo ZSSR 4. októbra 1957. Mal tvar Bule s prie-
merom 580 mm a vážil 83,6 kg. Jeho štyri antény 
v dlžke 2,4 až 2,9 m sa stali symbolom na zobrazo-
vanie umelých telies obiehajúcich okolo našej Zeme. 
Rádiové zdroje pracovali s frekvenciou 20 až 40 MHz 
a mali tvar telegrafických signálov o dlžke 0,3 sek. 
Zdroje energie zabezpečili chod aparatúry na 3 týž-
dne. Družica po 92 dňoch, 4. januára 1958 vstúpila 
do hustých vrstiev atmosféry a zhorela. Perigeum 
dráhy družice bob o 228 km, apogeum vo výške 947 
kilometrov. 

SPUTNIK 2 vypustený z Bajkonuru 3. novembra 
1957 mal prispčsobenú kabínu pne let prvého pokus-
ného živého zvierata, psa Lajky. Vykonané merania 
počas 5-dňového letu družice ukázali, že živý orga-
nizmus mí že existovat v podmienkach kozmického 
letu. 

SCORE bola prvá pokusná telekomunikačná dru-
žica vypustená 18. decembra 1958 z Cape Kennedy. 
Vážila 68 kg a pracovala 26 dní. 
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LUNA 2 štartovala 12, septembra 1959 z Bajkonuru 
a bola prvou vedeckou aparatúrou, ktorá dopadla 
na náš Mesiac. Dotyk s Mesiacom nastal 14. septem-
bra o 22, hod. východne od Mora jasnosti v blízkosti 
kráterov Aristid, Archimedes a Avtolik. Váha auto-
matickej sondy bola 234 kg. 

LUNA 3 zhotovila prvé snímky odvrátenej strany 
Mesiaca. Bala vypustená 4. októbra 1959. Sonda vá-
žila 390,2 kg a preletela vo vzdialenosti 6 200 km 
nad povrchom Mesiaca. Tento experiment predstavu-
je prvý pokus o skúmanie mého nebeského telesa 
z kozmickej lode. Fotografie sa na Zem prenášali 
rádiofatom. 

TIROS 1 hola prvá pokusná meteorologická druži-
ca vypustená 1. apríla 1960 z Kennedyho mysu. 
Snímky Zeme zhotovovala počal 78 dní. 

VOSTOK 1 bol prvou kozmickou loďou pilotovanou 
človekom. Loď bola vypustená z kozmodrómu Bajko-
nur 12, aprila 1961 o 7. hod. 7 min. Prvý kozmonaut 
v našej histórii Jurij A. Gagarin po jednom oblete 
Zeme pristáva o 8. hod. 55 min, pri dedinke Sme-
lovka v Saratovskej oblasti. Výška perigea dráhy 
lode bola 181 km, apogea 327 km. Kabina lode sfé-
rického tvaru s priemerom 2,3 m vážila 2,4 tony. 
Kozmonaut pilotoval v skafandri a sedel na kata-
pultovacom kresle. Riadenie lode bolo tak automa-
tické, ako aj pilotovatelné kozmonautom. Zásoby 
nevyhnutné pre existenciu života kozmonauta mal; 
loď na 10 dní. Pri návrate na Zem sa kozmonaut 
mohol katapultovat vo výško 7 kilometrov z kabiny 
a pristát pomocou padáka. Existovala tiež možnost 
pristátia kozmonauta priamo v kabíne. Prvý let člo-
veka do vesmíru dokázal, že trénovaný človek méže 
zniest zrýchlenie pri štarte kozmickej lode a že je 
už vyriešený i jeho návrat na Zem. 

Jurij Alexejevič GAGARIN. 

VOSTOK 6 pilotovala prvá kozmonautka sveta, Va-
lentina V. Tereškovová - Nikolajevová. Jej trojhodi-
nový let sprevádzala loď Vostok 5. Kozmonautka 
štartovala 16. júna 1963 z Bajkonuru. 

VOSOHOD 1, trojmiestna kozmická loď zostrojená 
pro lety s Yudskou posádkou okolo Zeme, štartoval 
12. októbra 1964 z Bajkonuru. Loď vážila 5320 kg 
a pohybovala sa po dráhe s perigeom 177 km a apo-
geom 400 km. Po 24 hodinách 17 minútach pristála 
trojčlenná posádka V. M. Komarov, K. P. Feoktistov 
a lekár B. B. Jegorov 312 km severovýchodne od 
Kustane. Na rozdiel od predchádzajúcich lodi typu 
Vostok, bol Voschod vybaveny systémom na makké 
pristátie. Tento let bol prvým skupinovým letom a 
súčasne prvým letom posádky bez skafandrov. 
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VOSCHOD 2, dvojmiestna kozmická loď vypustená 
18. marca 1965, prináša ďalšie prvenstvo ZSSR. Koz- 
monaut A. A. Leonov vychádza po prvýkrát v histó- 
rii kozmických letov z kabiny lode do kozmického 
priestoru v skafandri s autonómnym systémom ži-
votného prostredia. Mimo lode zotrval 12 minút a 
vzdialil sa od nej na 5 metrov. Loď pristála 19. mar-
ca 1985 pri mestečku Perm. 

~ ů ú 

VENERA 3 bola medziplanetárna automatická 
sonda, ktorá dopadla na povrch Venuše 1. marca 
1966. Bol to prvý let na inú planétu. Sonda hola 
vypustená z Bajkonuru 16. novembra 1965. Váha lo-
de hola 960 kg a pristávacia časí mala tvar gule 
s priemerom 960 mm. Pristátie prebehlo pomocou 
padákového systému. 

MARINER 4, automatická medziplanetárna sonda, 
ktorá zhotovila prvé snímky planéty Mars. Štartova-
la z Kennedyho mysu 28. novembra 1964. Najnižšie 
nad povrchom Marsu preletela 15, júla 1965 vo výš-
ke 9846 km. Na obrázkoch zhotovených sondou bolí 
objavené krátery na povrchu planéty. 

LUNA 9 bola prvou automatickou sondou, ktorá 
3, februára 1966 mdkko pristála na povrchu Mesiaca 
v oblasti Oceána Búrok. Sonda Startovala z Bajko-
nuru 31. januára 1966. Váha pristávacej časti bola 
100 kg. Pomocou televízneho systému stanica vyslala 
na Zem obrázky mesačného povrchu. 

LUNAR ORBITER 1 sa stal prvou umelou družicou 
Mesiaca. Bol vypustený 10. augusta 1966 z Kennedy-
ho mysu a jeho dráha okolo Mesiaca bola pretiah-
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nutou elipsou s nejnižším bodom dráhy 38 km nad ZOND 5 bol prvou automatickou sondou, ktorá ob-
povrchom Mesiaca, a najvyšším 1867 km. Stanice letela Mesiac a vrátila sa spat na Zem. Stanicu vy-
zhotovila sériu fotografií mesačného povrchu s raz- pustili 14. septembra 1968 z Bajkonuru. Po oblete 
lišovacou schopnostou 8, metrov a 1 metra. Mesiaca dopadla v južnej časti Tichého oceána 21. 

septembra 1968. Let absolvovali živé zvieratá: koryt-
načky, plazy, muchy a rasy. 

APOLLO 8 bolo vypustené 21. decembra 1968 
z Kennedyho mysu ako súčast prípravy letu Pudí na 
Mesiac. Posádka v zložení F. Borman, J. A. Lowell a 
W. A. Anders po 10 obletoch Mesiaca vo výško 112 
až 311 km nad jeho povrchom sa po 20 hodinách 
a 11 minútach začala vracat spat na Zem. Loď 
vstúpila do atmosféry rýchlostou 11.04 km/sek, čo 
predstavuje pretaženie 6,8 G a pristála na hladine 
oceáne v oblasti Havajských ostrovov. 

SOJUZ 4 a 5 bolí kozmické lode, ktorých posádky 
po prvýkrát v histórii kozmických letov vykonali 
spojence dvoch lodí na orbitálnej drábe okolo Zeme. 
Sojuz 4 pilotovaný V. A. Šalatovom štartoval 14. ja-
nuára 1969 z Bajkonuru, Sojuz 5 o deň nesk8r s po-
sádkou B. V. Volynov, A. S. Jelisejev a J. V. Chrunov. 

APOLLO 11, kozmické loď o váhe 44 ton, štarto-
valo 16. júla 1969 o 23. hod. t8 min. z Kennedyho 
mysu na Mesiac. Posádku tvorili: velitel N. A. Arm-
strong, pilot velitefskej sekcie Columbia M. Collins 
a pilot mesačného modulu Orol E. E. Aldrin. Modul 
pristál 20. júla 1969 a 21. hod. 18 min. na mesačnom 
povrchu v juhozápadnej časti Mora Pokoja. Neil 
Armstrong 21. júla 1969 a 3. hod. 56 min. vstúpil 
ako prvý človek na mé nebeské teleso. O 4. hod. 16 
min. sa k nemu pripojil Edwin Aldrin. Váha mesač-
ného modulu bola 14,5 tony a jeho výška 7 metrov. 
Počas celého pobytu kozmonautov na Mesiaci pre-
biehal televízny prenos na Zem. Kozmonauti odštar-
tovali 21. júla o 20. hod. 54 min. z Mesiaca, kde 
strávili 21 hodin a 36 minút. Apollo 11 úspešne pri-
stálo 24. júla o 19. hod. 50 min. na Tichom oceáne, 
juhozápadne od Havajských ostrovov. 

INTERKOZMOS 1, umelú družicu Zeme, vypustili 
14. októbra 1969 z kozmodrómu Kapustin Jar. Táto 
družica je dóležitá najmá pre nás, pretože sine sa 
ňou po prvýkrát aktívne zúčastnili na kozmickom 
výskume. Na palube družice holi okrem mých prí-
strojov i náš rt ntgenový a optický fotometer. Váha 
družice bola 400 kg. 

GEMINI 8 vypustili 16. marca 1966 z Kennedy-
ho mysu. Na palube boli kozmonauti N. Armstrong 
a D. Scott, ktorí vykonali prvé spojenie kozmickej 
lode s raketou Agena. 
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LUNA 16 štartovala 12. septembra 1970 a po 8 
dňoch letu pristála 20. septembra na mesačnom po-
vrchu. Tu automaticky nabrala vzorky mesačnej p6-
dy a dopravila ich spat na Zem. 

LUNA 17 bola vypustená 16, novembra 1970 k Me-
siacu. Po múkkom pristáti na Mesiaci „vystúpil" Zo 
sondy Lunochod 1. Bol to prvý experiment s auto-
matickou pohyblivou aparatúrou na výskum mimo-
zemských telies. 

SOJUZ 11 štartoval 6. júna 1971 z Bajkonuru. Po 
spojení lode s orbitálnou výskumnou stanicou SaTut, 
kozmonauti G. Dobrovolskij, V. Volkov a V. Pacájev 
pracovali v stanici 24 dní. Po rekordnom pobyte vo 
vesmire pri návrate na Zem tragicky zahynuli, 
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MARINER 9 bol vypustený 18. mája 1971 z Kenne-
dyho mysu ako prvá umelá družica Marsu. Sonda 
zhotovila unikátne snímky obldvoch Marsových me-
siacov. 

MARS 2, medziplanetárna automatická stanica, vy-
pustený 19. mája 1971 k Marsu. Pristávací modul 
stanice pristál 27. novembra 1971 na povrchu pla-
néty. 

PIONEER 10 štartoval 2. marca 1972 z Kennedyho 
mysu. Je to prvá medziplanetárna sonda, ktorá po 
prelete okolo planéty Jupiter opustí našu slnečnú 
sústavu. Nesie pozlátenú doštičku so základnými in 
formáciami o našej civilizácii. Sonda je prvým pos-
lom pozemštanov mimozemským civilizáciám. 

Za 15 rokov človek dokázal vypustit' vyše 
1130 umelých telies, či už družíc, medzipia-
netárnych sond alebo lodi k Mesiacu. T/eto 
jeho prvé kroky na odpútanie sa od Zeme 
nie sú nžjako náhodné. Sú vyvrcholením kul-
túry a myslenia predchádzajúcich generácii. 
A to nás zavazuje, aby sme nedopustili, že-
by tžeto poznatky slúžžli /ba našej poslednej 
generácži. 

Ostatných 15 rokov nepatrí však iba tech-
nike. Búrlžvý rozvoj kozmonautiky si vyžia-
dal rychle tempo rozvoja i všetkych odvetvž 
prírodných vied. A tož na prvy pohl'ad ta-
kých vzdžaiených disciplín, ako je bioiógža, 
či medicína. A nielen prírodnych vied, ale 
dotýka sa prakticky celej kultúry a mysle-
nia obyvatel'ov te/to planéty, ktorí stava/ú 
cestu k novým svetom. 

RNDr. Eduard P i t t i c h, CSc., 
Astronomický ústav SAV, 
Bratislava 

OKTÓBER 1972 KOZMOS 135 



REAGUJE LUDSKÝ ORGANIZMUS 
NA ZMENY ̀OČASIA? 

RNDr. PETER FORGAČ 

Azda niet človeka, ktorý by sa aspoň prfležitostne 
nezaujímal o počasie, a to najmu v krajinách, kde 
sa poveternosí častejšie mení. Tento záujem nevzbu-
dzuje len zvedavost, ale v mnohých prípadoch aj 
praktická činnost Tudf, ktorá priamo či nepriamo 
súvisí s počasím, alebo závisí od nebo. Preto ráno 
ked vstaneme, pozrieme sa von oknom, aké je po-
časie. Ked je pekne, zlepší sa nám nálada, no keá 
prší alebo fúka silný victor, nálada sa nám zhorší. 

Počasie vplýva nielen na jednotlivé odvetvia lud-
skej činnosti, na našu náladu, psychicky stav a sa-
mú prácu, ale aj na zdravie človeka. Iludia však 
nepocffujú účinky počasia rovnako. Organizmus 
zdravého človeka, ktorý je odolnejší, reaguje na 
výkyvy poveternosti menej, chorý zasa viacej. Naj-
vňčšie účinky na Tudf majú prudké zmeny počasia. 
Niektorí sa pri nich cítia malátni, lni pocitujú reu-
matické bolesti, pálenie otlakov, další sú nervózni 
a mrzutí, alebo majú bolesti hlavy. Keby sme v ob-
dobí náhlej a vňčšej zmeny počasia navštívili lie-
čebné ústavy, dozvedeli by sme sa od lekárov veta 
zaujímavých vecí. V takomto čase v nejednom prf-
pade nastávajú isté komplikácie pri liečení viace-
rých chorůb. Napríklad u pacientov, ktorí trpia ža-
lúdočnými vredmi, prichádzajú bolesti pri prudkých 
a častejších zmenách teploty vzduchu, najmu na jar 
a na jeseň, záchvaty astmy sa zosilňujú zasa pri 
prenikaní vlhkého morského vzduchu, ako aj v bůr-
kovom počasí. VzhIadom na to, že nestálost a pro-
menlivost poveternosti vrcholí v miernych zemepis-
ných šírkach zvyčajne na jar, zomiera v tomto roč-
nom období aj mimoriadne veTa Iudí. Túto okolnost 
si všimli aj naši dávni predkovia a zachytili ju 
i v známej Tudovej pranostike: Marec — poberaj sa 
starec. 

Schéma tlakovej níže (cyklón) s izobarmi a fron-
tálnymi systémami (studeným a teplým frontom). 
V oblasti poveternostných frontov sa odohrávajú 
význačné zmeny počasia. 

ZLOŽITÝ PROBLÉM 

S problémom vplyvu počasia na Tudský organiz-
mus sa zaoberajú už dlhší čas nielen lekáni, ale aj 
meteorológovia. Lekáni skúmajú činnost Tudských 

orgánov, meteorológovia zasa počasie. Dosiahnuté 
výsledky potom navzájom porovnávajú a robfa z nich 
pníslušné závery. Doteraz sa však nepodarilo podrob-
nejšie doriešit tento na prvý pohTad celkom jedno-
duchý, ale v skutočnosti zložitý problém. Konrpliká-
cie sú najmň v tom, že zatial nie sú známe všetky 
činitele vonkajšieho prostredia a ich celkový účinkk 
na organizmus človeka. Doteraz nie je celkom objas-
nené, či počasie ako celok, alebo len niektord jeho 
faktory spůsobujú zmeny a zvraty vo fyziologických 
procesoch organizmov do takej miery, že sa to po-
tom prejavuje na nevolnosti, ochorení alebo na 
zhoršenom stave už chorého pacienta. 

V každodennom živote sme zvyknutí hovorit o po-
časí celkom stručne. Zvyčajne povieme, že je pekne, 
zamračené, prší, sneží, je hmia a podobne. Takáto 
stručná terminológia nám zvyčajne stačí, aj keď nie 
je celkom presná. Predstavme si jeden typický letný 
deň. Ráno je jasno a bezvetrie. Okolo poludnia sa 
začnu zjavovat na oblohe prvé oblaky, ktoré v dal-
šom priebehu pribúdajú a hustnú. Súčasne sa zosil-
ňuje aj vietor. K večeru sa spustí prudký dážd, pre-
chádzajúci do búrky, pričom aj vietor náhle zmení 
svoj smer. V takomto prípade hovoríme, že nastala 
zmena počasia. Keby sme mali možnost počal tejto 
zmeny počasia sledovat meteorologické prístroje, 
videli by sme vela zaujímavého. Teplomer by uka-
zoval nižšiu teplotu, tlak a vlhkost vzduchu by boll 
zasa vyššie ako pred zmenou. Počasie nie je teda 
celkom jednoduchý pojem, ale je v ňam zahrnutých 
veta zložitých javov. 

POVETERNOSTNÉ FRONTY 
ZAUJÍMAJÚ AJ LEKÁROV 

Počasie, to je vlastne istý stav ovzdušia na prí-
slušnom mieste, ktorý charakterizujú jednotlivé prv-
ky. Za hlavně z nich pokladáme teplotu vzduchu, 
tlak a vlhkost vzduchu. Ich vzájomným spolupóso-
bením vzniká oblačnost, istý stav počasia, a to dážď, 
hmia; búrky, sneženie, atd., a istý smer a rýchlost 
vetra. Zmeny počasia neprebiehajú náhodne. Medzi 
poveternostnými dejmi a javmi panuje vzájomná sd-
vislost, úzko spňtá s fyzikálnymi zákonmi. Kedže 
sinečné žiarenie ohrieva zemský povrch nerovnako, 
v atmosfére vznikajú velkopriestorové cirkulačně 
procesy, ktoré prenášajú teplý a studený vzduch 
z jednej oblasti do druhej, v důsledku čoho sa mení 
aj počasie. Medzl prúdiacimi teplými a studenými 
vzduchovými hmotami sa tvoria tepelné rozbrania 
— poveternostné fronty. V ich oblastiach vznikajú 
nielen široké pásma oblačnosti a zrážky, ale sa 
prudko menia aj jednotlivé prvky počasia, predo-
všetkým však teplota, tlak a vlhkost vzduchu, ako 
aj smer a rýchlost vetra. Čím je viac presunov stu-
dených a teplých vzduchových hmůt nad istým úze-
mím, tým nestálejšie je aj počasie v príslušnej ob-
lasti. 

Pre rýchle a prudké výkyvy jednotlivých prvkov 
počasia zaujímajú poveternostné fronty nielen me-
teorológov, ale aj lekárov, ktorí sa zaoberajú vply-
vom počasia na Tudský organizmus. Vzájomné po-
rovnania štatistických záznamov meteorológov a le-
károv naznačujú, že stavy pacientov trpiacich istými 
chorobami, sa zhoršujú v čase prechodov (postupov) 
najmň studených frontov. V takýchto prípadoch ras-
tie aj úmrtnost na srdcové infarkty a niekedy na-
stávajú isté komplikácie aj pri vážnejších operač-
ných zákrokoch. Niektorí lekáni zastávajú zasa ná-
zor, že náhle zmeny počasia, predovšetkým jeho 
jednotlivých prvkov, pri prechode studených fron-
tov kompllkujú priebeh půrodu u niektorých nodi-

136 KOZMOS OKT6BER 1972 



čiek. Zatlel však nie je dokázané, čo všetko z po-
časia toto sp8sobuje. Bude to okrem zmeny samej 
vzduchovej hmoty najpravdepodobnejšie prudké stú-
panie tlaku, ktoré je charakteristické najmh pre 
studené fronty. 

Záznam 
vlhkosti 
vzostup 
frontu. 

hygrografu (prístroja na registráciu zmien 
vzduchu). Na obrázku je vidiet výrazný 
vlhkosti vzduchu pri prechode studeného 

PREČO NECITIME TLAK VZDUCHU 

Vzduch na rozdiel od vody je stlačitelný, preto 
s výškou sa jeho hustota zmenšuje. Polovice celej 
hmoty atmosféry je sústredená v spodných 5 km, 
3/4 v 10 km a 9/10 v 20 km vzdialenosti od povrchu 
Zeme. Ovzdušie má svoju váhu, a preto tlačí na 
zemský povrch a na všetko, čo sa na ňam nachádza 
istou silou tlaku. 

Tlak vzduchu je vlastne váha vzdušného stlpca. 
Na povrch každého štvorcového centimetra pčsobí 
ovzdušie tlakom približne 1 kg. Takémuto tlaku je 
vystavený aj človek. Kecl berieme do úvahy priemer-
ného človeka, ktorého povrch tela meria asi 15 000 
štvorcových centimetrov, jeho celé teto je vystavené 
tlaku vyše 15 000 kilogramov. Tento tlak však ne-
pociťujeme, a to preto, lebo je rovnomerne rozlože-
ný po celom tele a je vyrovnaný vnútorným tlakom, 

Záznam termografu (prístroja na registráciu zmien 
teploty vzduchu). Na obrázku je vidiet pokles tep-
loty vzduchu pri prechode studeného frontu. 
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vyplňajúcim všetky naše orgány. Organizmus člove-
ka je teda prispésobený normálnemu tlaku vzduchu, 
pod ním sa vyvíjajú všetky naše orgány a človek 
mOže pracovat dobre len za jeho účinku. Normálny 
tlak vzduchu je približne 760 milimetrov, čo je 1013 
milibarov. Keá vystúpime na vysoké vrchy, kde je 
vzduch redší a tlak vzduchu nižší oproti normálne-
mu, na aký si privykol náš organizmus, pociťujeme 
únavu. Niektoré živočichy majú organizmus prispó-
sobený na vyšší tlak. Sú to napríklad ryby, ktoré 
v hlbinách véd sa cítia normálne. 

V našej oblasti vykazuje tlak vzduchu za ustále-
ného jasného počasia slabo vyjadrený dvojitý denný 
chod. Maximum dosahuje o 10. hodine predpolud-
ním a o 22. hodine večer, minimum zasa o 16. ho-
dine popoludní a o 04. hodina ráno. Najvhčší rozkyv 
medzi maximom a minimom je pri ustálenom počasí 
približne 1 milibar. Okrem uvedených pravidelných 
zmien tlaku vzduchu vyskytujú se v dennom Chode 
tohto meteorologického prvku dost často nepravi-
delné zmeny, ktorých rozphtie je ovela vhčšie. Ich 
amplitúda (rozphtie) móže dosiahnut v miernych 
zemepisných šírkach 10 až 20 milibarov. 

Zmeny tlaku vzduchu, najmu tie výraznejšie, sa 
prejavujú aj na Tudskom organizme. Niektorí Iudia 
tvrdia, že pocitujú únavu, nevolnost a úzkost pri 
nadnormálnom, teda vysokom tlaku vzduchu, u mých 
sa takéto stavy zase dostavujú pri podnormálnom, 
teda nízkom tlaku vzduchu. Z toho možno usúdit, že 
tlak vzduchu je vážnym a dóležitým poveternostným 
prvkom nielen pri utváraní a zmenách počasia, ale 
aj pri pésobení na ludský organizmus. 

+10 i +22 

Vznik fiihnu a zmeny teploty vzduchu pri ňom. Na 
náveternej strane pohoria je schematicky znázorne-
ná oblačnost a zrážky. 

FiHN PRINÁŠA ÚNAVU A DEPRESIU 

Slovo fbhn zaiste poznáte. V bežnom živote ozna-
čujeme týmto výrazom osušovač vlasov. Slovo fčhn 
má však aj meteorologická terminológia. Označuje 
ním typicky vietor, pri ktorom sa mania prudko 
fyzikálne veličiny prúdiaceho vzduchu, najmu tep-
lota a vlhkost vzduchu. Býva to vtedy, kecl prúdiaci 
vzduch je nútený prekonávat horskú prekážku. Čím 
je prekážka vyššia, tým vhčšie sú aj zmeny prvkov 
počasia medzi náveternou a záveternou stranou po-
horia. Prečo však vzniká tento typický jav? 

V atmosféra panuje istá zákonitost. Vzduch vy-
stupujúci z akejkolvek pričiny do výšky se ochla-
dzuje. A naopak, vzduch klesajúci z výšky dolu k ze-
mi se otepluje. Tieto zmeny v teplote vo zvisle se 
pohybujúcom vzduchu sú spósobené zmenami tlaku. 
Vystupujúci vzduch sa dostáva pod nižší tlak, raz-
pina se, zaberá vhčšie priestranstvo, a preto sa o-
chladzuje. Klesajúci vzduch se dostáva zase pod vyš-
ší tlak, stláča sa, v dósiedku čoho se otepluje. Po-
zrime sa teraz na tieto zásady trocha bližšie. 

Predpokladajme, že horsky hrebeň leží nad doli-
nou vo výška 3000 metrov. Teplota vzduchu v doline 
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do začiatku fůhnu je 10°C a priemerný vertikálny 
teplotný gradient (zmena teploty s výškou) je 0,6°C 
na 100 metrov. Na úrovni hrebeňa je teplota vzdu-
chu v tomto prípade 10 - (0,6 .30) = —8 °C. Vzduch 
Po prekročení hrebeňa pohoria začína klesat, teda 
zostupovat do doliny. Pri tomto zostupe sa otepluje 
na záveternej strace na každých 100 metrov poklesu 
o 1 °C. V našom prípade vzduch prúdiaci do doliny 
po prekonaní 3000-metrovej výšky sa oteplí o 30°C. 
Jeho výsledná teplota v doline bude —8 h 30 = 22 
St. Celzia. Teplota vzduchu v dolina na záveternej 
strane teda bude o 12°C vyššia ako teplota vzduchu 
na náveternej strace v tej istej nadmorskej výške. 
V prúdiacom vzduchu, ktorý prekonáva horskú 

prekážku, sa odohrávajú dost prudké zmeny nielen 
v teplote, ale aj vo vlhkosti vzduchu. Vo vystupujú-
com stále chladnejšom vzduchu sa relatívna vlhkost 
zvdčšuje. Po dosiahnutí istej výšky (tzv. kondenzač-
nej hladiny) sa zvýši relatívna vlhkost na 100 %, 
v důsledku čoho sa začínajú vodné pary obsiahnuté 
vo vzduchu premieňat (kondenzovat) na drobné kva-
půčky vody, tvoriace oblaky. Pri ďalšom výstupe, a 
teda aj pri dalších kondenzačných procesoch vypa-
dávajú z oblakov zrážky, dážď alebo sneženie. Oblač-
nost a zrážky sú typické pre náveterné svahy po-
horí. Naopak, v záveterných oblastiach v zostupujú-
com a oteplujúcom sa vzduchu relatívna vlhkost se 
zmenšuje, v důsledku čoho sa oblačnost rozpadáva 
až sa postupne vyjasňuje. 
Fůhn je teplý a suchý vietor, ktorý fúka na záve-

ternej strane hůr dolu do dolín. V Európe sa vysky-
tuje najčastejšie v Alpách a na Kaukaze. Za vhod-
ných poveternostných podmienok, najmň pri južnom 
a juhovýchodnom vetre ho možno pozorovat aj v nie-
ktorých našich horských oblastiach, pravda, už nie 
tak výrazne. Prudké zmeny teploty a vlhkosti vzdu-
chu majú pri fáhne okrem mého aj istý biologický 
účinok na človeka. Zvyčajne sa prejavuje celkovou 
únavou, bolestami hlavy a depresiou. Zistilo sa, že 
vplyvom fůhnu častejšie vznikajú aj havárie mo-
torových vozidiel. Preto v niektorých krajinách, ako 
napríklad v Rakúsku, upozorňujú v prípade fůhno-
vej situácie cez rozhlas vodičov motorových vozidiel 
na tento jav a vyzývajú ich k váčšej opatrnosti a 
k zníženiu rýchlosti. 

KRITICKÉ STANOVISKO 

Dali by se uviest do súvisu ešte ďalšie vplyvy po-
veternosti s jednotlivými chorobami. Vo všetkých 
prípadoch sú to vplyvy zložité, snůsobujúce zhorše-
nie stavu chorých pacientov. Problém je o to zloži-
tejší, že ani u toho istého človeka nebýva reakcia 
na niektorý poveternostný prvok rovnaká. Niekedy 
je váčšia, inokedy menšia, alebo sa vůbec nepreja-
vuje. Závisí to predovšetkým od jeho zdravotného 
stavu, ktorý, ako je dobre známe, sa najmá u cho-
rých ludí dost často mení. 

Táto skutočnost dost kontrastuje s tvrdením nie-
ktorých rudí trpiacich na istú chorobu, zvyčajne 
reumatikov, že vycítia vopred akúkolvek zmenu po-
časia. To je však klamlivé zdanie. Nezabúdajme, že 
aj ten najcitlivejší Tudský organizmus je schopný 
reagovat len na niektorý prvok počasia, napríklad 
na teplotu vzduchu alebo tlak vzduchu, iný zasa na 
vlhkost vzduchu. A zmena jedného poveternostného 
prvku neznamená vždy aj zmenu počasia v širšom 
zmysle slova v istej, či už menšej alebo váčšej ob-
lasti. Poveternostné deje, ktoré vplývajú na celkový 
ráz počasia v ktorejkolvek oblastí, sú ovela zloži-
tejšie ako se na prvý pohrad zdá, a preto ich treba 
sústavne sledovat na vetkej ploche. 

Otázka vplyvu počasia na Tudský organizmus nie 
je ani zďaleka doriešená. Jej štúdiu se venuje nielen 
u nás, ale aj v mých krajinách sveta velká pozor-
nost. O důležitosti tejto problematiky svedčí aj to, 
že v ostatných desatročiach sa vyvinul osobitný ved-
ný odbor, lekárska klimatológia, ktorá se zaoberá 
sústavným štúdiom a výskumom rozličných vztahov 
medzi poveternostnými javmi a Iudským 9rganiz-
mom. 

OD SWIFTA 
PO KOZMICKĚ SONDY 

0 MARSOVÝCH 
~ 

MESIACIKOCH 
RNDr. A. HAJDUK, CSc., AU SAV Bratislava 

Sú rudia, ktorí pocitujú neobyčajnú radost, keď 
můžu provokovat hypotézami zachádzajúcimi až po 
hranice absurdnosti. 

Dobrých dvanást rokov sa udržiavala hypotéza 
o umelých mesiačikoch Marsa. Zrodila sa z tažkostí 
pri vysvetrovaní pozorovaného zrýchlenia pohybu 
Marsovho mesiačika Phobosa, bližšieho k povrchu 
Marsu. Systematické pozorovania polůh Phobosa ve-
dené od jeho objavenia r. 1877 ukázali, že jeho po-
hyb nezodpovedá celkom presne zákonom nebeskej 
mechaniky, ale že sa nepatrne sice, ale predsa, 
zrýchruje. U mnohých družíc Zeme je zrýchrovanie 
pohybu typickým javom predovšetkým ako důsledok 
trenia o atmosféru. Družica sa postupce približuje 
k povrchu Zeme, jej obežná doba sa skracuje až na-
koniec zanikne v hustejších vrstvách atmosféry. 
Šklovskij počítal účinok martanskej atmosféry na 
pohyb Phobosa a usúdil, že pozorované zrýchlenie 
Phobosa se nedá vysvetlit brzdením v riedkej atmo-
sféra Marsu, iba že by sme predpokladali, že Phobos 
je duté teleso. Pravda, duté teleso nemůže byt pri-
rodzené. A tak vznikla domnienka o obrovských ba-
lónových družiciach Marsu. Priemery mesiačíkov by 
mohli byt aj menšie, než 16 a 8 km, odvodené z po-
zorovaní ich jasnosti, ak budeme predpokladat, že 
sú napríklad pohliníkované, čo by značne zvýšilo 
ich jas. Z týchto úvah vyplynuli závery o vysokej 
technickej vyspalosti Martanov, ak aj nie v prítom-
nej dobe, tak aspoň v dávnej minulosti... 
Šklovského provokačné tvrdenia vyvolali zvýšený 

záujem o Marsove mesiačiky. Clemence preskúmal 
Šklovského východzie údaje o pozorovanom zrých-
lení Phobosa, založené na materiáloch Sharplesa 
z pozorovaní v r. 1877-1941 a zistil, že chyby v me-
raniach polůh mesiačikov sú aspoň dvojnásobne vňč-
šie než ich udáva Sharples a vyslovil pochybnost 
o realite zrýchlenia vůbec. Aby sme mali predstavu 
o spore, treba uviest, že pozorovaná hodnota zmeny 
polohy Phobosa (z ktorej se počíta zrýchlenie), je 
približne 1 biliontina obežnej dráhy za jeden obeh, 
čo predstavuje meranú zmenu polohy na sfére o pol 
tisíciny oblúkovej sekundy za rok. (Velkú poloos 
dráhy Phobosa pozorujeme pod uhlom 12",895). Za 
niekolko desatročí je to pozorovatelná zmena, po-
chybnost se však týka presnosti polůh, z ktorých je 
táto zmena vypočítaná. 

Nezávisle však rad vedcov ukázal, že Sharplesom 
pozorované zrýchlenie Phobosa sa dá vysvetlit via-
cerými prirodzenými príčinami. Shilling poukázal na 
závislost fyzikálnych vlastnosti exosféry Marsu od 
slnečného žiarenia a na z toho nasledujúcu možnost 
ovplyvnenia pohybu Phobosa. Opik odvodil o 1 rád 
vyššie hodnoty slapových účinkov na Phobos, než 
aké vyšli Šklovskému. Redmond a Fish ukázali, že 
oneskorovanie slapovej viny je za určitých predpo-
kladov o fyzikálnych charakteristikách Phobosa do-
statočné na vysvetlenie jeho zrýchlenia. 
Polemika o zrýchlení Phobosa se však dostala na 

perifériu záujmu po získaní snímkov Marsovch 
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mesiačikov kozmickými sondami. Váčšina snímkov 
je z váčšich vzdialeností a zváčšeniny sú neostré. 
No už z výsledkov Marinerov 6 a 7 bol rekonštruo-
vaný tvar Phobosa s rovníkovým priemerom 22,5 km 
a pólovým priemerom 17,5 km. Na snímkach Mari-
neru 9 vidno už dostatočne zreteIne krátery na 
Phobose, ktorý je vlastne obrovským balvanom ne-
pravidelného tvaru, typickým predstavlteTom telíes 
typu malých planetiek, u ktorých sa nepravidelnost 
tvaru (aspoň u váčších) dá zistit zo zmien ich jas-
nosti v důsledku ich rotácie. Akoby navzdory pred-
pokladu o pohliníkovanom povrchu má Phobos naj-
menšfu dosfa! pozorovanú odrazovú schopnost z te-
lies slnečnej sústavy. (Albedo Phobosa = 0,065, 
albedo Mesiaca = 0,115). Phobos odráža iba 6,5 % 
dopadajúceho svetla a je velmi tmavým telesom. 
VysvetIuje sa to nepritomnostou prachu. Po nára-
zoch meteorickej hmoty na Phobos, v důsledku kto-
rých krátery vznikli, jemnejšie častice unikajú z ne-
ho do priestoru, pretože úniková rýchlost na Pho-
bose je iba 12 m/s. 

Kozmické sondy vzali tak mnohým nadšencom po-
sledné ilúzie o Martanoch. Niektorým predsa ešte 
nedajú spávat Guliverove cesty Jonathana Swifta, 
ktorý r. 1726 udal nfe príliš odlišné hodnoty vzdia-
leností a oběžných důb dvoch Marsových mesiačkov, 
(vid Kozmos Č. 3/72, str. 78), teda 151 rokov pred-
tým, než mesiačky bolí objavené. Odkia! Swift vedel, 
že Mars má dva mesiace a odkia! tá relatívne dob-
rá zhoda údajov? Názor, vlastne predpoklad Swifta 
zodpovedá dobe, v ktorej vznikol. V taj dobe bolí už 
Keplerove zákony (uverejnené v r. 1619) všeobecne 
známe a Newtonove Principia vyšli r. 1687. Gulive-
rove cesty písal Swift v dobe, kec! Newton radil 
vedeckú KráTovskú Společnost a intelektuáiny svet 
bol piný jeho nápadov o gravitácii. Aj Voltaire písal 
neskůr vo svojom Mikromegasovi o dvoch mesiacoch 
Marsa. V tom čase bolí známe už štyni Jupiterova 
mesiace a pát mesiacov Saturna. KecTže Zem má je-
den mesiac, vnútorné planéty žiaden, bole rozumné 
predpokladaf, že počet mesiacov Marsa, medzi Ze-
mou a Jupiterom, bude dva, prípadne tni. Velký vý-
ber na volbu nebol. A kedže Mars je bližšie k Zemi 
než k Jupiteru, predpoklad dvoch mesiacov Marsa 
nie je žiadnym, prekvapením. Existenciu dvoch me-
siacov Marsa predpokladal aj Kepler. Nakoniec ani 
u jednej planéty nie sme si celkom istí počtom me-
siacov, vieme však udat ich maximálne rozmery, 
resp. ich kombináciu so vzdialenostou od planéty, 
zodpovedajúce dnešnej rozlišovacej schopností na-
šich áalekohTadov. A toto je súčasne odpoved na 
otázku zhody Swiftových údajov so skutočnými. Tre-
ba poznamenat, že ide len o jeden údaj pre každý 
mesiac, pretože zo vzdialenosti jednoznačne vyplýva 
obežná doba a naopak. Swift volil údaje tesne pod 
rozlišovacou schopnostou vtedajších dalekohladov, 
možno s nádejou, že sa dožije potvrdenia svojej 
predpovede. Mesiačky však boli bližšie k planéte, 
než predpokladal Swift a intenzívny svit planéty 
v tejto vzdialenosti dovolil až r. 1877 Asaphovi Hal-
lovi pomocou 65 cm refraktora rozlišit v pniebehu 
niekolkých augustových noci obidva Marsove me-
siačky a pozorovat ich obežné doby. Stalo sa tak pri 
veTkej opozícii Marsu, opakujúcej sa v 15-ročnom 
cykle, kec! je Mars k Zemi v minimálnej vzdiale-
nosti. Dá sa ešte dodat, že vedecko-fantastické diela 
tak Swiftove, ako aj Voltairove i mých autorov, sa 
hemžili smelými vidinami, ktoré sa neskůr ukázali 
ako nereálne. 

Kurióznu otázku postavil r. 1962 v súvislosti s ob-
javením mesiačkov Marsa Salisbury: Prečo neboli 
Marsove mesiačky objavené o 15 rokov skůr, r. 1862, 
ked na ich hladanie bol zameraný váčši pristroj, 
122 cm zrkad!ový dalekohTad. Máme to pripísaf chy-
bám použitej optiky alebo predpokladat, že Marsove 
mesiačky bolí vypustené na dráhu medzi r. 1862 a 
1877? Ale hypotézy takéhoto typu aspoň v súčasnej 
dobe už prekračujú medzu absurdnosti. 

Prvé podrobnejšie fotografie Phobosa, vnútorného 
mesiaca Marsu. 

Telefoto: ČTK--UPI 

Fotografia Marsovho mesiaca Deimos zo dňa 26. %I. 
1971 zo vzdialenosti asi 8500 km. 

Telefoto: ČTK—UPI 
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KOLKO VÁŽI PLUTO? 
RNDr. L. KRESAK, DrSc., 

Astronomický ústav SAV Bratislava 

Hmotnost planět určujeme z leh gravitačného pó-
sobenia na pohyby v slnečnej sústave. V zásade ide 
o zistovanie odchýlok od Keplerových zákonov. Tieto 
zákony, ktoré sú matematickým riešením problému 
dvoch telies, predpokladajú, že dráhu každej pia-
néty určuje iba prítažlivost Slnka a dráhu každého 
mesiaca iba prítažlivost tej planéty, okolo ktorej 
obieha. Odchýlky od Keplerovho pohybu nazývame 
poruchami; můžeme ich vypočítat iba vtedy, keď 
poznáme hmotnosti rušiacihh telies, t, J. planét. Na-
opak z rozdielov medzi pozorovaným a vypočítaným 
pohybom můžeme postupným približovaním určit 
hmotnost rušiaceho telesa. Pretože odchýlky vyvola-
né poruchami sú vo všeobecnosti malé, závisí pres-
nost výpočtu od presnosti, množstva a trvania po-
zorovaní. Je tým vRčšia, čím vRčšia je hmotnost 
rušiaceho telesa a čím viac sa k nemu rušené teleso 
priblíži. Čo najlepšie poznanie hmotností jednotli-
vých planét je základným predpokladom nielen pro 
výskum pohybu všetkých telies v slnečnej sústave, 
ale aj pre úspešné plánovanie letov kozmických 
sond. 

Hmotnost planét sa dá zistovat niekolkými nezá-
vislými spůsobmi; nie každý sa však dá použit na 
každú planétu. Jednou zo základných metůd je vý-

počet hmotnosti planéty z pohybu jej mesiacov; dru-
hou je vypočet zo zmien pohybu komét alebo aste-
roidov, ktoré sa k nej vo svojej dráha okolo Slnka 
priblížili; tretou je výpočet z pohybu asteroidov, 
ktoré sú s planétou v rezonanci!, takže sa v pravi-
delných intervaloch opakujú približne rovnaké vzá-
jomné postavenia. Použitie radaru na meranie vzdia-
leností v slnečnej sústave otvorilo v ostatných ro-
koch ďalšiu cestu. Ak určíme vzdialenost planéty 
presným a od jej pohybu nezávislým meraním, čo 
umožňuje práve radar, můžeme porovnaním rozme-
rov dráhy a obežnej doby, s použitím zobecneného 
tretieho Keplerovho zákona, určit hmotnost prísluš-
nej planéty. 

Najlepšie podmienky na výpočet hmotnosti posky-
tuje Jupiter. Je zo všetkých planét najvačší, má dva-
nást známych mesiacov a najsilnejšie působí na po-
hyb takmer všetkých komét a asteroidov. Jeho pů-
sobením vznikli viaceré zákonitosti v stavba slneč-
nej sústavy, ako medzery v pásma asteroidov, jeho 
excentrická poloha voči Sloku, skupiny rezonujúcich 
asteroidov alebo usporiadanie afélií krátkoperiodic-
kých komét okolo dráhy Jupitera. Pomer hmotnosti 
Jupitera a Slnka poznáme dnes s presnostou na ti-
sícinu percenta (0,00095478±0,00000001). 0 niečo 
nižšia je pomerná presnost pri Saturnovi a ešte niž-
šia pri dalších planétach. Hmotnost Merkúra, ktorý 
ani nemá mesiace, ani sa nestretáva s mými vhod-
nými telesami, poznáme iba s presnostou na jedno 
percento. 

Najhoršie podmienky na určeme hmotnosti má po-
sledná známa planéta Pluto. Je pomerne malá a o-
bieha daleko od ostatných známych telies; na výpo-
čet prichádza do úvahy predovšetkým jej sused Nep-
tún. ŽiaT, obidve telesá sú nateraz od seba vzdialené 
vyše 32 astronomických jednotiek (takmer 5 miliárd 
kilometrov) a Neptún, z pohybu ktorého by sa hmot-
nost Pluta mala zistit, nevykonal od svojho objevu 
v r. 1846 ešte ani jeden celý obeh okolo Slnka. Star-
šie údaje o hmotnosti Pluta sa zakladali iba na úva-
hách. Kombinovali sa údaje o jeho zdanlivej jasnos-
ti a približnom priemere podia uhlových meraní, 
porovnaním s mými planétami sa prijímali predpo-
klady o jeho možnej hustote a odrazovej schopnosti 
povrchu, a z toho všetkého sa odhadovala hmotnost. 
Pretože uhlový priemer Pluta je na hranici rozlíše-
nia najvRčšími dalekohiadmi sveta, aj pri správnom 
predpoklade o hustote by zostala velká neistota 
v hmotností. Nesmieme zabúdat, že hmotnost sa me-
ní s tretou mocninou rozmerov: napríklad dvojná-

sobný priemer dáva pri rovnakej hustote 8 ráz vlič-
šiu hmotnost. 

Prvé odhady (Lowell, Crommelin) predpokladali, 
že Pluto je asi 6 ráz hmotnejší ako naša Zem; hod-
notu 6,6 použil Lowell už vo svojich výpočtoch pred 
objavom Pluta, podia ktorých sa táto planéta hleda-
la a po dlhom hledaní aj našla. Čoskoro po objave 
vyslovili diametrálne odlišný názor Nicholson a Ma-
yall, ktorí s ohladom na malú jasnost odhadli hmot-
nost Pluta iba na 0,1 hmotnosti Zeme. Ešte prod 10. 
rokmi sa pokladali za najspoTahlivejšie hodnoty me-
dzi 0,7 a 1,0 hmotnosti Zeme [Brouwer, Clemence, 
Wylie), určené z pohybu Neptúna. Tieto údaje si 
však odporovali s meraním priemeru Pluta (Kui-
per), pretože vyžadovali neuveriteTnú hustotu, vyso-
ko prevyšujúcu nielen hustotu všetkých ostatných 
planét, ale aj všetkých pozemských hornin. Pritom 
sa stále nevedelo, v ktorom zo základných údajov 
alebo predpokladov je chyba. 

Najnovšia analýza všetkých existujúcich pozoro-
vaní Neptúna na samočinných počítačoch (Duncom-
be, Klepczynski, Seidelmann) viedla k najlepšiemu 
súhlasu tebrie s pozorovaním pro hmotnost Pluta, 
rovnajúcu sa 0,18 hmotnosti Zeme. Astronómi se 
však zatiaT uspokojujú s konštatovaním, že správna 
hodnota leží velmi pravdepodobne medzi 0,10 a 0,20. 
Všetky hodnoty v tomto rozsahu ešte uspokojivo 
vysvetlujú pozorovaný pohyb Neptúna. Dolná hra-
nica lepšie súhlasí s meraním priemeru Pluta (okolo 
6000 km, s velkou neistotou), protože vedie k velmi 
prijatelnej priemernej hustote 5 g/cma; horná hra-
nica zasa o niečo lepšie vyhovuje pozorovanému po-
hybu Neptúna. Zatial zostáva otvorená otázka exis-
tencie dalších neznámych menšín planét za dráhou 
Neptúna, ktoré by tiež mohli naň působit. V každom 
prípade je však hmotnost Pluta oveIa menšia, ako 
sa původne myslelo. Ukazuje sa dokonce, že objav 
Pluta bol iba výsledkom systematického hIadania a 
nie Lowellovej predpovede, ktorá za danej situácie 
ani nemohla byt spolehlivá. Znalost odchýlok Nep-
túna, vyvolaných Plutom, nebola v Lowellovom čase 
dostatočná ani na nesporný důkaz existencie tejto 
novej planéty. 

* 

Vývoj poznatkov o hmotnosti Pluta má aj svoju 
humornú stránku, ako vidiet z tejto senzačnej sprá-
vy, prevzatej nedávno zo zahraničnej tlače týždenní-
kom EXPRES (č. 30 z 22. júla 1972, str. 12): 

PLUTO SA STRACA 

Francúzski astrondmž urobili senzačntj objav. Plu-
to, najvzdialenejšia planéta slnečnej sústavy, bez do-
teraz známe] príčiny sa nezadržatelne a rychle strá-
ca. Roku 1938 mata táto obežnica Slnka rovnakú 
velkost' ako Zem, naproti tomu teraz je takmer o de-
sat' ráz menšia ako Zem. Ak sa bude Pluto stále ta-
kýmto tempom zmenšovat, r. 1990 vraj z nebo nič 
nezostane. 

Táto správa Expresu pripomína jeden list, ktorý 
sme prod 14 rokmi dostali do Astronomického ústa-
vu SAV. Pisatel v ňom vyjadril svoje pochybnosti 
o tvare Zeme takto: 

Keď som roku 1920 začal chodit' do školy, vtedy 
som sa učil, že Zem je gulatá, čo sme malž znázor-
nené glóbusom. O pat rokov neskoršie v odborne j 
škole som sa zasa učil, že Zem nie je celkem gu-
latá, ale ako jablko, Nore a dole je malá rovinka. 
No neskoršže v strednej škole, už som sa učil, že 
Zem nic je gulatá, ale elipsovitá... Začžatkom toh-
to roku som počul od pozorovatelov na Antarktíde, 
že naša Zem nie je gutatá ani elipsovitá, ale na 
severe a na juhu sploštená. Či je tomu tak? Nechce 
sa mi vent, aby naše Zem v tak krátkej dobe meni-
la svoju tvárnost! 

Hoci sme se na tejto predstave z chuti zasmiali, 
pri porovnaní s citovanou novinovou správou nevy-
chádza pisatel listu práve najhoršie. Aj ked sa vo 
svojich úvahách o tvare Zeme dopustil rovnakej 
chyby, aspoň zapochyboval. 
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PRE D E Ž N É VÝSLEDI<Y 
Z LETU APOLLA 16 

NA MESIAC 
RNDr. V. PORUB~AN, CSc., A(l SAV Bratislava 

další dvaja kozmonauti zostúpili na povrch Me-
siaca, nazbierali vzorky mesačnej půdy, urobili vel-
ké množstvo fotografií, rozložili vedecké prístroje 
a vrátili sa bezpečne na Zem. Posádka Apolla 16, 
sledovaná nespočetnými divákmi pri televízoroch na 
Zemi vykonala rozsiahly výskumný program. Pokial 
J. W. Young a C. M. Duke navštívili mesačnú vy-
sočinu v blízkosti krátera Descartes, T. K. Mattingly 
zostal na obežnej drábe okolo Mesiaca. 

Kozmonauti priniesli na Zem 101 kg vzoriek půdy 
a nakrútili skoro 3800 m filmu. Zatiai sú známe len 
predbežné výsledky a niektoré sú prekvapujúce. 
Napr. Mattingly pri prelete nad krátermm Guyot (od-
vrátená strana Mesiaca) videl zretelne lávové pole 
pripomínajúce mu lávové polia na Hawajských ostro-
voch. Na druhej strane, na planina v mieste pristá-

očakávaná pradávna láva chýba. 
Dalším prekvapením sú magnetické merania v blíz-

kosti krátera Descartes. Magnetické pole je tu sil-
nejšie ako kdekolvek inde na Mesiaci a magnetická 
polarita je obrátená. Podia pozorovaní z velitelského 
modulu vSčšina rádioaktivity je koncentrovaná na 
západnej časti Mesiaca. 

Pri letoch do kozinu sú i lekáni postavení pred 
nové problémy. Napr. pri letoch programu Apollo 
všetci členovia posádok okrem Alana Sheparda po-
čas letu stratili na váhe. Pni Apolle 16 to bolo 
v priemere o 3 kg. Úbytok draslíka z tela bol váž-
nym lekárskym problémom pri Apolle 15, zahrňujúc 
do toho i abnormálny srdcový rytmus. Preto posád-
ka ostatného Apolla mala špeciálnu diétu s prídav-
kom draslíka a tieto tažkosti sa už nevyskytli. 

Z hiadiska priebehu celého letu posledný let na 
Mesiac prebehol vcelku dobre. Takmer všetky hlav-
né kroky programu sa dodržali. Sám Start dňa 16. 

Posádka mesačnej kozmfickej lode Apollo 16. Ziava: 
John W. Young — velitel', Charles M. Duke — pilot, 
LM, a Thomas K. Mattingly — pilot VS. 

Telefoto: ČTK—UPI 

apríla prebehol tak hladko, akoby to bola už velmi 
jednoduchá záležitost. Na dosiahnutie ciela loď po-
trebovala len malé korekcie dráhy. Vážny problém 
bol len s hlavným motorom velitelského modulu, 
keď sa zdalo, že pristátie na Mesiaci nebude možné. 
Nakoniec kozmonauti dostali povolenie na pristátie 
a pri zostupe na povrch Young poznamenal, že tieň 
mesačného modulu mu pri posledných sto metroch 
velmi pomohol pri odhade výšky modulu. Brzdiaci 
motor rozprašoval mesačný prach až od výšky asi 
30 m. 

Kozmonauti pristáli na Mesiaci 20. apríla. Prvý 
deiíi rozložili v okolí miesta pristátia rad prístrojov 
na povrchové experimenty. žial, náhodné pretrhnu-
tie drótu vyradilo z prevádzky prístroje na meranie 
podpovrchových tepl&t a tepelného toku, ale i tak 
prieskum Mesiaca bol velmi úspešný. Kozmonauti 
bez tažkostí dodržali svoj pracovný program naplá-
novaný na 71 hodin pobytu na Mesiaci a 20 hodin 
mimo mesačného modulu. Pred návratom na Zem 
vypustili malá družicu určenú na štúdium častíc a 
pola v okolí Mesiaca. Prvá takáto družica bola vy-
pustená Apollom 15 a prestala čiastočne pracovat 
pra poruchu 4. februára. Mesačné vozidlo velmi oce-
nili obidvaja kozmonauti, pretože planina bola mies-
tami úpine posiata drobnými krátermi a bez vozidla 
by sa len velmi tažko mohli pohybovat. Zo skafan-
dra najviac kritizovali rukavice, pri ktorých sú prsty 
roztiahnuté od seba a pni práci s nejakým nástrojom 
sa už po niekolkých minútach ruky velmi unavujú. 

Vracajúci sa velitelský modul vstúpil do zemskej 
atmosféry presne pod vyžadovaným uhlom 6,5° k ho-
rizontu a rýchlostou 120 000 km za hodinu. Po pri-
brzdení atmosférou pristál pomocou padákov asi 
800 m od plánovaného miesta a o 40 minút boll 
všetci na palube lode Ticonderoga. 

Z prvých výsledkov letu sú pra astronómov za-
ujímavé fotografie mesačnej oblohy získané pomocou 
špeciálnej kamery v ultrafialovom svetle. Kamera 
bola umiestená v tieni mesačného modulu. Toto po-
loautomatické zariadenie je kombinácia kamery a 
spektrografu s elektrónovým zosilovačom, Young 
fotografoval touto kamerou Zem a vybrané mimo-
zemské objekty v ultrafialovom svetle na vinových 
dlžkach kratších ako 1600 A. Velmi zaujímavé sú 
snímky Zeme vo svetle medzi 1230 až 1550 A, kde 
svetlo pochádza z atomárneho kyslíka a molekulár-
neho dusíka. Jasna vystupujú zóny polárnych žiar 
a rovníkový pás známy už z geofyzikálnych družic. 
Navyše sa ukazuje další jasný pás sklonený k rovní-
ku a zdá sa, že ide okolo celej Zeme. 

Na fotografiách z pásma 1050-1550 A je vodíko-
vá geokorona ako sférický útvar siahajúci do vzdia-
lenosti až 60 000 km od Zeme. Podia predbežných 
spracovaní ultrafialových spektrogamov žiariaci vo-
dík možno pozorovat hocikde na mesačnej oblohe. 
Vo fotografiách vybraných galaxii sa neobjavil pre-
bytok intergalaktického vodíka. 

V súčasnosti na Mesiaci pracujú štyri seizmické 
stanice na registráciu otrasov na Mesiaci a dopadov 
meteoritov. Dňa 13. mája o 8. hod. 39 min. svetového 
času všetky stanice zaznamenali otras, ktorý prav-
depodobne spósobil dopad niekolkotonového meteo-
ritu. Miesto dopadu sa nachádza asi 140 km severne 
od miesta pristátia mesačného modulu v blízkosti 
Fin Mauro. Energia uvoinená pri dopade zodpove-
dala explózii asi 200 ton TNT a dopadom mal vznik-
nút kráter velký ako futbalové ihrisko. 
Podia chemickej analýzy niektorých vzoriek půdy 

prinesených Apollom 16, nevyskytuje sa tu velká 
rozmanitost v zložení. Skaly z Apolla 15 i 16 sú 
velmi bohaté na hliník a na vápnik, bohatšie ako 
vzorky z mých časti Mesiaca alebo pozemské ba-
zalty. 

Dňa 23. mája na povel zo Zeme holi odpálené tni 
nálože zo zariadenia, ktoré na Mesiaci 
Young a Duke. Nálože explodovali vo vzdialenostiach 
900, 300 a 150 m smerom na západ od miesta pri-
státia. Predbežná analýza šírenia vIn spOsobených 
explóziou ukazuje, že povrchová vrstva prachu a 
drobných skál na tomto mieste siaha do hjbky asi 
900 m, teda podstatne hlbšie ako sa predpokladalo. 
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Pilot lunárneho modulu Ch. M. Duke zberá vzorky 
pri jednej z mesačných prechádzok. 

Telefoto: ČTK —UPI 

Druhý deň po pristátí astronauti 7 hodin mi-
mo mesačný modul. Na obrázku je kapitán Young 
pri zbere vzoriek pri kráteri Plnm, kto-
rý má v priemere 40 m a hlboký je 10 metrov. V po-
zadí je mesačné vozidlo. 

Foto: Sky and Telescope 

Hore je fotografia Velkého Magellanovho mračna 
Qnajbližgej susednej galaxie viditei'nej na južnej ob-

zhotovená na observatóriu v Harwarde. Dolu 
je fotograffia toho istého objektu v ultrafialovom 
svetle získaná Apollom 16. 

Foto: Sky and Telescope 

~ ~ * 

Ešte predtým, ako Apollo 16 letelo na Mesiac, 
začali sa v NASA prfpravy na let Apolla 17, ktoré 
má štartovaf 6. decembra 1972. PodIa programu má 
pristáf blízko pohoria Taurus, južne od krátera Lit-
torow, pri juhovýchodnom okraji Mare Serenitatis. 
V tejto oblastí sa nachádzajú rozlahlé a strmé po-
hana tvorené za svetlého materiálu. Medzi nimi sú 
pruhy tmavého materiálu, o ktorom sa predpokladá, 
že je to vulkanický prach. I na Apolle 17 kozmo-
nauti povezú so sebou mesačné vozidlo a rozličné 
vedecké prístroje na výskum podpovrchových vlast-
nosti Mesiaca. Na veliteIskom module bude radar na 
štúdium povrchu až do hjbky 1500 m, na pripadnú 
lokalizáclu podpovrchovej vody. Posádku Apolla 17 
tvoria E. A. Cernan ako velitel, R. E. Evans a dr. 
H. H. Schmitt. 



~ 
Západne od miesta pristátia Young stojí pred častou 
rozložených prístrojov. 

Foto: Sky and Telescope 

Štart mesačného modulu „Orion" z mesačného po-
vrchu. 

Foto: ČTK—AP 

Pristátie Apolla 16 na Zemi. 
Telefoto: ČTK—AP—UPI pool 



NAJVÄČŠ 
na svete je vo vysol 
horskom observaté~ 
Mount Palomar, U' 
ktoré leží vo výške 15 
metrov nad morom. 1 
rexové zrkadlo d'alel 
hladu má priemer 5 
centimetrov a váži 1 
tony. (Ešte váčší d'alel 
hlad s priemerom zrk~ 
la B m sa stavia v ZS.' 
Kozmos 5/71.) Šestná 
metrové primárne ahn 
ko možno pomocou 
stavy zrkadiel predj 
až na 150 m a vyvii 
svetelné lúče dutými 
sami prístroja do mie 
ností pod dalekohfado 
Prístroj pracuje takto 
primárnom, Cassegrair 
vom alebo Coudé ohn 
ku. Tubus d'alekohla 
váži 125 ton. Rozme 
tohto reflektora sú ta 
velké, že pozorovateli 
pohodlné miesto v p 

144 KOZMOS OKT9BER 1972 



.4/ 
Pohfad na pát'metrový d'alekohl'ad. 

Foto: The New Space encyclopedia 

4/ 
V 
Kabína pozorovatel'a v primárnom ohnisku. 

Foto: The New Space encyclopedia 

Kopula d'alekohfadu. 
Foto: The New Space encyclopedia 

V 
V 
Brúsenie pžt'metrového zrkadla. 

Foto: The New Space encyclopedia 

Zadná strana 5-metrového zrkadla. Buňkovitá štruk-
túra sa dobre prispósobuje zmenám teploty okolia 
a navyše zmenšuje váhu zrkadla. 

Foto: The New Space encyclopedia 

ĎALEKO HL"AD 
márnom ohnisku, priamo 
v tubuse. Váha celého 
d'alekohPadu je 500 ton a 
je umiestený v kopule 
s priemerom 40 metrov. 

Ďalekohfad odovzdali 
do prevádzky v r. 1948 
a skompletizovali o rok 
neskór. Tento obor posu-
nul hranice viditelného 
vesmíru až do vzdiale-
nosti 6 miliárd svetel-
ných rokov. Možno ním 
fotografovat objekty až 
do 23,5 magnitúdy. Ďale-
kohfad sa používa na 
fotografický prieskum 
hviezd, hmlovín a gala-
xií, ako i na spektrosko-
pický a fotometrický vý-
skum týchto objektov. 
Pomáha najmá pri rieše-
ní problémov štruktúry 
našej Galaxie a Metaga-
laxie. 

—E.P. —

A 
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A 
Fotografie galaxie M 82 v normálnom svetle a v svet-
le vodíkovej čiary H-alfa, získané Lyndsom a Sanda-
geom pomocou 5-metrového dalekohladu. Vidief na 
nich stopy výbuchu jadra galaxie, ktorý nastal pred 
jeden a pol miliónom rokov. 

Foto: Sky and Telescope 

Galaxia M 81 v súhvezdí Velkého voza. 
Foto: Sky and Telescope 



KATASTROFY 
V JADRACH 
GALAXIÍ 
RNDr. JAN ŠTOHL, CSc. 

AÚ SAV Bratislava 

Za najvhčšie katastrofy vo vesmíre sa ešte done-
dávna pokladali výbuchy supernov. Vzplanutie su-
pernových hviezd je skutočne javom impozantných 
rozmerov: uvolní sa pri ňom energie v celkovom 
množstve 10 až 10J0 ergov, jasnost samotnej super-
novy sa zbýši odrazu až stomiliónnásobne a zažiarit 
může jasnejšie ako celá galaxia. A predsa tieto ex-
plózie supernov nie sú najvličšími vo vesmíre. Uply-
nulé desatročie prinieslo vela nových faktov, ktoré 
jednoznačne dokazujú, že v j a d r á c h galaxií vzni-
kajú ovela mohutnejšie katastrofy, pri ktorých sa 
uvolní miliónkrát viac energie ako pri vzplanuti su-
pernov. 

Pred desiatimi rokmi astronómovia Lynds a San-
dage podrobili výskumu neobyčajnú galaxiu M 82 
pomocou velkého 5-metrového dalekohladu na Mount 
Palomare. Táto galaxia, ktorá patrí do malej skupiny 
galaxií okolo známej špirálovitej hmloviny M 81 
v súhvezdí Velkého voza, je prototypom nepravidel-
ných galaxií II. typu (Irr II), t. J. neobyčajných ob-
jektov. Má sploštený tvar s nepravidelnými výbež-
kami a je jedným zo známych zdrojov rádiového 
žiarenia s označením 3 C 231. Hlavnou príčinou, pre-
čo sa Lynds a Sandage rozhodli skúmat túto galaxlu, 
bol rozpor medzi jej spektrálnym typom A 5 a jej 
integrálnou farbou, ktorá podla spektra mala byť 
biela až modrá, v skutočnosti však_bola oranžovo-
červená. 

Sčervenanie svetla galaxii je zvyčajne znakom, že 
ich svetlo prechádza cez vrstvy rozptýlenej plynno-
prachovej hmoty. Kecl Lynds a Sandage získali kva-
litně fotografie galaxie M 82 v žltom svetle a v čer-
venom svetle čiary vodíka H-alfa na vinovci djžke 
6563 A, odrazu sa v nej skutočne ukázali dlhé ne-
pravidelné vlákna a výbežky tmavej í svietiacej 
hmoty — zrejme vodíka — ktoré siahali od jadra 
galaxie do vzdialenosti až 14 tisíc svetelných rokov 
v obidvoch smeroch rotačnej osi galaxie. V spektre 
týchto plynných más vodíka sa ukázali slino rozší-
rené emisně čiary. Na základe Dopplerovho prin-
cipu možno preto príst k závoru, že všetky tieto 
masy vodíka unikajú velkou rýchlostou od jadra 
galaxie, a to v najvzdialenejších miestach rýchlos-
tou až 2700 km/sek. 

Vysvetlenie všetkých pozorovaných javov v galaxii 
M 82 je jednoznačné. Je zrejmé, že sme svedkami 
pozostatkov mohutného výbuchu, ktorý nastal vjadre 
teeto galaxie, a to približne pred jeden a pol milió-
nom rokov. Zmeranie intenzity spektrálnych čiar na-
vyše prezradilo, že pri tomto výbuchu bolí z jadra 
galaxie vymrštené plynné masy v celkovom množ-
stve takmer 6 miliónov hmotností Slnka. Energia, 
ktorá sa pritom uvolnila, dosiahla celkové množstvo 
1056 až 10J8 ergov. Pripomeňme si pre zaujímavost 
i porovnanie, že napríklad pri výbuchu prve] ató-
move j bomby sa uvolnila energia 1021 ergov a že 
energia i najvi čších zemetrasení dosahuje približne 
10y' ergov. 

Objavom mohutnej explózie v jadre galaxie M 82 
sa vynára hned niekolko závažných otázok, ktoré 
můžu mat rozhodujúci význam pre poznanie vzniku 
a vývoja hvtezdnych sústav. Je tento výbuch iba 
ojedinelým javom, ktorý je osudom iba malého počtu 
jedného druhu galaxií, alebo je zákonitou etapou, 
ktorou musia prejst pri svojom vývoji všetky hviezd-
ne sústavy? A čo je príčinou takej neuveritelne mo-
hutnej explózie, na ktorej vysvetlenie už ani jadrová 
energia nie je postačujúca? 

Seyfertova galaxia NGC 1275 odfotografovaná Lynd-
som v čiare H-alfa vodíka, na ktorej jasne vidiet 
stopy výbuchu jadra galaxie. Výbuch nastal pred 5 
miliónmi rokov. Rýchlosf unikajúcich plynných más 
je až 3000 km/sek. 

Foto: Sky and Telescope 

Treba si tu predovšetkým uvedomit, že pozorovaný 
výbuch jadra galaxie M 82 je vyslovene krátkodobá 
záležitost. Odohral sa približne pred jeden a pol 
miliónom rokov. O dalších 10 miliónov rokov ne-
ostanú po ňom už nijaké pozorovatelné stopy, lebo 
vyvrhnuté masy vodíka pri svojej fantastickej rých-
losti sa celkom rozptýlta do medzigalaktického 
priestoru. Ak si pritom uvedomime — sleďujúc úva-
hy známeho sovietskeho astrofyzika Agekjana z Bju-
rakanského observatória —, že galaxie existujú pri-
bližne 10 miliárd rokov, potom i keby nastal v kaž-
dej galaxii počas jej existencie výbuch v Jadre, mo-
hol by sa dnes pozorovat iba pri jednej z tisíc ga-
laxií. 

Dnes poznáme už aj dalšie galaxie, v ktorých 
možno pozorovat stopy výbuchu a búrlivej činnosti 
ich jadier. Patrí medzi ne najm0 galaxia NGC 1275, 
ktorá je jednou z tzv. S e y f e r t o v ý c h galaxii. 
Tieto galaxie sa vyznačujú najmá tým, že majú vel-
mi malé jasné jadro, v ktorého spektre sa pozoruje 
vela emisných, rozšírených čiar. Je to neklamný 
důkaz, že v jadrách Seyfertových galaxii prebiehajú 
búrlivé procesy s prudkým pohybom plynných hmót, 
dosahujúcich rýchlost od 500 do 4000 km/sek.S rov-
nakou rýchlostou sa sice rozpadajú aj plynné obaly 
supernov, lenže ich hmotnost iba niekolkokrát pre-
vyšuje hmotnost Slnka, kým hmotnost jadier Seyfer-
tových galaxií dosahuje stovky až desattisice hmot-
ností Slnka. 

Galaxia M 82 sa nachádza v blízkosti známej špirá-
lovej galaxie M 81 v súhvezdl Velkého veza. 

Foto: Sky and Telescope 



V prípade galaxie NOC 1275 sa podarilo Lyndsovi 
pred dvoma rokmi odfotografovat v úzkej oblasti 
spektra okolo čiary H-alfa slabé vlákna, vychádza-
júce z jadra a siahajúce až po okraj galaxie, ale-
ktoré až do vzdialenosti 50 tisíc svetelných rokov... 
Rýchlost týchto plynných vodíkových más dosahuje 
až 3000 km/sek. Sú pozostatkom výbuchu, ktorý na-
stal približne pred 5 miliónmi rokov. Treba dodat, 
že galaxie NOC 1275 je rádiovým zdrojom (označený 
je 3 C 48 alebo aj Perseus A), který bol ako jeden 
z prvých identifikovaný a stotožnený s hviezdnou 
sústavou. Jeho rádiové žiarenie vychádza ze samého 
centra galaxie a je tiež jedným z prejavov búrlivých 
procesov v jadre galaxie. 

Náznaky výbuchov sa pozorujú i v galaxiách NGC 
5195, NGC 3077, NOC 2685 a ďalších. Neobmedzujú 
sa iba na istý typ galaxií, veď i Seýfertove galaxie 
s búrlivou činnostou ve svojich jadrách možno nájst 
rovnako medzi eliptickými, špirálovitými i nepravi-
delnými galaxiami. V mamutej galaxii M 87 (NGC 
4486), ktorá patrí k eliptickým galaxiám EO a má 
najváčšiu známu hmotňost približne 1000 miliárd 
hmotností Slnka, pozoruje sa výbežok dlhý vyše 
3000 svetelných rokov, který uniká z malého a velmi 
jasného jadra galaxie vysokou rýchlostou. Aj táto 
galaxia patrí medzi zdroje intenzívneho rádiového 
žiarenia. Stopy slabších výbuchov možno pozorovat 
dokonca i v takých zdanlivo celkom „normálnych" 
galaxiách, akými sú naša Mliečna sústava, špirálová 
hmlovina M 31 v Andromede a špirálová hmlovina 
M 51 v súhvezdí Poiovníckych psov. Z jadra našej 

galaxie unikajú plyny rýchlostou 200 km/sek. V jed-
re galaxie v Andromede nastal výbuch približne 
pred 7 miliónmi rokov a uvolnila se pri ňam cel-
ková energia 10 ergov. 

Je zrejmé, že v jadrách mnohých galaxií sa odo-
hrávajú búrlivé procesy, které můžu mat významný 
podiel pri samotu vývojovom procese celých galaxií. 
Podla názoru vynikajúceho sovietskeho astrofyzika 
Ambarcumjana jadrá galaxií sú ich hlavnými aktív-
nymi oblast emi, obsahujúcimi superhustú hmotu 
s nesmiernymi zásobami energie. Práve z tejto su-
perhustej hmoty sa pri výbuchoch uvolnujú plynné 
hmoty, z ktorých sa potom tvoria hviezdy i celé 
špirálové ramená galaxií. Podia Ambarcumjana 
i kvazary sú vlastne izolovanými jadrami, které ešte 
nestihli utvorit okolo seba hviezdne pole a sú teda 
vlastne celkom začiatočnými štádiami vývoja hviezd-
nych sústav. 

Ve svojom oficiálnom prejave pred plénom Aka-
démie vied ZSSR 2. marca 1972 pri príležitosti svoj-
ho vyznamenania zlatou medailou Lomonosova za 
r. 1971 sformuloval Ambarcumjan svoje predstavy 
o aktivite jadier galaxií do velmi silnej tézy: „Každá 
galaxia sa utvára v důsledku činnosti svojho jadra 
a sekundárnych centier aktivity, které se z nebo 
utvorili." I ked tento názor nie je zadal jednoznač-
né dokázaný, isté je, že jadrá galaxií sú klúčom 
k poznaniu vzniku i vývoje hviezdnych sústav, a 
tým i k riešeniu rozhodujúcich preblémev kozmo-
lógie. 

VÝVOJ NÁZOROV 
NA G RAVITÁC 1 V 

ING. J. ŠUBA - ING. M. PETROVIČ 

Otázka gravitácie (prítažlivosti) upútava Iudského 
ducha od staroveku až podnes a o nijakom pred-
mete fyziky okrem etomistiky se tolko nepremýšlalo 
ako o príčinách gravitácie. Preto hodno si bližšie 
všimnút vývoj názorov na gravitáciu, ktorý v mno-
hom odzrkadiuje vývoj ludského peznania vůbec. 

Aristoteles (384-322 pred n. 1.), „najváčší mysli-
tel staroveku, najuniverzálnejšia hlava medzi stare-
vekými filozefmi" (K. Marx), jav prítažlivosti vysvet-
loval tzv. prirodzeným pohybem telies. Aristoteles 
rozlišoval „nedokonalé" pozemské telesá, kterým bol 
vlastný „prirodzený pohyb do stredu Zeme (už tu 
sú akési základy učenia o gravitácii) a „dokonalé" 
nebeské telesá, které opisovali kružnice (dokonalú 
krivku) okolo nehybnej guIatej Zeme, ktorá bole 
podia Aristotela stredom vesmíru. Alexandrijský 
astronóm Claudius Ptolemaios (90-160 n. 1.) teóriu 
geocentrického systému hlbšie rozpracoval, keď ze 
Zeme pozorovaný slučkovitý pohyb planét vysvetIo-
val rovnomerným pohybom planét po kružniciach, 
tzv. epicykloch, ktorých stredy obiehajú po vščších 
kružniciach okolo Zeme. 

Už niektorí stredovekí učenci zastávali názor, že 
Sloko je stredom planetárnej sústavy. Prvenstvo sa 
tu priznáva Aristarchovi ze Samu (310-230 pred 
n. 1.). Ich názory boll blízka Kopernikovým, avšak 
ich diela sá stratili, resp. zhoreli v alexandrijskej 
knižnici. Táto strata umožnila aristotelovsko-ptole-
maiovskej geocentrickej teórii dominovat až do čias 
Kopernika. 

Tisíc jablek spadlo na nos zeměkoule, 
a jen Newton doved těžit ze své boule. 

(Vítězslav Nezval: Edison) 

Koperník (1473-1543) ve svojej knihe „De Revo-
lutionibus Orbium Coelestium" (1543) formuloval 
heliocentrický systém, který logickejšie vysvetloval 
pozorované pohyby planět ako zložitý a tažkopádny 
systém Ptolemaiov. Kopernikove myšlienky sa však 
šírili s velkými tažkostami, pretože jednak narazili 
na prudký odpor stredovekých cirkví (najtragickej-
šie bol postihnutý taliansky filozof Giordano Brune, 
který za smelé propagovanie heliocentrického sys-
tému, za sveju revolučnú filozefiu, která hlásala 
velký počet obyvatelných svetov a za svoj odvážny 
proticirkevný postoj bol r. 1600 upálený) a jednak 
medzi vtedajšími poprednými astronómami Koperni-
kovo učenie nebole jedneznačne prijímané. Medzi 
odporcov Kopernikovho učenia patril napr. aj velký 
dánsky astronóm Tycho Bracha, který koncom XVI. 
storočia působil v Prahe (ako jeden z důvodov jeho 
odmietavého stanoviska se uvádza Braheho neúspech 
v hledaní ročnej paralaxy hviezd). 

V tých časech fyzika ešte nebola na takej úrovni, 
aby kauzálne odůvodnila správnost heliocentrickej 
sústavy. Kopernikova heliocentrická sústava však 
okrem toho, že bota neobyčajne silným momentem 
ve filozofii (strata jedinečného postavenia Zeme 
v strede vesmíru), bela aj neobyčajne silným impul-
zem k rozvoju astronámie, fyziky a prírodných vied 
vůbec. Na cesta k poznaniu zákona všeobecnej gra-
vitácie bela Kopernikova heliocentrická koncepcia 
prvým vedeckým krokem. Z Kopernikovej heliocen-
trickej sústavy (a tiež z rozboru mnohoročných kva-
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litných astronomických pozorovaní Tycha Braheho, 
toho istého Tycha Braheho, ktorý bol Kopernikovým 
odporcom) odvodil začiatkom XVII. storočia Braheho 
následník na cisárskom dvore v Prahe, nemecký 
astronóm J. Kepler (1571-1630) svoje zákony o po-
hybe planět. Pol storočia na to z Keplerovych záko-
nov odvodil Newton zákon všeobecnej gravitácie. 

Ako sme naznačili, Kopernik, ani jeho zástancovia 
v najbližších desatročiach po Kopernikovej smrti ne-
prišli na princip gravitácie. Poznanie učencov sa 
však postupne čoraz viac blížilo pravde. Zrekapitu-
lujeme si v krátkosti tento vývoj, ktorý fyzika pre-
šla od čias Kopernikových do čias Isaaca Newtona. 

Na rozhraní XVI, a XVII. storočia holandský uče-
nec Simon Stevin dával heliocentricky systém do 
súvisu s magnetizmom. Kepler poznal, že sila spů-
sobujúca obiehanie planět okolo Slnka sa šíri od 
Slnka. Usudzoval, že je nepriamo úmerná vzdiale-
nosti od Slnka. Domnieval sa, že táto sila působí 
iba v blízkosti roviny ekliptiky, v rozmedzi, v kto-
rom obiehajú planéty, a že sa nestráca neužitočne 
inymi smermi. 

Velký astronóm, fyzik a matematik Galileo Galilei 
(1564-1642), ktorý tak vela vykonal pne uznanie 
správnosti Kopernikovho učenu, tiež nevedel vy-
svetlit princip gravitácie. Vyznamne však posunul 
bádanie bližšie k cielu nielen svojím experimentál-
nym důkazom správnosti heliocentrickej sústavy, ale 
aj svojimi pokusmi s volným pádom telies vo vzdu-
choprázdna. Galilei dokázal, že všetky telesá, tažké 
aj lahké, padajú k Zemi rovnakým zrychlením. Po-
zorované odchylky sú zapríčinené odporom vzdu-
chu. 

V XVIII. storočí si vela prívržencov získalo učenie 
francúzskeho prírodovedca a filozofa René Descarta 
(1596-1650). Vesmír bol podia Descarta vypineny 
jemnou látkou, tzv. éterom (tento—pojem prevzal od 
starovekych učencov). i;ter je podla Descarta ma-
téríou, ktorá prenáša vzájomné působeni medzi te-
lesami. Utvoril tečnu vírov svetovej matérie, éteru. 
Pomocou tejto teórie vysvetloval vznik slnečnej sú-
stavy, pohyby jej jednotlivých telies a aj volny pád 
pozemských telies. V duchu Descarta si prítažlivost 
vysvetloval aj holandsky fyzik Ch. Huygens (1629-
1695). Ním vypracovaná tečna dostredivych a od-
stredivých sil nedala sa však už pine zosúladit 
s Descartovou tečnou vírov. 

Pred Newtonom sa niekolko význačných učencov 
(Bulliald, Borelli, Hook) dostalo blízko k zákonu 
všeobecnej gravitácie, ale ani jeden z nich ho neve-
del matematicky odvodit a formulovat. Úsilie staro-
vekych a stredovekych učencov v hladaní zákoni-
tosti prítažlivej sily zavfšil až Isaac Newton (1643 
—1727). 

Newton (údajne inšpirovaný pádom jablka zo stro-
mu) porovnal prítažlivost na zemskom povrchu s do-
stredivou silou spůsobenou prítažlivostou Zeme, 
ktorá udržuje Mesiac na jeho obežnej drábe okolo 
Zeme. Zistil zhodu s očakávanou zmenou prítažlivej 
sily od štvorca vzdialenosti. Aplikoval svoje princi-
py dynamiky na pohyb nebeských telies a na volny 
pád a odvodil zákon všeobecnej gravitácie. Ten ho-
vor, že dye telesá sa pritahujú silou, ktorá je pria-
mo úmerná súčinu hmotností tychto dvoch telies a 
nepriamo úmerná štvorcu ich vzdialenosti. Newton 
svojím gravitačným zákonom matematicky dokázal 
a upresnil Keplerove zákony. Tým definitívne zdů-
vodnil správnost Kopernikovho učenia. Newtonov 
gravitačny zákon vysvetlil nielen zákonitost volného 
pádu pozemských telies a zákonitost obehu planět 
okolo Slnka, ale aj mechanizmus prílivu a odlivu a 
pohyb dvojhviezd, ktoré sú daleko za hranicami 
slnečnej sústavy. Vrcholným úspechom Newtonovho 
gravitačného zákona bol objav planéty Neptún (r. 
1846). Ked sa totiž spozorovali odchylky v dráhe 
planéty Urán, vznikla myšlienka, že tento jav možno 
vysvetlit jedine působením prítažlivej sily dovtedy 
neznámej planéty. Nemecky astronóm J. G. Galle tú-
to planétu objavil ešte v ten isty večer, čo dostal 
list s výpočtami od francúzskeho astronóma U. Le-
verriera. Newtonova autorita, ktorá bola medzi prí-
rodovedcami velmi vysoká už za jeho života, tým 

Isaac rJewton 

Albert Einstein 



ešte vllčšmi vzrástla. Všetky fyzikálne doje sa vy-
svetiovali Newtonom sformovanou fyzikou. Tak to 
bole ešte pred necelými sto rokmi. 

Prevratné objavy vo fyzike koncom minulého a 
začiatkom tohto storočia (elektromagnetické vinenie 
šíriace se rýchlostou svetla, kvantový charakter vy-
žarovania a pohlcovania svetla) ukázali, že Newto-
nova mechanika neplatí neobmedzene. Fyzika sa roz-
vinula do kvalitatívne nových rozmerov a v rámci 
tohto revolučného pokroku fyziky sa revidoval a 
upresnil aj zákon všeobecnej gravitácie. Nový, úpl-
nejší pohIad na gravitáciu vypracoval Albert Ein-
stein (1879-1955) vo svojej všeobecnej te6rtt rela-
tivity. 

Einstein predpokladá gravitačně pole ovplyvůulu 
ce geometriu priestoru [predpokladá zakrivený prte-
stor v důsledku gravitačného pola), prisudzu,e Kra-
vitačnému působeniu šírenie rýchlostou svetla a do-
kazuje existenctu gravitačných vin (podla \ -wi' , i,1 

prítažlivost působí okamžite a je na dialku ničun 
nesprostredkovaná), predpovedá zmenu
pola pohybom telesa [z Einsteinovej teórie gravitá-
cie vyplýva existencia závislosti zemskej gravitácie 
od rotácie Zeme, Newtonov gravitačný zákon tento 
vztah nepredpokladal). Hovorí o gravitačnom polí, 
které má energiu. Obmedzuje konštantu rýchlosti 
svetla na oblast, kde nepůsobia gravitačně sily 
(resp. sú dostatočne malé). Důsledkom teórie rela-

tivity je aj tzv. dilatácia času (na telese, ktoré letí 
vzhIadom k pozorovatelovi velkou rýchlostou, blíz-
kou rýchlosti svetla, nastáva spomalenie času a skrá-
tenie dlžok). Z Einsteinovej teórie vyplývajú nové 
poznatky o vzájemných vztahoch medzi hmotou, po-
hybom, energiou, priestorom, časom a gravitačným 
polom. 

Důsledky vyplývajúce z Einsteinovej teórie relati-
vity sa najvýraznejšie prejavujú pri vysokých rých-
lostiach, blížiacich sa rýchlosti svetla. Na vysvetle-
nie vačšiny fyzikálnych javov vystačíme s Newto-
novou fyzikou. Sú však javy, v kterých sú odchýlky 
vyplývajúce z použitia Newtonových zákonov a Ein-
steinových zákonov merateIné. Sám Einstein krátko 
po sformulovaní svojej teórie navrhol overenie troch 
efektov: ktoré predpovedal stáčanie Merkúrovho pe-
rihélia, ohyb svetelných lúčov v blízkosti Sluka a 
tzv. gravitačný červený posun. Všetky tieto tni efek-
ty sa skutočne potvrdili a priniesli Einsteinovi sve-
tové uznanie. 

Bádanie v problematike gravitácie pokračuje Balej 
aj po Einsteinovej smrti. Jednou z hypotéz je teória 
gravitónov. Gravitóny sú hypotetické častice, o kte-
rých sa predpokladá, že sú nositelmi gravitácie. 
Zistenie a ovládnutie týchto častíc by beto velmi vý-
znamné nielen pre fyziku, ale vo svojich důsledkoch 
aj pra celé iudstvo. 

ASTRONOMICKÉ KRÚŽKY 
A ATEISTICKÁ VÝCHOVA NA ŠKOLÁCH 

IVAN MOLNAR, prom. fyzik 

Neustály rozvoj astronómie v Československu zá-
konite núti perspektívne nešit organizačně problé-
my záujemcov a Podporovatelov tohto odboru s pri-
hliadnutím na špecifické potreby popularizácie 
astronómie a kozmonautiky v dnešnej modernej a 
pokrokovej socialistickej společnosti. 

Záujemci o astronómiu a kozmonautiku sa venujú 
tejto oblasti mimo pracovných alebo študijných po-
vinností a združujú sa v krúžkoch bez ohledu na 
odbornú kvalifikáciu a vek. Sú to známe astrono-
mické krúžky. 

Astronomický krúžok je záujmový krúžok, v kto-
rom sa dobrovolne združujú jednotlivci, aby sa sú-
stavne a všestranne vzdelávali a osvojili si potrebné 
vedomosti, pracovně skúsenosti, zručnost a návyky. 

Osobnost každého človeka určuje predovšetkým 
osobnost jeho schopnosti, potrieb, záujmov a záIub. 

Záujem ako úsilie zdokonalovat sa a pracovat 
v istej oblasti, je u dospelých ludí v ičšinou trvalý. 
U mladých Iudí, najme v priebehu dospievania, se 
často záujmy a záluby mania, čo súvisí s telesným, 
a najma duševným vývinom jednotlivce. Je však po-
vinnostou pedagogických i ostatných pracovníkov 
kultury a ideológie, aby u mládeže pestovali a roz-
víjali kultúrne a ušlachtilé záujmy a záluby. 

Preto pne vyspalejších žiakov, záujemcov od 7. až 
9. postupného ročníka ZDŠ v rámci mimoškolskej 
záujmovej činnosti treba na školách zakladat astro-
nomické krúžky. Ziaci, ktorí v štúdiu pokračujú na 
SVŠ alebo na OSŠ, prestúpia do astronomických 
krúžkov týchto škůl. Astronomické krúžky na týchto 
školách sú už na vyššej úrovni, t. j. pne pokročilých 
členov, ktorí už aktívne pracovali v astronomickom 
krúžku na ZDŠ. 

Prvá sovietska družice otvorila brány vesmíru do-
korán. Vdaka tomu, že sme priamymi svedkami pre-
nikania človeka do vesmíru, dobývania Mesiaca, Ve-
nuše a Marsu, mládež a dospelí majú teraz priamy 
záujem, aby lepšie rozumeli astronómii a aby sa 
v nej vyznali. 

Bohatý rozvoj siete ludových hvezdární a pozoro-
vatelní, založenie Slovenského zvázu astronómov-
amatérov [SZAA), ktorý už podchytáva aj mládež, 
a to od 14 rakov, vyše 50-ročná činnost Českoslo-

venskej astronomickej společnosti pri ČSAV a SAV 
a vydávanie časopisu Říše hvězd a na Slovensku ča-
sopisu KOZMOS, pripravili takú plodnú půdu, také 
podmienky, ktoré treba ve vzdelávacej práci všet-
kých typov a stupňov škůl účelne podchytit a vy-

užit. 
Súčasní ludia chcú poznat vesmír, v ktorom žijú. 

Je to len samozrejmé, ked moderný človek chce byt 
správne informovaný o tom, čo nám poskytuje veda 
a technika o svete, v ktorom žijeme. 

Patrí to k všeobecnému vzdelaniu, aby človek mal 
vedomosti na úrovni dnešnej vady a utvoril si taký 
vedecký svetonázor, který umožňuje súčasná pokro-
ková socialistická veda. Okrem toho astronómia — 
veda o vesmíre — ako jedna z najstarších vied po-
skytuje nám objektívny obraz o vývoji Iudských po-
znatkov od začiatku Iudskej civilizácie až po dne-
šek. 

Je len na škodu, že ta všetko sa neodráža v učeb-
ných osnovách skoro všetkých typov a stupňov škůl, 
že sa na našich školách astronómia nevyučuje ako 
samostatný predmet a že aj ostatně príbuzné pred-
mety, ako napríklad fyzika, zemepis, dejepis, sa len 
sporadicky a povrchne dotknú niektorých partií 
z astronómie. Vedomosti mladého človeka sú potom 
neusponiadané, netvoria celek, a tak sa stane, že 
študent-maturant nie je schopný vymenovat poradie 
planét, nepozná základné principy zákonov platných 
ve vesmíre, nemá ucelený názor na stavbu vesmíru, 
na vznik a vývoj vesmírnych telies. Sú prípady, že 
vysvetlit fázy Mesiaca je pne mladého človeka vše-
vedou. 

Pnete pokladáme za nevyhnutné a aktuálne za-
kladat astronomické krúžky na všetkých typech a 
stupíloch škůl, aby táto medzera, i kecl neoficiálnou 
formou, čista záujmovou činnostou, bole čiastočne 
vypinená. 

Astronomické krúžky vo velkej miere sa zúčastňu-
jú na ateistickej a svetonázorovej výchova mládeže. 
V astronomickom krúžku sa mládež nenútenou for-
mou oboznamuje s hviezdnou oblohou, zdanlivým a 
skutočným pohybem oblohy a nebeských telies, osvo-
jí si priestorovú predstavivost, pozoruje astronomic-
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ké úkazy, robí merania a zápisy pozorovaných úka-
zov a pod vedením vedúceho krúžku sa oboznámi 
i s hodnotením nepozorovaných a nameraných hod-
n&t. 

Prvé pozorovania povrchu Mesiaca, Jupitera, po-
hybov Jupiterových mesiacov, Saturna a Saturnov 
prstenec astronomickým dalekohladom a slnečné 
škvrny projekciou, spravidla u mladých Tudí vzbu-
dila hlboký záujem a získané zážitky z pozorovaní 
zanechávajú nezabudnutelné stopy, niekedy na celý 
život. 

U mnohých mladých Tudí v tých chvílach vzniká 
skutočný záujem o získanie čo najviac vedomosti 
a rozhodnú sa pokračovat v štúdiu. A to právo 
chceme, aby sa zvýšil u našej mládeže študijný po-
tenciál, lebo naša vyspelá veda a technika potrebujú 
nevyhnutne čo najviac vysokoodborných a kvalitných 
vedeckých a technických pracovníkov. 

Astronomický krúžok po celý rok pracuje podle 
dŮsledne zostaveného plánu činnosti. V priebehu 
jednoročného alebo dvojročného kurzu žiaci sa obo-
známia so základnými vedomostami z astronómie. 
V krúžku sa preberajú aj životopisy slávnych astro-
nbmov minulosti a súčasnosti. Mená hvezdárov Ko-
perník, Giordano Bruno, Galileo Galilea, Tycho de 
Brahe, Kepler a ostatných sa účelne využívajú na 
to, aby sa poukázalo na krutý a úporný boj medzi 
pokrokovou vedou a cirkvou. Tu sa zároveii vysvetlí, 
že cirkev má nedokonálý a nevedecký názor na svet, 
preto vždy prenasledovala a prenasleduje nasledov-
níkov pokrokového svetového názoru a ateistov. 

Pri Newtonových zákonoch všeobecnej gravitácie 
treba poukázaf na hmotnú podstatu celého sveta —
vesmíru. Zároveň sa oboznámia so zákonom zacho-
vania hmoty a energie. Pri pozorovaní vzdialených 
hmlovin, hviezdokop a galaxií možno poukázaf na 
to, že vesmír je nekonečný a neohraničený v prie-
store a čase. 

Členovia krúžku sa postupne oboznámia s menami 
význačných sovietskych družíc a sovietskych kozmo-
nautov. Tým sa prehlbi v nich úprimná láska voči 
sovietskemu Pudu a úcta voči 'sovietskej vede a tech-
niko. 

Žiaci sa naučia pracovat s hvezdárskou ročenkou, 
efemeridami a podia efemeríd pozorujú úkazy a pre-
svedčia sa o tom, že vo vesmíre sa všetko deje po-
dla presných prírodných zákonov, že veda vie velmi 
presne výpočtami predpovedat úkazy, a pretože pri-
rodné zákony pletla všade vo vesmíre, nie je po-
trebný zásah nijakej nadprirodzenej bytosti do dejov 
prírody. 

Tu sa poukáže aj na to, že konfigurácie hviezd 
nemajú nijaký vplyv na osud človeka, a že veštenie 

CELOSLOVENSKÁ 
METEORICKÁ 
EXPEDÍCIA 

VARTOVKA 1972 

osudu podia pohybu planét, Slnke a Mesiaca, t. j. 
zostavenie horoskopov je nevedecké a primitívne. 
Taktiež predpovecl pohlavia dieíata na základe kon-
figurácie nebeských telies — to je tečna dr. Jonáše 
— se zakladá tiež na nevedeckých základech a na 
poverčivosti málovzdelaných Tudí. 

Oboznámenie sa so zriedkavými optickými úkazmi 
dennej a nočnej oblohy velmi účinne pomáha vyvrá-
tiť zastaralé a mylné názory stredoveku a nábožen-
stva. 

Pra tých žiakov, ktorí aktívne pracujú v astrono-
mickom krúžku, reči okolo Mesiaca a Slnke, svietia-
ce kríže na obloha nebudú už „predzvestou" hroz-
ných nešťastí, vojen, konce sveta, už nikdy neuve-
ria, že kométy sú „metly božie" atd. 

To isté platí i o úkazoch, ako sú zatmenie Slnka 
a Mesiaca, príchod komét, pád meteorov, polárna 
žiare a mé. 

Členovia astronomických krúžkov už budú poznat 
prírodnú podstatu všetkých javov aukazov a nija-
kému úkazu nebudú pripisovat nadprlrodzený p6-
vod, a to ani v prípade, ak sa nám na prvý pohled 
úkaz zdá čudný. Vždy budú hladat zákonitost, prí-
rodnú príčinu, a všetky úkazy budú pozorovat s nad-
šením a záujmom, a najmu bez strachu! 

Také vyučovanie móže tvorif pevný základ ateis-
tickej svetonázorovej výchovy. Len dobré vedomosti, 
dčkladná presvedčivost a osobná skúsenost mčže 
zdokonalovat človeka v ovládaní materialistického 
a ateistického svetonázoru. Podobný účinoy nemož-
no dosiahnuf nijakým verbalizmom, formalizmom, 
alebo scholastickou metodou, pretože tle met6dy ne-
zaručujú nikdy hlboké a trvalé vedomosti, a ešte 
menej skutočnú presvedčenosť, bez čoho neexistuje 
vedecký ateizmus. 

Preto člnnosf a prácu astronomických krúžkov na 
školách pokladáme za velmi dóležitý faktor formo-
vania a upevňovenia vedeckého materialistického 
svetového názoru mladej generácie. 

Na závor citujem slová RNDr. Ludmily Pajdušáko-
vej, CSc., z jej populárno-vedeckej publikácie Podi-
vuhodné úkazy na obloha: 

„Neverme, že utrpenie ludstva je neodvratné, pre-
tože je poslané bohom. Dnes už vieme, kto je pra-
vou príčinou vojen, kde je koreň biedy a hladu vo 
svete. A je len na nás, aby sme tieto príčiny od-
stránili. Poznali sme, že len India majú svoj vlastný 
osud v rukách a táto viera nám dáva pevnosť na 
taste za pokojným životoni. My sa už nechceme dať 
utláčať „metlami božími", ale naopak, my sami mu-
síme byť metlami, ktoré vymetú všetky pramene slz 
a smútku ludstva." 

V dňoch od 8. do 15. júla 1972 usporiadale Sloven-
ská ústredná hvezdáreí v Hurbanove a Krajská hvez-
dáreň v Banskej Bystrici celoslovenskú expedíciu 
pozorovania meteorov. Expedícia sa konala v Ban-
skej Bystrici na hvezdárni Vartovka. Toto miesťo 
i napriek svojej blízkosti mesta je vhodné na po-
dobné podujatia, lebo je dosf vyvýšené nad mestom 
a celá pozorovacia plocha je obklopená pekným le-
sam, čo čiastočne zmierňovalo účinky mestského 
osvetlenia. Expedícia nadvázovala na podobné podu-
jatie konané v roku 1971 a je i naďalej perspektiva 
urobiť toto podujatie tradičným. Oproti vlaňajšku 
bole expedícia dékladnejšie pripravená a prebehla 
omnoho vydarenejšie, čo ukazuje i získaný pozoro-
vací materiál Teleskopické pozorovania. Foto: M. Hertanský 
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Skupina pozorovateI'ov expedície. Foto: D. Očenáš 

Vizuálne zakreslovanie meteorov. Foto: M. ť-larfanský 

Pohl'ad na tábor expedície. Foto: D. Očenáš 

Na expedícii sa zúčastnilo 25 stálych účastníkov, 
z rozličných končin Slovenska. Jednotlivé časti Slo-
venska boll na expedícii zastúpené takto: Hlohovec 
7, Žilina 5, B. Bystrica 5, Prešov 4, Košice 2 a Pezi-
nok 2. Ubytovanie bob o vo vlastných stanoch v areáli 
Vartovky. Všetci pozorovatelia bolí rozdelení do šty-
roch základnýcli skupin podla svoje] pozorovatelskeJ 

praxe. Každá skupina znala svojho vedúceho, ktorý 
za ňu pine zodpovedal. Počas expedície bol zabezpe-
čený dósledný denný poriadok, ktorý účastníci bole 
povinní dodržat. Pozorovacie skupiny tvorili tito po-
zorovatelia: 

Skupina 1: Sabová, Grendová, Privitzerová, Klok- 
ner, Varinský, Rybár, Chynoradský, Kolenič, Záfer, 
Taraba. 

Skupina 2: Labaš, Jurášek, Rapavý, Humeňanský, 
Onclrek, Fabícius. 

Skupina 3: Kadlečík, Kopal, Šudík, Hanus, Baxa a 
Kubinec. 

Skupina 4: Čelko, Zimnikoval, Chromeková. 

Účelom expedície boto zacvičit nových pozorova-
teTov meteorov a ostatných zdokonalit v metódach 
pozorovania meteorov. Z tohto potom vyplynulo 
i uvedené rozdelenie do skupin. 

V prvej skupine bolt tí pozorovatelia, ktorí ešte 
dosiaT meteory nepozorovali. V druhej skupine bolt 
pozorovatelia s dobrou praxou vizuálneho pozoro-
vania (B. Bystrica •a Prešov). V tretej skupine bolt 
pozorovatelia s menšou praxou teleskopického po-
zorovania. Vo štvrtej skupine boll pozorovatelia 
s dobrou praxou teleskopického pozorovania. 

Pozorovatelov prvej skupiny sme zacvičovali vo 
vizuálnom pozorovaní oblohy od 30° nad obzorom až 
k zenitu. Ďalej malí byt zacvičení v pozorovaní cez 
kruhy. To sa však nespinilo pre krátky počet pozo-
rovacích nocí a neskúsenost pozorovateTov. Velký 
dóraz sa kládol na dobré zacvičenie zapisovateTov. 
Zapisovatelia pre druhú a štvrtú skupinu bolt z prvej 
skupiny, čím sme chceli dosiahnut to, aby sa zaučil 
čo najváčší počet zapisovatelov. Zapisovatelia praco-
vali s presnými stopkami, ktoré si spúštali vždy prad 
začiatkom každého intervalu padla časového signálu 
OBL 5 (3170 kHz). Tým sa zaručila časová presnost, 
lebo ani jedny z používaných stopiek nenadbehli, 
alebo sa neomeškali za jeden interval viac ako 0 1 
sekundu. Pozorovatelia bdi upozorneni, že pokiai 
ale je možnost nastavit stopky podia časového sig-
nálu OBL 5, je potrebné vediet urobit časovú korek-
ciu (M. Plavec, Meteorické roje, NČAV, Praha 1956). 
Zapisovanie robilo spočiatku velké problémy, ktoré 
však boli postupne odstránené. 

Druhá skupina zakreslovala meteory do gnómo-
nických máp, reprodukovaných podla gnomonického 
atlasu. Vždy dvaja pozorovatelia pozorovali jednu 
čase oblohy. Na zakreslovanie se zhotovili podložky, 
ktoré bolí vedla pozorovatela. Na podložky bola 
pripnutá mapa, ceruzka a pravítko. Vedla mal pozo-
rovatel baterku s červenou alebo zelenou clonou. Tu 
1510 vždy o to, aby bola stále sledovaná istá čase 
oblohy, t. j. kým jeden kreslil, druhý musel pozoro-
vat. 

Tretia a štvrtá skupina pozorovala teleskopicky a 
zakreslovala meteory. K dispozícii bolo 5 malých 
binarov 12 X 60 a 3 velké Sometové binary 25X100. 
Pozorovala sa oblast pólu. Pozorovatelia mali opat 
vyhotovené vhodné kresliace podložky a mapy, 
s ktorými pracovali. 

Počas pozorovania prišlo k medziskupinovým vý-
menám, aby sa schopní a pružní pozorovatelia cvi-
čili i v ostatných metódach pozorovania. 
vizuálnych a 20 60-minútových teleskopickýhh, ktoré 
sa pozorovali systémom 2-krát 30 minút s 5 minú-
tovou prestávkou. 

K výsledkom expedície zatia! len tolko: Odpozo-
rované boto 5 nocí, z toho dye úpine a tni neúpine. 
Celkove bolu 46 intervalov, 26 boto 50-minútových 
vizuálnych intervalov a 20 60-minútových telesko-
pických intervalov, ktoré sa pozorovali systémom 
2-krát 30 minút s 5 minútovou prestávkou. 

K ostatným údajom sa vrátime až neskoršie, po 
hlbšom štatistickom spravovaní napozorovaného ma-
teriálu. 

Daniel OČENAŠ, 
KH B. Bystrica 
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METEORICKÁ EXPEDÍCIA 
ONDŘEJOV 1972 

V dňoch 6. 8. až 19. 8. sa konala v Ondřejove a 
V Rápošove celoštátna meteorická expedícia. Expe-
díciu pripravili pracovníci Astronomického ústavu 
ČSAV a Čs. astronomickej spoločnosti, v spolupráci 
s ľudovými hvezdárňami v Brne a v Úpici. Už od 
piatku 4. 8. sa schádzali mladí astronómovia-amaté-
ri z celej republiky, aby tu, v krásnom prostredí 
Astronomického ústavu ČSAV prežili pár nezabud-
nutelných chvíf. Do nedele sa tu zišlo vyše 30 ú-
častníkov — prevažne študentov stredných a vyso-
kých škól. No boli medzi nimi aj pracovníci Iudo-
vých hvezdární, ktorí pinili hlavne úlohu vedúcich 
jednotlivých pozorovacích skupin. Mladí nadšenci sa 
snažili hned po príchode dOkladne oboznámit s prá-
cou astronómov-profesionálov, ktorí im ochotne vy-
hoveli. Hlavne Dr. Grygar, CSc., odborný vedúci ex-
pedície, rád zaspomínal na svoje študentské roky, 
keá ešte len amatérsky začínal pracovat v astronó-
mii. 

V nederu ráno opustili Ondřejov účastníci druhé-
ho tábora v Rápošove, aby sa mohli na kóte 516 
pohodlne utáborit a pripravit na prvú pozorovaciu 
noc. Tu ich čakali ovePa dobrodružnejšie chvíle ako 
pozorovatelov na prvej stanici v Ondřejove. Hned 
Po prvej pozorovacej noci každý videl, že roboty 
bude naozaj dost. Pozorovalo sa od 20.30 hod. večer 
do 3.30 hod. ráno. 0 10.00 hod, bol už budíček a 
pozorovatelia spracovávali napozorovaný materiál 
skoro celý doň. Okrem toho sa museli ešte postarat 
o vodu a potraviny. Každý mohol dokázat aj svoje 
kuchárske umenie, a že sa medzi milovníkmi astro-
nómie našli aj dobří kuchári, dokazuje tá skuteč-
nost, že každému chutilo lepšie ako doma. Spojenie 
medzi obidvoma stanicami bole zaistované moto-
spojkami. Na obidvoch staniciach sa pozorovali me-
teory delostreleckými binarmi 10 X 80, okrem toho 
na stanici v Ondřejove bola vytvorená aj vizuálna 
skupina pozorovatelov, ktorí pozorovali cez kruhy 
a uskutočňovalo sa aj pozorovanie radarové. 
Binarmi sa pozorovali dye oblasti, nedaleko Polár-
ky, v zornom poli 7° 20'. Pozorovatelia zakreslili kaž-
dý meteor do mapky a příslušné údaje nahlásili za-
pisovatelovi. Každá skupina sa skladala Zo štyroch 
pozorovatelov, zo zapisovatePa a z jedného náhrad-
níka. Počasie bolo počas celej expedície priaznivé, 
a tak si pozorovatelia nemohli stažovat na nedosta-
tok pozorovacích nocí. Po skončení expedície som 
položil niekofko otázkk najzainteresovanejšej osoba, 
Dr. J. Grygarovi, CSc., aby podrobnejšie informoval 
čitatelov KOZMOS-u o technickej stránke expedície. 
Zastihol som ho v jeho kancelárii, kde ochotne zod-
povedal na moje otázky: 

1. Pán doktor, v čom spočíval hlavný cief expedí-
cie? 

Cílem expedice bylo získat simultánní pozorování 
meteorů opticky a radarem. První akce tohoto druhu 
v ČSSR se uskutečnila v Ondřejově v roce 1962, kdy 
během osmi nocí bylo získáno 1792 vizuálních pozo-
rování, 5611 zápisů teleskopických a 2683 radaro-
vých ozvěn. Jen 20 bylo společných s radarem a 
vizuálně. Důvody pro tak malý počet koincidencí 
byly nasledovné: radar byl rušen a sledovalo se vel-
ké zorné pole, proto byla letos změněna metodika 
pozorování. Teleskopická pozorování se konají v ob-
lasti maximální citlivosti radaru. Příslušné výpočty, 
zaměření dalekohledu provedl prom. fyz. V. Znojii, 
s použitím údajů o anténné charakteristice, které 
získal RNDr. A. Hajduk, CSc., z Bratislavy. Byly 
uskutečněny opatření, aby rušeni radaru bylo mini-
mální. Jelikož se ukázalo, že samotné určení času 
nestačí k prokázání koincidence, byla letos zřízena 

druhá stanice v Rápošově, vzdálená asi 29 km na 
východo-jihovýchod. Tím sme získali základy dosta-
čující k určení výšky meteoru v atmosféře s přes-
ností na 2-3 km. Jelikož kombinací s radarovým 
údajem o šikmé dálce meteoru s přesností -- 15 km 
dostáváme kontrolní údaj o poloze meteoru, je taky 
koincidence mnohem bezpečněji zaručena. Materiál 
bude spracováván delší dobu na počítači Minsk 22. 
Program pro počítač napsal J. Boldiš z Brna. Zvlášt-
ností bylo, že radar obsluhoval účastník expedice 
V. Velička. Podobné programy běží (avšak jen v kom-
binaci radar-vizuální pozorování) v Kanadě v Otta-
Wě (prof. Millman) a ve Švédsku v Lundu (prof. 
Lindblad). Tato expedice bude mít teda světový pri-
mát. 

2. V akej miere ste dosiahli vytýčený cief? 

Expedice byla úspěšná vzhledem k počasí (0 4 
pozorovací noci více, než v roce 1962). Bylo získáno 
přes 4200 záznamů. Radar nebyl natolik rušen, čiše 
koincidenční materiál bude obsáhlejší. Materiál byl 
naděrován už počas expedice a je připraven lépe 
než v minulosti, co však vyžadovalo značné vypětí 
od pozorovatelů. 

Účastníci tábora v Rápošove (zYava hoře): Nečas, 
Žďárský, Pliska, Baxa, Hric a prof. Šulc, (dole): Při-
byl, Šustek, Prekešová, Zimnikoval a Rozsívalová. 

Foto: Hric 

3. Ako hodnotíte jednotlivé stanice? 

Na obou stanicích pozorovatelé podávali poctivý 
výkon. Potěšující byli výkony nejmladších pozorova-
telů, poněvadž skušenost ukazuje, že je lepši dorost. 
Oceňuji hlavně Rápošov, kde se lidé starali ještě 
o obživu. 

4. Vyskytli sa na tohtoročnej expedícii aj niektoré 
nedostatky? 

Myslím, že hlavní potíž je v tom, že zatím nemá-
me telefonní, nebo rádiové spojení mezi stanicemi. 
Bylo by potěšující, kdyby se našel kroužek mladých 
radistů, zajištující spojení počas expedice. Kromě 
toho se snažíme získat větší fondy, aby bolo možné 
pozorovat s větším počtem pozorovatelů, poněvadž 
při celonoční práci je potřebné pozorovatele i vy-
střídat. 

5. Pán doktor, aký význam zaujímajú slovenské 
hvezdárne na podobných podujatiach? 

Podíl slovenských pozorovatelů na expedicích 
vzrostl. Na expedici v roce 1962 bylo jenom 5 účast-
níků ze Slovenska, letos jich už bylo 9. Navíc v le-
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tošním roce jsou to už celé skupiny pozorovatelů ze 
Slovenska. Účast na expedicích je přísně výběrová, 
tak i tato okolnost potvrzuje, že nejen rozsah, ale 
i kvalita zájmu o astronomické pozorování na Slo-
vensku velice vzrostla. Naše 17-letá zkušenost uka-
zuje, že expedice jsou pro mnohé účastníky prvním 
stupněm k budoucí vědecké práci v astronomii a 
v příbuzných oborech, takže účast slovenských po-
zorovatelů se projeví i v přípravě budoucích astro-
nomických kádrů na Slovensku. 

6. Čo očakávate od áalších expedícií? 

Pozorovací program pro budoucí expedice závisí 
od pokroku pozorovacích technik v meteorické 

astronomii, které zmenšují význam vizuálních pozo-
rování, ale zatím se příliš nedotýkají pozorování te-
leskopickýeh. Proto se domnívám, že těžiště příštích 
expedic bude v pozorování teleskopických meteorů. 
Plán na rok 1973 je již připraven a chceme opako-
vat program letošní expedice, s úpravami, které vy-
plynou z rozboru letošních pozorování. 

Ja Vám v mane všetkých čitatelov KOZMOS-u vel-
mi pekne ciakujem za Vaše odpovede a prajem Vám, 
aby sa Vám budúce expedície vydarili aspoň v takej 
miere ako tohtoročná. 

Ladislav HRIC, 

Banská Bystrica 

OSLAVY VÝROČIA KOPERNÍKA 
VO SVETE 

Taliansko — Na talianskom ministerstva zahra-
ničných vecí sa konala ustanovujúca schůdzka ta-
lianskeho výboru pre oslavy 500. výročia narodenia 
velkého polského astronóma Mikuláša Kopernika. 
Účastníci schódzky zdůraznili zvňzky, spájajúce pol-
ského vedca s Talianskom. Ako je známe, Koperník 
študoval na univerzitách v Bologni, Ferrara a Pado-
va. členmi výboru sú predstavitelia ministerstva za-
hraničných vecí a osvety, akadémií del Lincei, un!-
verzít, astronomického observatória v Ríme a talian-
skeho výboru UNESCO. 

Juhoslávia — Kopernikove oslavy v Juhoslávii za-
čala súíaž, ktorú vypísal populárno-technický časo-
pis pre mládež „Oto Zabavnik" spolu s redakciou 
polského časopisu „Horyzonty Techniki". V dvanás-
tich číslach tohto časopisu boll uverejnené mate-
riály o velkom astronómovi a jeho diele a o rozlič-
ných otázkach súčasného života Polska. O záujme 
vyvolanom sútažou svedčí vyše 20 tisíc odpovedí 
asi z 5000 škál z rozličných republik. Sútaž bola 
slávnostne uzavretá v Belehrade. Hlavná cena je ke-
lektívny zájazd do Polska. 

Venezuela — 500. výročie narodenia Mikuláše Ko-
pernika si uctí Venezuela okrem mého osobitným 
zasadaním parlamentu. Senát prijal rezolúciu, v kto-
rej sa hovor!: „Zapojit sa do oslův jubilea tohto vý-
znamného výročia a vyjadrit tak PoTskej Tudovej re-
publike, vlasti vynikajúceho vedca, našu solidaritu 
pri príležitosti tejto významnej udalosti." Rezolúcia 
zároveň odporúča, aby stála senátna komisia pre 
kultúru spolu s akadémiou vied, univerzitami a iný-
mi vedeckými i kultúrnymi inštitúciaml, vypracovala 
plán oslův a koordinovala všetky prípravné práce 
súvisiace s týmto výročím vo Venezuele. 

Kanada — Zahraniční Poliaci na celom svete sa 
pripravujú na slávnosti súvisiace s kopernikovským 
rokom [1973]. Prípravy na oslavy 500. výročia naro-
denia Mikuláša Kopernika začali už Poliaci v USA, 

Velke] Británii, Francúzsku, Austrálii, Mexiku, Ar-
gentíne a Kanade. Poliaci dali postavit zo svojieh 
zbierok Kopernikov pomník v Montreali. Predvídajú 
sa početné výlety týchto Poliakov „po stopách Ko-
pernika" v Polsku. 

V práci polským kopernikovským výborom v za-
hraničí aktívne pomáha společnost POLONIA, ktorá 
vydáva informačné materiály venované Kopernikovi. 
Spolu s inou polskou spoločnostou Pojezierze pri-
pravuje pra tieto strediská komplety výstav o Ko-
pernikovi v niekolkých jazykových verziách. V rám-
ci Kopernikovských oslův najváčšie strediská nav-
štívia poprední polski vedca, ktorí tam vystúpia so 
svojiml prednáškami. 

Mexiko — Vynikajúci mexický filozof, prof. Eli 
de Gartari pripravil na vytlačenie publikáciu Revo-
lúcia ve vesmíre, ktorej značná časí bude venovaná 
Mikulášovi Kopernikovi. Kniha vyjde k 500. výročiu 
narodenia Kopernika. 

Polsko — Blížiace sa 500. výročie narodenia Ko-
pernika je pra polský rozhlas pohnútkou k zavede-
niu novej série relácií „Rozhlasová encyklopédia kul-
túry". Tento cyklus sa bude vysielat raz za týždeň 
počas dvoch rokov. Úlohou cyklu bude poukázat na 
dejiny a prejavy poIskej kultúry od ranného stredo-
veku po súčasnost. V reláciách vystúpia poprední 
pol-skí vedci. Jednotlivé relácie budú dopinené frag-
mentmi literárnych dlel, hudby a dokumentov. 

V Krakove bol ustanovený na Jagellonskej univer-
zite, kde svojho času Kopernik študoval, výbor pra 
oslavy Kopernikovho výročia. Na čele výboru je 
rektor univerzity. 

Štátne vedecké nakladateTstvo v Polsku pripravu-
je na vydanie encyklopédiu pod názvom „Kopernik-
astronómia-astronautika." 

PhDr. H. JANUS, 
PFUK Trnava 

ROKOVANIE O ROZVOJI ASTRONÓMIE 
Dita 28. 7. 1972 sa zišli zástupcovia Miestnej or-

ganizácie Slovenského zvázu astronómov-amatérov 
v Bratislava s vedením Slovenskej ústrednej hvez-
dárne v Hurbanove a prerokovali problematiku po-
pularizácie práce amatérskej astronómie v hlavnom 
mesta SSR v Bratislave. Na rokovaní sa zhodnotila 
predchádzajúca činnost MO a konštatovalo sa, že 
MO vykonala velký kus práce od jej založenia. Ok-
rem mého SÚH prislúbila pomoc pri ďalšom zvyšo-
vaní kvality práce MO. Ďalej sa konštatovalo, že pra 
šírenie populárno-vedeckých poznatkov z odboru 
astronómie, ako aj mých příbuzných odborov na 
marxisticko-leninských zásadách je potrebné utvorif 

isté základné podmienky, které nie sú v silách MO 
SZAA a které by umožňovali kvalitnejšiu prácu MO 
SZAA v Bratislava. 

Prerokoval se aj společný postup pra rokovanie 
zástupcov MO SZAA a SÚH s predstavitelmi hlavné-
ho mesta SSR. Zástupcovia MO SZAA a SÚH vyjed-
rujú nádej, že společným úsilím a za pomoci pred-
staviteTov mesta sa podarí utvorit také podmienky 
pre MO SZAA v Bratislava, aby mohla na dobrej 
úrovni pinit svoje poslanie a důstojne reprezentovat 
hlavně mesto SSR na poli amatérskej astronómie. 

Vladimír Ž á k, Bratislava 
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Plemenná huiezda neznámeho typu 
Možno povedat, že v súčasnosti už takmer niet 

„bielych miest" v zemepisných atlasoch. Podobne aj 
v OKPZ (Obščij katalog premenných zvezd) tažko 
nájdeme hviezdu, ktorú by nebolo možno zaradit 
k určitému typu pramennosti. Prirodzene, nie vždy 
sa hned dá určit typ premennosti novoobjavenej, 
alebo nedostatočne študovanej hviezdy. Jednako je 
ešte aj v súčasnosti určitý počet hviezd, ktoré ne-
možno s istotou zatriedit do detailne rozpracovaného 
systému premenných hviezd. 

Jednou z takých hviezd je jasná hviezda 
3. velkosti y Boo. Táto hviezda sa nemůže 
v nijakom prípade „stažovat" na to, že bola 
málo pozorovaná a nedostatočne študovaná. Premen-
nost y Boo bola objavená nemeckými hvezdármi 
Guthnickom a Pragerom v roku 1914. To bol jeden 
z prvých pokusov použitia fotoelektrickej metódy 
k určovaniu hviezdnych velkostí. Z 80 fotoelektric-
kých meraní tejto hviezdy hola určená amplitúda 
0,04w a perióda 0,29 dní. Krivka y Boo je takmer sy-
metrická: hodnota asymetrie je 0,115 dni. Bole ob-
javené druhé maximum posunuté o 0,135 dní od 
hlavného. Neskoršie pozorovania ukázali, že v roku 
1917 bolo sekundárne maximum zretelnejšie ako 
v roku 1914. V nasledujúcich rokoch bola hviezda 
intenzívne pozorovaná aj inými pozorovatelmi. Je 
zaujímavé, že pozorovania v rokoch 1928-1929 uká-
zali konštantnú jasnost y Boo. Pozorovania z roku 
1943 potvrdili původne objavenú periódu, no s am-
plitúdou 0,02m. V rokoch 1960-1962 astronómovia 
Abastumanského observatória N. L. Magalašvili a J. 
I. Kumsišvili previedli 87 fotoelektrických pozoro-
vaní tejto hviezdy v žltom a modrom svetle a po-
tvrdili periódu 0,29 dní. Amplitúda v žltom svetle 
hola určená na 0,05m a v modrom svetle 0,11m 
s prakticky symetrickou krivkou. Bola zistená zrno-
na farby (čo je charakteristické pre pulzujúce pra-
menné hviezdy) s amplitúdou 0,08w, pričom hviezda 
v maxime jasnosti bola „modrejšia" ako v minime. 
(taktiež charakteristická vlastnost pulzujúcich 
hviezd). Zdalo by sa, že perióda je teraz dostatočne 
presne známa. Jednako, ako ukázali fotoelektrické 
pozorovania polského astronóma N. Jerzykiewicza, 
y Boo menila určitú dobu jasnost s amplitúdou 0,olm 
a periódou menej ako 0,1 dní. Otázka o zmenách 
radiálnej rýchlosti y Boo je ešte doteraz otvorená. 
Na rýchle zmeny radiálnej rýchlosti poukázal už A. 
A. Belopolskij, prvý ruský astronóm-spektroskopista, 
v roku 1917. Neskoršie merania radiálnej rýchlosti 
potvrdili vývody A. A. Belopolského, no jednako 
pozorovatelia sa zdržiavajú kategorických uzáverov. 
Príčina je okrem mého v tom, že merania sú staže-
né velkou šírkou spektrálnych čiar — y Boo má 
velkú rotačnú rýchlost (vyše 100 km/sek.), čo má 
za následek podla Dopplerovho efektu rozšírenie 
čiar v spektre hviezdy. 

V roku 1953 známy anglický astronóm Eggen vy-
stúpil na medzinárodnej konferencii o problémoch 
fotoelektrickej fotometrii a vyslovil svoju mienku, 
že y Boo je pramenná hviezda typu S SCUTI. Sku-
točne, neprotirečí tomu spektrálna trieda A7 (pra-
menné tohto typu majú spektrá A3—F6), a tiež 
trieda svietivosti: obor alebo hviezda hlavnej po-
stupnosti. Pro hviezdy typu d Sct je tiež 
charakteristická amplitúdová modulácia. Možno se 
zmierit aj s periódou 0,29d, hoci najváčšia z doteraz 
známych periód tohto typu bole 0,194 dni. Jednako 
príliš značné odklony y Boo od periodičnosti vytvá-
rajú rozličné domnienky o správnosti zatriedenia 
Eggenom. 

Nech je už tak alebo onak, no faktem ostáva: 
hviezda 3. magnitúdy, pramennost ktorej je známa 
už od roku 1914, doteraz nemůže byt s istotou za-
radená medzi dodnes známe typy premenných 
hviezd. V trefom vydaní OKPZ je y Boo zaradená 
k typu S Sct. 

M. S. Frolov 
(Z ruštiny preložil: L. K u l č á r) 

Z REDAKČNEJ POŠTY 
Vážení soudruzi! 
Nedávno jsem viděl časopis „KOZMOS", který vy-

dáváte. Zajímam se totiž o astronomií a dlouho jsem 
hledal tak obsažný časopis, jak po stránce obsahové, 
tak po stránce informovanosti o nejaktuálnějších 
problémech. „Říše hvězd" mi po této stránce nesta-
čí a proto bych od Vás potřeboval informaci, kde 
bych si to měl objednat. U nás na poště totiž nevědí 
ani co to je. Za informaci Vám předem děkuji. 

Miroslav Janata, Malé Svatoňovice 

Oznamujeme váženým čitateYom časopisu KOZMOS, 
že od 1. januára budúceho roku celá distribúciu ča-
sopisu preberá rstredná správa PNS, ktorá sa stane 
aj jeho rozširovatelom. Časopis KOZMOS od nového 
roku bude teda k dostaniu v každom novinovom 
stánku, kde si ho bude mat možnost objednat každý 
záujemca. Redakcia 

Vážená redakce! 
Děkuji za Váš dopis ze dne 12. 7. 1972 a zaslání 

Pokynů pro autory. 
V příloze Vám zasílám 3 příspěvky do Vašeho ča-

sopisu: Magnetické pole Měsíce, Prognozy sledují 
Slunce a Francouzská družice sovietskou raketou. 
Příspěvek 1. je zvlášt akuální, protože v něm opi-
sujeme překvapující anomálii v měsíčním magne-
tickém poli, změřenou při posledním letu Apollo 16. 
Věřím ale, že i ostatní příspěvky budou pro čtenáře 
Kozmusu zajímavé. 

René Hudec, člen ČAS, Praha 

Chcel by som pravidelné odoberat Váš časopis 
„KOZMOS". Bol by som velmi rád, keby ste mi lás-
kave odpísali, kedy a za akých okolností by ste mi 
mohli časopis posielat. 

Dr. Juraj Záthurecký, Bratislava 

Časopis KOZMOS možno objednat v redakcii KOZ-
MOS, Hurbanovo, Hlavná 175, alebo priamo vo Vy-
davatelstve OBZOR Bratislava, ni. Čsl, armády 29/a. 
Od nového roku u PNS. 
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Ak niekomu spomenieme slovo front, jste si 
predstaví bojová líniu oddelujúcu dye nepria-
telské armády. Fronty zvyčajne nezostávajú 
na jednom mieste, ale se pohybujú v smere 
tlaku silnejšej armády. Niečo podobné sa odo-
hráva aj v zemskom ovzduší. V tomto prípade 
však nestoja proti sebe dye bojujúce armády, 
ale dye rozdielne vzduchové hmoty, prúdiace 
vedla seba. Pri pohybe teplej a studenej vzdu-
chovej hmoty vedla seba sa obidve len nepa-
trne premiešavajú v okolí plochy, na ktorej 
sa stretávajú. Preto sa medzi nimi udržiava 
zretelná plocha rozhrania až dotial, kým tr-
vajú medzi nimi tepelné rozdiely. Plochu roz-
hrania medzi dvoma vzduchovými hmotami 
voláme frontálnou plochou. Frontálna plocha 
pretína zemský povrch v čiare, ktorú voláme 
front. 
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Schéma rozhrania medzi studeným a teplým 
frontom — vertikálny prierez. Uhol sklonu 
„alfa" obrázku mnohonásobne zvi čšený. 

Poveternostné (atmosferické) fronty sú te-
da úzke, šikmé, prechodné vrstvy medzi roz-
dielnymi vzduchovými hmotami. V týchto vrst-
vách sa menia pomerne prudko poveternostné 
prvky, najmh však teplota, tlak, vlhkost a prú-
denie vzduchu. Frontálne plochy v atmosfére 
sú naklonené k horizontálnej rovine pod istom 
uhlom. Uhol sklonu frontálnej plochy k zem-
skému povrchu je velmi malý, zvyčajne men-
ší ako 1°. 
Podmienky na vznik poveternostných fron-

tov jestvujú v atmosfére stále. Poveternostné 
fronty v troposfére neustále vznikajú, zosilňu-
jú sa, slabnú a zanikajú. Pritom však nezostá-
vajú na jednom mieste, ale sa pohybujú po-
dla istých zákonov spolu so vzduchovými hmo-
tami, ktoré oddelujú. 

Dr. Peter FORGAČ 

Vzduchové hmoty 

Velké množstvo vzduchu, ktoré má rovnaké 
fyzikálne vlastnosti, najmh do do teploty a 
vlhkosti, nazýva sa v meteorologickej termi-
nológii vzduchová hmota. Vzduchové 
hmoty maid velké rozmery. V horizontálnom 
smere pokrývajú priestory s plochou až nie-
kolko tisíc kilometrov, teda porovnatelné 
s rozmermi pevnin a oceánov. V miernom pás-
me sa odohráva výmena troch základných 
vzduchových hmót, a to tropického, poláme-
ho a arktického vzduchu. Pomenovanie „tro-
pický" má teplý subtropický vzduch. Polár-
nym vzduchom sa nazýva chladný vzduch z ob-
lastí vyšších zemepisných šírok mierneho pás-
ma. Pre polárny vzduch sa najnovšie používa 
i názov „vzduch miernych šírok". Arktický 
vzduch pochádza z oblastí s ladovou a sne-
hovou pokrývkou savec-ne od 70. rovnobežky. 
Každá vzduchová hmota mOže byt morského 
alebo pevninského póvodu podia toho, či po-
chádza z oceána alebo z pevniny. 

Vzduchové hmoty nezostávajú nad oblasťou 
svojho vzniku, ale sa neustále presúvajú v po-
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Potom — podia moderného spésobu počíta-
nia — vzdialenost Zem—Sinko sa rovná 

r 
R—

-casrl 
ak r je vzdialenost Zem—Mesiac, ktorá už 
v tom čase bole známa. 

Aristarchos takto určil, že vzdialenost Zeme 
Od Sluka je 18-20 ráz vhčšia ako vzdialenost 
Zeme od Mesiaca. Aj kecl táto metóda je za-
tažená velkou chybou pre nepresné meranie 
uhlov medzi stredmi takých jasných a velkých 
nebeských telies, ako sú Sinko a Mesiac, a 
dala asi 20-krát menšiu hodnotu, než je sku-
točná, predsa mohol Aristarchos usúdit, že 
Slnko je nepomerne vžčšie ako Mesiac a aj 
ako naše Zem. (Podla neho Sluko má asi 
1000-krát vhčší objem ako Zem.) 
Pravdepodobne táto skutočnost ho priviedla 

na revolučnú myšlienku, že nie naše Zem, ale 
Slnko je v strede vesmíru a že Zem obieha 
okolo neho. Takto sa stal predchodcom Ko-
pernjka. 

Aristarchos vyslovil tiež názor, že sféra 
hviezd je velmi vzdialená od Zeme [je aspoň 
1000-krát ďalej ako Slnko), a preto sa odtial 
zdá dráha Zeme okolo Slnka ako jeden bod. 
Preto ani my nabadáme nijaký zdanlivý pohyb 
hviezd v priebehu roka. 

— E. Cs. — 

• ENCYKLOPÉDIA • ENCYKLOPÉDIA 

ludníkovom alebo v rovnobežkovom smere 
z jednej oblasti do druhej. V letnom období • 
sa dostáva teply tropicky vzduch často cez 
strednú Európu ďaleko na sever, v zime zasa 
prúdi studený arkticky vzduch niekedy aj do 
teplých subtropických krajin. Pni premiesto-
vaní do mých oblasti vzduchové hmoty pre-
nášajú i svoj režim počasia. Po istom čase 
však nadobúdajú fyzikálne vlastnosti nového 
prostredia. Tento jav nazývame premenou ale-
bo transformáciou vzduchovej hmoty. Pod poj-
mom prostredie tneba rozumiet nielen zemský 
povrch, ale aj slnečné žiarenie v príslušnej 
klimatickej oblasti. 

Vzduchové hmoty, ktoré sa premiestujú 
z oblastí s chladnejším povrchom do teplej-
ších oblasti (zvyčajne z vysokých zemepisných 
šírok do nízkych), nazývajú se studenými 
vzduchovými hmotami. Pri postupe studená 
vzduchová hmota spósobuje ochladenie v ob-
lastiach, do ktoných sa dostáva. Vzduchové 
hmoty premiestujúce sa nad chladnejší po-
vrch (smerom k vyšším zemepisným šírkam), 
nazývajú sa teplými vzduchovými hmotami. 

Dr. Peter FORGAČ 

Aristarchos zo Samu 

Velký grécky myslitel a astronóm helénskej 
doby; žil v prvej polovici III. stor. pred na-
ším letopočtom. 

Ako prvý sa pokúsil zistit exaktnou metó-
dou, ktorú sám navrhol, vzdialenost Sluka od 
Zeme. Jeho myšlienka hola velmi jednoduchá, 
ale geniálna: boto treba odmerat uhol (n), 
ktorý zviera stred Sluka, pozorovatel (stred 
Zeme) a stred Mesiaca, tzv. elongáciu v oka-
mlhu prvej štvrti, teda kecl fázový uhol medzi 
stredom Sluka, Mesiaca a Zeme je práva 90°. 
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OBLOHA V NOVEMBRI A V DECEMBRI 

SLNKO vstupuje do znamenia Strelca 22. novembra 
o 6. hodine ráno. Začiatok astronomickej zimy, zim-
ný slnovrat, nastáva 21. decembra o 19. hod. 13 min. 
V tomto čase Slnko vstupuje do znamenia Kozorož-
Ca. 

LEONIDY můžeme pozorovat okolo 17. novembra, 
ked nastáva maximum tohto meteorického roja. 
Predpokladá sa hodinový počet 12 meteorov. 

GEMINIDY budú mat maximum 13. decembra. 
Predpokladaná frekvencia meteorického roja je 60 
meteorov za hodinu. 

MERKÚR můžeme pozorovat iba v novembri na 
večernej oblohe, krátko po západe Slnka. Jasnost 
planéty poklesne z 0,0 na +2,4 hv. v., pričom sa 
k nám priblíži z 1,3 na 0,7 asťronomických jedno-
tiek. 

VENUŠA je po obidva mesiace na oblohe rána 
V novembri sa nachádza v súhvezdí Labute, v de-
cembri prechádza súhvezdiami Váh, Škorpióna a 
Hadonoša. Planéta sa pohybuje vo vzdialenosti 1,2 
až 1,5 a. J. Od Zeme a jej jasnost je —3,4 hv. vel-
kosti. Konjunkciu Venuše s Marsom můžeme pozo-
rovat 3. decembra o 23. hod. 42 min. Venuša bude 
1° severne od planéty Mars. 

MARS je po obidva mesiace na rannej oblohe. 
V novembri sa pohybuje v súhvezdí Panny, v de-
cembri vo Váhach. Planéta sa v priebehu týchto 
mesiacbv priblíži k Zemi z 2,5 na 2,2 a. j. a jej 
jasnost sa zvýši z +2,0 na +1,8 hv, velkosti. 

JUPITER můžeme pozorovat po obidva mesiace 
v súhvezdí Strelca. Nad obzorom sa nachádza večer. 
Žiari ako hviezda —1,6 až —1,4 hv. v. a priblfži sa 
k nám zo vzdialenosti 5,7 na 6,1 a. j. 

SATURN je po obidva mesiace nad obzorom po 
celú noc. V novembri můžeme planétu pozorovat 
v súhvezdí Strelca, v decembri v súhvezdí Býka. 
Najvyššiu jasnost dosiahne planéta v tomto roku 
v prvej tretine decembra, ked bude žiarit ako hviez-
da —0,3 hv. v. Saturn je vzdialený od nás 8,2 astr. 
jednotiek. 
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Dvojitá hviezdokopa „Chi" a „H" (NGC 869 a NGC 
884) v Perzeovi. (Chí — vpravo, H — vl'avo). 

NGC 1499 „Kalifornia". 

URAN je v novembri nad obzorom ráno v súhvez-
dí Panny. V decembri je na rannej oblohe v tom 
istom súhvezdí. Vychádza krátko po polnoci. Planéta 
má jasnost +5,8 hv. v. a pohybuje sa vo vzdialenos-
ti 19,3 až 19,6 a. j. Od Zeme. Konjunkciu Urána s Me-
siacom můžeme pozorovat 29. decembra o 1 hod. 12 
min. Urán bude 6° severne od Mesiaca. 

NEPTÚN nebudeme můct v novembri pozorovat. 
V decembri je nad obzorom ráno, krátko pred vý-
chodom Slnka. Planéta má jasnost +7,9 hv, v. a je 
vo vzdialenosti 31,1 a. j. od nás. 

PERZEUS (Perseus, Per) je súhvezdie, ktorého 
známy tvar tvoria pomerne jasné hviezdy. Nájdeme 
ho preto lahko medzi súhvezdím Andromédy a Vo-
zatajom. Najjasnejšou hviezdou súhvezdia je a Per, 
nazývaná tiež Algenib. Je to hviezda, ktorá patrí 
do skupiny nadobrov, zdanlivej velkosti 1,8 hv. v. 
a nachádza sa vo vzdialenosti 520 svetelných rokov 
Od Slnka. Hviezda (3 Per, Algol, bola prvou známou 
zákrytovou premennou a stala sa predstavitelkou 
celej skupiny premenných hviezd. Algol mení jasnost 
v rozmedzí 2,2 až 3,5 hv. v., v perióde 2,867 dňa. 
Hlavná hviezda sústavy má hmotu 5,2 našich Sínk 
a polomer 3,6-krát váčší. Vedlajšia zložka je čo do 
objemu takmer rovnako velká, 3,8 polomerov Slnka, 
ale hmotou sa rovná nášmu Sloku. 

Dvojitá hviezdokopa x a h Per je iným význačným 
objektom v opisovanom súhvezdí. Má jasnost 4,4 
a 4,7 hv. v. a nachádza sa v blízkosti hranice sú-
hvezdia Kasiopeje. Tu leží i radiant známeho me-
teorického roja Perzeíd. 

M 34 je otvorená hviezdokopa s celkovou jasnos-
tou 5,5 hv. v. Je vzdialená od nás 500 parsekov. Ďal-
šie dye otvorené hviezdokopy, NGC 1245 a NGC 1528 
majú jasnost 6,9 a 6,5 hv. v. Nachádzajú sa od nás 
vo vzdialenosti 2600 a 700 parsekov. mým plošným 
objektom je planetárna hmlovina M 76, vzdialená od 
nás 950 parsekov. Má celkovú jasnost 12 hv. v., pre-
to na jej pozorovanie potrebujeme už váčší daleko-
hlad. Nakoniec sa pristavíme v našom súhvezdí pri 
plynnej hmlovine NGC 1499, nazývanom tiež Kali-
forniou. Je vzdialená od nás 600 parsekov. Pod ná-
zvom plynná hmlovina rozumieme hmlovinu ožia-
renú velmi teplou hviezdou, ktorá budí jej plyny 
k vlastnému žiareniu. Plynnými hmlovinami sú všet-
ky planetárne hmloviny a čast difúznych hmlovín. 

—E.P.—
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iete, Ze,,. 
. .. už Demokritos pokladal rozmery Slnka v porov-
naní s rozmermi Zeme za obrovské a tvrdil, že Me-
siac nemá vlastně svetlo, ale svieti odrazeným svet-
lom Slnka? 

. Archimedes vypočítal, že do vesmíru by sa zmes-
tilo 10 pieskových zrniek? 

. Kopernik vo svojej heliocentrickej sústave za-
choval ešte predstavu o sfére nehybných hviezd? 

...Tycho Brahe vypracoval vlastnú svetovú sústavu, 
ktorá bola kompromisom medzi Ptolemaiovou a Ko-
pernfkovou sústavou? Podia jeho názorov Mesiac a 
planéty obiehajú okolo Slnka, ale samo Slnko so 
všetkými svojimi družicami obieha okolo nehybnej 
Zeme. 

...Kepler zostavoval aj horoskopy? 

. . . Galileo Galilei navrhol kyvadlové hodiny, ktoré 
zostrojil pod jeho vedením syn Vincenzo? 

. . . úcta k Newtonovi k zákonitosti pohybov ne-
beských telies, ktorú objavil, bola taká velká, že 
veda 18. storočfa pokladala správy o meteoritoch 
(o chaoticky „z neba" padajúcich kameňoch a žele-
ze) za bájky? 

. . . najvdčšf a najmenší tlak na území dnešnej našel 
republiky sa zaznamenal ( vďaka storočnému pozo-
rovaniu ) v Hurbanove? Po redukcii na 0 °C, na hla-
dinu mora a na zemepisnú šírku 45° bolo maximum 
1052 milibarov, t. j. 791,1 torrov (v januári 1907) a 
minimum 976,2 milibarov, t. ). 734,0 torrov ( v no-
vembri 1905). 

—P—
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