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K článku na str. 163: 

Skupina sovietskych účastníkov sympózia Medziná- 
rodnej astronomickej únie „Fyzika a dynamika me- 
teorov" v septembri 1967 v Tatranskej Lomnici. 
V popredí člen korešpandent P. B. Babadžanov, (rek-
tor Leninovej univerzity v Dušanbe) a dr. E. N. Kra-
mer (Univerzitné observatórium v Odese); v druhoin 
rade dr. K. V. Kostylev a dr. V. V. Sidorov (Rádio-
astronomické observatórium v Kazani), prof. dr. B. 
J. Levin (Ústav fyziky Zeme v Moskve), dr. A. V. 
Bronšten (Všezvdzová — astrunomicko geodetická 
spoločnost' v Moskve a dr. L. N. Rubcov (Astrofyzi- 
kálny ústav AV Tadžickej SSR v Dušanbe); za dr. 
Bronštenom prof. dr. V. V. Fedinskij (Astronomická 
rada AV v Moskve). Foto: K. Giirth 

I 
Budova 16 a 30 cm Schmidtovej komory na observa-
tóriu v Bjurakane. 



Úroodorn 
Vážení čitateliaž 

Rok 1972 máme za sebou a méžeme povedat, že 
to bol v naše] osvetovej činnosti úspešný rok. Aj 
Red' sme všetci spolu na tomto poli kultúry urobili 
pekný kus práce, nemčžeme a nesmieme byť s tým 
spoko/ní. Boto by to velkou chybou. Naša práca nám 
poskytuje ešte stále velké možnosti, ktoré sme ne-
stačili alebo nevedeli dost atočne využit'. Treba sú-
stavne hladat nové formy práce, viac sa zaoberat 
zapájanžm verejnosti do nalej astronomžcke/ ama-
térskej práce, predovšetkým mládeže. Práve na poli 
amatérskej astronómže móžeme dobre využit dnešnou 
vedou získané poznatky. Astronómia dokorán otvo-
rila dvere do poznania vesmíru a stále odhaluje do-
teraz ta/omný nekonečný vesmír, pred ktorým sa 
človek donedávna koril. L'udstvom dosiahnuté vý-
sledky v objavovanž svetov nás oprávňufú hovoržt' 
verejnostž Zen pravdu o svete takom, aký skutočne 
je. Prešli časy, kecl' sa človek tržasol pred rozličný-
mi pržrodnými javmi, avšak ešte aj dnes Treba velmi 
konkrétne dokazovat, že sám človek sa stáva vlád-
com prírody. 

4. októbra tomto roku sme si pržpomenuli 15. vý-
ročie vypustenia prve] umetej družice Zeme — Sput-
nika. 571 to slávny deň, Red' sa dželo vytvorené so-
vietskym človekom dostalo prvýkrát na obežnú drá-
hu okolo Zeme. Koncom roku 1972 sme si pripome-
nuli 50 rokov exžstencie Sovietskeho zvžžzu. Velmi 
dobre poznáme de/iny jeho utvárania, s akýmž hos-
podárskymi t'ažkostami bojoval v prvých rokoch 
svo/ho trvania. Neskoršže ho v II. svetovej vojne 
nemecký fašžzmus miestamž až po Volgu vydranco-
val. Z týchto t'ažkých rán sa Sovžetsky zvdz rýchlo 
vyliečžl a začal budovat nielen svoje hospodárstvo, 
ale aj vedu, čoho dókazom je, že v tomto odvetví 
nie že by zaostal a nestačil za kapitalistickými 
mocnostami, ale v mnohých pržpadoch ich aj pred-
čit. A práve tu si musíme uvedomit' úžasné úsilže a 
morálku v práci sovietskych Pudí. 

Naše socialistické zriadenie nám umožňuje na kaž-

dom úseku činnosti tvoru a pracovat' tak, aby sme 
po sebe nechali viditelné dželo. Utvárame také pod-
mienky na túto prácu, o akých sa človeku nikdy ani 
nesnívalo, vynakladáme úžasné prostriedky na vý-
chovno-vzdelávacie akcie, aby sme closiahlž vytýčený 
ciel — vychovat' socialistického človeka. Som toho 
názoru, že sme sa v tomto roku te/to otázke veno-
vali dostatočne, i Red' nže sme ešte celkom spokoj-
ni. Spomeniem len niektoré véčšie podujatža, ktoré 
sme uskutočnžlž spolu s krajskými hvezdárňami, 
SZAA a SAS. Bola to putovná výstava ,o M. Koper-
nikovž, inštalovaná na desiatžch miestach Slovenska. 
V budúcom roku sa dostane do clalších miest na 
Slovensku. V tomto roku výstavu navštívilo do 14 
tisíc návštevníkov. Ďalej to bol pracovný zájazd do 
PER „Po stopách M. Kopernžka" pre 40 účastníkov 
zo Slovenska, IV. zraz mladých astronómov Sloven-
ska, na ktorom se zúčastnilo 120 osčb, celoslovenská 
meteorická expedícža v Banske/ Bystrici, celosloven-
ský slnečný seminár v Hornom Smokovci, celoslo-
venský seminár o Kopernikovi v L'ubochnž pre 100 
účastníkov a pod. 
Všetky uvedené i ostatné krajské, okresné a miest-

ne astronomické podujatža, ktoré sa dajú počítat' na 
desiatky, sú výsledkom nalej spožočnej usžlovnej 
práce, dobrého vztahu k amatérskej astronďmii a tým 
aj výchovno-vzdežávacej činnosti. Teeto podujatža pl-
nili svoju úlohu na spokojnost' nielen samých účast-
níkov, ale i nás organžzátorov, ktorí sme dbali o to, 
aby každý účastník nadobudol čo najviac poznatkov 
predovšet kým z hladiska vedeckého svetonázoru a 
atežzmu. 

Usilujme se teda aj naclalej svo/u činnost' rozví jat 
tak, aby sa spinili všetky naše predsavzatia vo vý-
chove občanov nalej vlasti k správnemu svetonázoru 
a odbremenili ich od zbytočnej idealistickej zát'aže. 

V te/to našej práci nám velmi dobre pomaže náš 
časopis KOZMOS, ktorý si, ž kecl s menšími problé-
mami, zato však isto, razí cestu vpred. Nájdete 
v ňom skoro všetko, čo Vás zaujíma z oblasti astro-
nómže, meteorológie, kozmonautiky, geofyziky a, sa-
mozre jme, nebude chýbat' ždeologicko-výchovná strán-
ka, ktorá vlastne vyplýva už z článkov uverejnených 
v časopise. Želáme si, aby sa náš časopis dostal do 
čo najširšej verejnostž, najmži mládežnžckej. 

Zároveň želám všetkým spolu pracovníkom, prispie-
vatelom a čitatelom veta úspechov v práci i v sú-
kromnom živote, aby se žm spinili všetky túžby, na/-
má túžba po dobrotu a mierovom spolunažžvaní medzi 
národmž celého sveta. 

MILAN BÚLIK, riaditef SÚH 
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KOZMICKY VYSKVM V SLUZBE 
L V DSTVA 

Akademik JÁN GONDA 

Dňa 4. októbra 1957 štartom prvého sovietskeho 
sputnika začina nová éra v dejinách fudstva; éra 
dobývania a praktického poznávania kozmu. Kozmom 
rozumieme priestor nad našou atmosférou, teda prie-
stor nedosažitelný klasickým lietadlom, ktoré po-
trebuje pre svoj vztlak vzdušné prn~tredie. V koz-
mickom priestore mbže sa potom poháňat te'eso )°n 
na raketovom princžpe, ktorý hovori: dopredná sila 
m8že sa získat ako reaktžvna sila dozadu urýchle-
ných hmot. 
Princip raketového pohonu, nezávislého na vzduš-

nom prostredi, bol známy fudstvu už niekoIko sto 
rokov. Tento princip pri skonštruovanž rakety, na 
ktorej by mohol podnikat let človek, prvý použil 
Rus Ciolkovskij. Jeho sny sa začinajú realizovat až 
teraz v ére kozmických letov. Aj mé národy mali 

svojich pionierov, ktori sa zaoberali využitím rake-' 
tového principu pre lety do horných vrstiev atmo-
sféry (prof. Goddard v Amerike, H. Oberth v Sedmi-
hradsku, E. Sanger a W. Ley v Nemecku). 

Za druhej svetovej vojny lietali rakety len v atmo-
sfére. Použili ich ako útočný bojový prostriedok 
[V-2), alebo obranný (katuše), ale nad atmosféru 
sa žiadna raketa nedostala. Musela by dosiahnut ne-
pomerne vyššiu rýchlost, najmenej tzv. kruhovú, či-
že orbitálnu rychlost, akú žiadna raketa nemela. Ra-
kety boll jednostupňové a preto nespósobilé dosiah-
nut takúto rychlost. Riešenie problému rýchlosti 
zdalo sa velmi zložitým a tažkým a odolávalo v ce-
lom svete úsiliam vedcov a technikov. 

Preto bolo vypustenie prvého sovietskeho sputniku 
4. októbra 1957 senzáciou. Spojeným štátom sa po-
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daru l štart prvého uch eputnika až o 1/4 roka neskór. 
Nato nastalo zápolenie medzi oboma tzv. kozmický-
mi mocnostaml. Výsledok za 15 rokov kozmickej 
éry je stručne tento: 

Za 15 rokov zápolenia o pokrok vo vypúštaní dal-
ších a dalších družíc a rakiet dosiahlo sa t. Č. velmi 
vela. Počet družic vypustených na obežnú dráhu 
dnes už presahuje počet 2.500, človek pristál nie-
kolkokrát na Mesiaci, automatické sondy dosiahli 
Mesiac, Mars a Venušu, skúmajú sa pomery na pla-
nétach Marse a Venuši, ba dokonaa vyslala sa ra-
keta aj k vzdialenejšej planéte Jupiteru, hTadajú a 
skúšajú sa aj iné spůsoby pohonu rakiet než pomo-
cou dosiaT výlučne užívaných chemických paliv, 
zdokonafujú sa spojovacie prostriedky, rádio a tele-
vízia, skúšajú sa nové systémy riadenia, a čo je 
hlavné, hTadajú sa aj možnosti čo najširšieho prak-
tického využitia družic. Dnes sa zdá už nám všetkým 
samozrejmým predpovedanie počasia podia snímkov 
z družic a prenášanie televízneho vysielania cez kon-
tinent. Človek pri dobývaní a poznávaní vesmirnych 
dialok lepšie poznáva aj svoj vlastný domov — Zem. 
Veda a technika sa tu dostáva na kvalitatívne vyšší 
stupeň. A to je hlavné, čo si musíme pri 15. výročí 
vypustenia prvej družice zeme velmi dobre uvedomit 
a kvitovat. 

Podmienkou tohto pokroku bole vyvinút konštrukč-
ne vždy silnejšue a výkonneišie raketové motory, 
Iahšie a vBčšie nádrže na palivá, spoIahlivejši, pres-
nejší a automaticky fungujúci riadiaci systém, výpo-
čet najvýhodnejšej vzostupnej a zostupnej dráhy cez 
atmosféru, dokonalé spravodajstvo (rádio a televí-
zua), nájst čo najvhodnejšie palivo atd. To všetko 
si vyžiadalo rozvinút do šírky a do hlbky príslušnf 
vedené odbory: strojárstvo, (turbíny a čerpadlá), hut-
níctvo (žiaruvzdorné materiály), chémiu (vhodné pa-
livá), mechaniku (teória raketového pohonu), meteo-
rológiu, astronámiu, elektrotechniku (riadenie a 
spravodajstvo), výpočtovú techniku ap. Bole treba 
zapojit do práce tisíce ludí a aj dokonaly aparát 
a zariadenia. A to stálo obrovské finančně náklady. 
Podia vedúceho programu Apollo von Brauna, vyna-
ložili Spojené štáty na lety na Mesiac za 11 rokov 
22 miliárd dolárov. A to bol len jeden program. 
Výdavky narastali takým tempom, že zodpovední či-
nitelia začali najmá po roku 1966 redukovat rozpo-
čet na kozmický výskum velmi radikálnym spůso-
bom. Na protest proti tomto opatreniam, Wernher 
von Braun odišiel za viceprezidenta jednej leteckej 
firmy. NASA začala rozmýšlaf o lacnejšom programe 
prác po skončeni programu Apollo. Prvou požiadav-
kou tzv. poapollského programu (PAP) boto: zlacnit 
výskum zdokonalením celého systému výskumu. Za-
čalo sa pracovat na tom, ako dostat spát z vystrele-
ných zariadení čo najviac. Tak vznikla myšlienka 
zachránenia a opátovného použitia prvého stupňa 
nosnej rakety a kyvadlového druhého stupňa nos 
nej rakety v podobe raketoplánu (shuttle), opravné-
ho zariadenia krúžiacich družic (napr. pomocou te-
lemanipulátora) a záchranného zariadenia v prípade 
núdze na orbitálnych staniciach. Bole treba využit 
výskum zo skylabu (orbitálnych stanic) na ciele po-
zemské (remote sensing — vzdialeného pozoravania: 
v poTnohospodárstve, lesníctve, vo vede o znečistení 
vád a prostredia, v oceánografii i priestorovom plá-
novaní a v objavovaní skrytých bohatstiev zeme ap. 
V budúcnosti majú všetky tieto služby Tudstvu zais-
tovat nielen orbitálne stanice (v Amerike nazvané 
ako Skylab), ale aj různe konštruované družice: 
spravodajské, meteorologické, pozorovacie, vedecké, 
stacionárne krúžface okolo zeme, to znamená fixo-
vané vzhTadom na pozorovatela zo zeme vo vzdiale-
nosti asi 36 000 km od stredu zeme, obletujúce dru-
žice v různych výškach a na různych dráhach, dru-
žice pozorujúce povrch zeme, družice s teleskopmi 
pozorujúce v bezvzdušnom prostredí hviezdne nebo 
a pod. 

Pritom určitá čast nákladov venovala by sa aj na 
prenikanie do kozmického priestoru slnečného sys-
tému. Vyslala by sa sonda na pozorovanie Slnka a 
jeho činností, k planétam by sa vyslali aparáty 
s různyml prístrojmi fungujúcimi automaticky. 

Kozmický výskum v budúcich desatročiach treba 
postavit do služieb fudstva. Potrebujeme stále viac 
a viac energie, treba nájst čo najviac jej prameňov, 
či už v podobe nových uhorných a naftových ložísk, 
alebo v podoba lepšieho využitia atómovej energie. 
Prvé může pomáct nájst výskum fotografovaním 
z velkých výšek, z orbitálnych stanic, a druhé mož-
no dosiahnut z lepšieho a důkladnejšieho poznania 
praprameňa energie našej Zeme: Slnka a dejov 
v ňom prebiehajúcich za pomoci sond skúmajúcich 
Slnko. 

Naše Zem sa znečistuje odpadovými vodami, popo-
lom z továrenských komínov a z komínov elektrár-
no. Treba zistovat miesta najviac znečistované a mie-
ru uch znečistenia, aby sme mohli účinne bojovat na 
miestach najviac obrozených. Poznat miesta a vel-
kost znečistenia na velkých plochách, umožňuje nám 
fotografovanie z velkých výšek různymi spůsobmi 
farebne rozličných techník. 

Tým istým spůsobom, to znamená fotografovaním 
z velkých výšok a farebným upravením fotografií 
vegetácie možno zistit plochy zle alebo nedostatočne 
kultivované a hIadat spůsoby lepšieho a hojnejšieho 
zásobovania rudstva potravinami rastlinného původu. 
A to znamená tiež velmi vela a dalo by sa to vy-
jadrit peňažným ziskom z kozmického výskumu. 
Takzvaným remote sensingom (vzdialeným pozoro-
vaním) z orbitálnych staníc alebo zo spravodajských 
družic můžu se zistit aj tahy rýb a umožnit lepšie 
zásobovanie rudstva rybami z oceánov. Terajší ročný 
úlovok (30 mil. ton), by bole možné takto zvýšit až 
na osemnásobok. 

A to sú len niektoré aspekty priameho využitia 
kozmického výskumu pre rudstvo. Počet aplikovania 
výsledkov kozmického výskumu a kozmickej techno-
lógie nepriamo je ešte vličší. Pre zostrojenie rakiet, 
družic a sond bole treba v najrozličnejších odbo-
roch vyvinút nové, proti teplu odolnejšie materiály, 
zostrojit nové a dokonalejšie strojné konštrukcue 
(turbíny, čerpadlá ap.), nájst nové chemické palivá, 
pre kontrolu zdravotného stavu astronautov nové po-
zorovacie zariadenia; tieto všetky výsledky můžeme 
potom použit aj pra potreby v mých odboroch než 
kozmickéch letoch, vo vede, výroba, zdravotníctve 
a pod. 

Pri kozmickom výskume music konečne ustúpit 
problémy pochodiace zo zachovania alebo zvyšova-
nia prestiže, ale musí prevládnut snaha po celosve-
tovej spolupráci. Počiatky nadviazania spolupráce 
medzi vedúcimi oboch „kozmickýhh" štátov — So-
vietskym zvázom a Spojenými štátmi americkými 
ukazujú se v rozhovoroch kozmonautov, chystajúcich 
sa v roku 1975 na spoločné lety rakiet Sojuz a Sa-
turn a spojenie ich lodi — Apollo so Saljutom. V tá-
bore socializmu spolupráce socialistických štátov na 
využívaní sovietskych vedeckých družic obiehajúcich 
našu lem je zaistená a plánovaná už od r. 1969 
v programe Interkozmos. Nalej na západe najmá 
Anglicko, Francúzsko a Západné Nemecko chcú spo-
lupracovat na vlastnom samostatnom programe s vy-
užitím vlastných nosných rakiet Európa, a chcú aj 
využívat pomoc poskytnutú Spojenými štátmi ame-
rickými. 

V organizovaní nápine práce v rámci Medzinárod-
nej astronautickej federácie (IAF), ktorej súčastou 
je Medzinárodná astronautická akadémia (IAA) a 
Medzinárodný ústav kozmického práva (ITSL), plá-
nuje sa využit pomoci OSN tým, že by dali tomto 
medzinárodným dobrovolným organizáciám utisnu-
tým na finančnú podporu mecenášov oficuálny cha-
rakter v rámci OSN. Potom by bol daný možno ten 
najpriaznlvejší organizačný rámec spolupráci všet-
kých, ktorým ide o čo najlepšie a najhospodárnejšie 
využitie prostriedkov, ktoré venuje rudstvo na dnes 
ešte, žiar, nehospodárny, aj ked senzácie piny, koz-
mický výskum. Každoročné bilancovanie pokroku 
Tudstva v astronautike budú však zaistovat aj v bu-
dúcnosti astronautické kongresy. Bude zaujímavé, čo 
povie v tomto zmysle sovietska veda a technika na 
najbližšom 24. astronautickom kongrese v Baku v ok-
tóbri 1973. 
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iľ t' i ki tv~ 
~I1 C^a~YovlskamÍ SSR 

Astronómia nic je len jedna z najstarších vied, 
ale patrí tiež medzi prvé vedy, kterých práca bela 
medzinárodne organizovaná. Prirodzená medzinárod-
nost astronómie vyplýva nielen za samej podstaty 
tejto vedy, objekt výskumu ktorej je rovnako pr 
stupný všetkým národom, ale i z vnútorných príčin, 
ktoré viedli astronómov najprv ku spontánnej a ne-
skór i k organizovanej spolupráci. Bude poučné u-
viest niekolko l) i iadov. 
Jeden z prvých medzinárodne organizovaných 

programov v roku 1798 bole hladanie planéty vo 
velkej niedzere medzi Marsem .a Jupiterom. Ešte sa 
program ani dobra nerozbehol a výsledok spoluprá-
ce bol prekvapujúci: nariiesto jednej planéty sa do 
roku 1807 našli štyri a dodnes už okolo 4000 malých 
planetiek, pre které poznáme dráhy. A spomeiime si 
na obrovský prínos dosial najváčšieho medzinárod-
ného vedeckého projektu — Medzinárodného gee-
fyzikálneho roku, počal kterého sa organizovali 
i astronomické pozorovania a začala sa éra koz-
mických letov. Spolupráce v astronómii je dnes zá-
kladom úspešného výskumu kozmu vóbec, ako tomu 
dosvedčuje i nedávno podpísaná dohoda o spoloč-
nom kozmickom programe medzi ZSSR a USA. 

V modernej doba nic je možné si predstavit úspeš-
nú astronomickú činnost na žíadnej hvezdárni a 
žiedneho astronóma izolovane od ostatných praco-
visk. Medzinárodná spolupráce je dnes už určitým 
ukazovatelom odbornej aktivity každého pracoviska. 

Každé mladé pracovisko se snaží nadviazat odbor-
né styky čo možno s najváčším počtem pracovísk 
(predovšetkým za účelem výmeny odbornej literatú-
ry), hlavne odborne fundovanejších, které majú dl-
horočnú tradíciu, které sa dlhé roky prístrojove a 
knižne budovali, na ktorých sa mohli nazbierat celé 
série vzácneho napozor-ovaného materiálu, které sú 
prístrojovo vybavené i pre nové experimenty — a na 
kterých pracovali, pracujú a móžu vyrastaf nejlepší 
odborníci. 

I ked nemóžeme tvrdit, že slovenská astronómie 
je celkem bez tradícií, že by sa i v minulých sto-
ročiach ojedinele nevyskytovali vynikajúci astroná-
movia (spomeňme si napr. na M. Hella), jednako len 
slovenská profesionálna astronómie svoj rozvoj na-
stúpila až vybudovaním observatória na Skalnatom 
Plese v roku 1943. I potom bole potrebné čakat nie-
kolko rokov, kým doštudovala a odborne dorástla 
prvá plejáda mladých astronómov. 

Aby si mladá slovenská astronómia mohla rýchlo 
nájst významné a pozoruhodné miesto v medziná-
rodnom meradle, musela tiež nadviazat pracovně 
kontakty so zahraničnými inštitúcianii. A Sovietsky 
zváz bol štátom pre slovenských astronómov priro-
dzene najdostupnejším a najlá'kavejším. Neboli to 
len velmi staré priatelské styky našich národov, prí-
buznost reči a cit slovanskej i politickej spolupat-
ričnosti, bola to predovšetkým odborná zdatnost a 
vyspalost, velká sláva ruskej a sovietskej astronó-
mie, ktorá lákala mladých slovenských astronómov 
do prvej socialistíckej krajiny. 

Po znovuvybudovaní starého a slávneho Pulkova, 
oko i dalších vojnou zničených hvezdární, Sovietsky 
zvBz privítal v roku 1958 vyše tisíc astronómov z ce-
lého sveta na X. kongrese Medzinárodnej astrono-
inickej unie. Už na tomto kongrese sa zúčastnilo 
niekolko mladých astronómov z Astronomického ú-
stavu SAV. Bole to velká príležitost utužit staré už 
nadviazané styky a dojednat dalšiu spoluprácu. 

Spolupráca Astronomického ústavu SAV s viace-
rými sovietskymi astronomickými inŠtitúciami sa 

Šiernbergovo astronomické obeervatórium na Lenin-
ských horách v Moskve. Vzadu vidief známa cen-
trálnu budovu univerzity, v ktorej sa konal 10. kon-
gres Medzinárodnej astronomickej únie. 

Snímky z 10. kongresu Modzinárodnej astronomickej 
únie v auguste 1958 v Moskve. Hare: Člen koreWpon-
dent V. Guth s dr. M. Kresákovou a dr. P. B. Baba-
dřanovom na Červenam námesii. Molu: Profesor K. 
P. Stanjukovič, antor teórie dejov 
pri páde meteoritov, pradnáša prépitok na stretnutí 
sovietskych a československých meteorických astro-
nómov u prof. Fedieského. Vlavo od nebo prof. I. S. 
Astapovič z Ašchabadu, vpravo dr. M. Kresákavá, 
dr. E. N. Kramer z Odesy, prof. B. J. Levin z Moskvy 
a dr. J. Kleczek. 



rozvíjala a rozvíja hlavne v nasledujúcich ohlas-
tiach: 

1. Výzkum hmoty (meteorov, ko-
mat a asteroidov) 

2. Výskum koróny Slnka a slnečnej aktivity 
3. Spektroskopieký a fotometrický výskum pre-

menných a nestacionárnych hviezd 
4. Výskum kozmickélio priestoru pomocou umelých 

družíc a kozmických rakiet. 
Hned po vypustení prvých umelých družíc Zeme 

Astronomický ústav SAV se zapojil do sovietskeho 
pozorovacieho programu na meranie pozícií družic 
teleskopirkou metodou. Tni stanice ústavu (Skalna-
té Pleso, Bratislava, Pezinok) boli zaradené do ofi-
ciáluej medzinárodnej siete s ústredím v Moskve a 
získalo se na nich vyše 1500 pozícií 40 róznych 
umelých družíc. Niektoré pozorovania mali unikátny 
charakter: snímky Sputnika 1, sodíkového oblaku 
Luny 2, pozície sodíkového oblaku Luny 2, kozmickej 
lode Vostok 3, atd. Dva z týchto stanic dostali od 
Akadémie vied ZSSR čestné diplomy za úspešnú spo-
luprácu v pozorovaní družic. 

Spolupráce vo výskume medziplanetárnej hmoty, 
Slnka a premenných hviezd sa realizuje najmá for-
mou operatívnej výmeny nepublikovaných pozorova-
cích materiálov, koordináciou pozorovacích progra-
mov, vzájemnou výmenou vedeckých pracovníkov a 
ich osobnej účasti na pozorovacom a výskumnom 
programe druhej strany, vzájomnými pozvaniami na 
konferencie a sympóziá, ako i publikovaním spoloč-
ných vecleckých prác. Koronálna stanica Astronomic-
kéh ústavu SAV na Lomnickom Štite pravidelné 
mesačne vymieňa svoje pozorovania so sovietskymi 

Význačný sovietsky fyzik, akademik P. L. Kapica 
s manželkou pri jednej z návštev Astronomického 
ústavu SAV na Skalnatom Plese v r. 1961. Vzadu 
Ing. D. Sajták. 

Foto: Antal 

Prof. dr. B. J. Levin, známy odborník v planetárnej 
kozmagónii, fyzike komét a meteorov pozoroval 
v októbri 1959 návrat meteorického roja Drakonid 
spolu s našimi pracovníkmi na Skalnatom Plese. Ho-
re: V pracovnom rozhovore s dr. L. Kresákom. Dolu: 
Na spoločnom výlete v Tatrách. 

Ústav teoretickej astronómie AV ZSSR v Leningrade 
— celosvetové stredisko pre evidenciu a výpočty 
efemeríd malých planět. 
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koronálnymi stanicami. Záznamy slnečných protube- 
rancií sa pravidelne zasielajú na observatórium 
v Pulkove a publikujú sa v sovietskom časopise Sol- 
nečnyje dannyje. Fyzikálne pozorovania komét sa 
posielajú Astronomickému ústavu AN USSR v Kijeve 
a publikujú v sovietskom časopise Kometnyj cirkul- 
jar. Ústav sa podiel'a i na výskumnom programe 
INTERKOZMOS, a to predbežne najmá pozemskými 
pozorovaniami Sluka, ako i účastou na pripravova- 
nom pozorovaní meteorov v koordinácii s meraniami 
na umelých družiciach. 

Priame vedecké kontakty sa nadviazali najmi! 
s nasledujúcimi sovietskymi astronomickými inšti- 
túciami: 

Astronomičeskij sovjet AN SSSR, Moskva, 

Glavnaja astronomičeskaja observatorija AN SSSR, 
Pulkovo, 

Institut teoretičeskoj astronomii AN SSSR, Lenin-
grad, 

Krymskaja astrofizičeskaja observatorija AN 
SSSR, 

Gornaja astronomičeskaja observatorija AN SSSR, 
Kislovodsk, 

Gosudarstvennyj astronomičeskij institut imeni 
Šternberga, Moskva, 

Rjurakanskaja astrofizičeskaja observatorija AN 
Armjanskoj SSR, 

Institut astrofiziki AN Tadžikskoj SSR, Dnšanbe. 

V roku 1964 navštívila Československo skupina so-
vietskych astronómiek. Na snímke pred budovou 
observatória na Skalnatom Plese s riaditel'kou Astro-
nomického ústavu SAV dr. L'. Pajdušákovou (vpra-
vo). 

Foto: Milan Antal 

Vežový slnečný d'alekohlad Krymského astrofyzikál- 
neho abservatória. 



Prof. M. N. Gnevyčev a dr. R. S. Gnevyševa, popred- 
ni sovietski odborníci vn fyzike Sluka z vysokohor- 
skej koronárnej st,aniee pri Kislovodsku, pred ob- 
servatóriom na Sk~lnatom Plese v společnosti na-
šich slnečných astronómov dr. A. Antalovej a dr. P. 
PaTuša. 

Foto: Milan Antal 

?Iajviac sovietskych hostí sma privítali na dvoch 
sympózII nela lti3cdzinárcůnej astronomickej linie v sep- 
tWmbri 1961. v Tatrans°scj Lomnici — prvých podob-
ných podeejatiach v (5SR. Hare: Skupina účastníkov 
v prestávke sympúzia; zPava — dr. V. Porubčan z AÚ 
SAV, dr. L. N. Rubcnv a čl. kor. P. B. Babadžanov 
Z Astroftyzikálncho ústavu Tadžickej akadémie vied 
v Dušanbe, prof. V. V. Fedinskyj, predseda komisie 
Aril ZSSR pra l:ométy a meteory v Moskve, M. Smíš- 
i.ová, dr. E. Piúáich a prom. fyzička J. Slančfková 
z Aslronomického ústavu SAV. Dola: Soviotski astro- 
nómovia pri prehlindke hatérie meteorických komór 
na ohservatwriaa na Se,a9maflnm Plese. 

Najvýhodnejšou metódou spolupráce je osobný 
styk vedeckých pracovnfkov, společné pozorovania, 
spoločné konzultácie problémov, výmena názorov a 
konečne spoločne publikovaná práva. Preto osobný 
styk pracovníkovi Astronomického ústavu SAV so 
sovietskymi kolegami je velmi živy. 

Pracovníci Astronomického ústavu SAV vykonali 
celkové dosiaT 15 krátkodobých študijných cest do 
ZSSR, zúčastnili sa viacerých konferencif a sympó-
zií a absolvovali 5 dlhodobých stáži na pracoviskách 
v ZSSR. Zo ZSSR navštívili pracoviská a observatóriá 
Astronomického ústavu SAV desiatky vedeckých pra-
covníkov. Jeden sovietsky pracovník bol členom or-
ganizačného výboru Sympózia IAU o fyzike a dyna-
mike meteorov v Tatranskej Lomnici (1967), jaden 
náš pracovník členom organizačného výboru Sympó-
zia o pohybe, vývoji dráb a póvode komét v Lenin-
grade (1970). Výňatky z referátov, prednesených na 
sovietskych konferenciách našimi pracovníkmi, vyšli 
v tamojších publikáciách (Voprosy kosmogonif, As-
tronomičeskij vestnik, interné materiály sympázií). 
Na niekoíkých publikovaných prácach zo solárnej 
fyziky sa sovietski a naši pracovnici podieíáli ako 
spoluautori. 

Pracovníci Astronomického ústavu SAV sa zúčast-
nili dvoch expedfcií za úpiným zatmením Sluka 
v ZSSR v r. 1954 a 1961. NiekoYko sovietskych stanic 
sa zúčastnilo programu pozorovania meteorického 
roja Geminíd na vetkej základní, organizovaného na-
šim ústavem v r. 1958. 

Okrem spontánnej spolupráce, Astronomicky ústav 
SAV má aj dohody o spolupráci oficiálne podpfsané 
Predsednfctvom SAV a Prezídiem AV ZSSR. 

Zmluvná dohoda o spolupráci v rámci štátneho 
výzkumného plánu hola nadviazaná s Ústavem fyzi-
ky Zeme v Moskve vo výskume svetla nočnej oblohy 
a s Krymským astrofyzikálnym ústavom AV ZSSR na 
tému „Spektroskopický a fotometrický výskum pre-
menných a nestacionárnych hviezd". V tomto roku 
50, výročia vzniku ZSSR požiadal Astronomický ústav 
SAV o schválenie spolupráce vo výskume procesov 
v slnečnej atmosfére s Horskou astronomickou sta-
nicou AV ZSSR v Kislovodsku, vo výskume asteroi-
dov a komét s Ústavem teoretickej astronómie AV 
ZSSR v Leningrade a vo výskume meteorov s Astro-
fyzikálnym ústavem AV Tadžickej SSR v Dušanbe. 

Vzájemný styk pracovníkov Astronomického ústa-
vu SAV a inštitúcií ZSSR nemá význam len odborný, 
ale uvez základný výskum má využitie i v praxi a 
v spoločenskom dianf. Cez odbornú právu sa uzatvá-
rajú priatelstvá a vzniká úzky vztah hosti k hostie-
cemu pracovisku. Iste všetcf naši pracovníci, čo hodí 
len 2-3 týždne pracovali v Kislovodsku pod Elbru-
som alebo v prekrásnom Dušanbe uprostred hůr Pa-
miru v Tadžickej republike, si radí na túto návštevu 
spomínajú, ako pre milé prijatie, tak i pne krásne 
prostredie. A naopak, pracovníci zo ZSSR sa k nám 
pod Lomnický štít, do Vysokých Tatier radí vracajú 
a pracovníci Astronomického ústavu SAV ich v kaž-
dej politickej situácii rovnako radi a úprimne víta-
jú. Porozumenie medzi národmi, ich vzájomná úcta• 
a náklonnost vzniká a pestuje sa i cez priateístvá 
jednotlivcov, pomocou kterých je možné poznávat 
krajinu a jej Tud. 

Skutečnost, že pracovnici Astronomického ústavu 
SAV radí chodia do ZSSR, že tam maid nielen dob-
rých odborných spolupracovníkov, ale i úprimných 
prfateIov, je presvedčivým důkazem o ozajstnom, 
praktickom priateIstve k Sovietskemu zvllzu. 

RNDr. Ludmila PAJDUŠAKOVA, CSc., 

riaditelka Astronomického ústavu SAV 



STVRTSTOROCIE UFO 
K. Arnold 24. júna 1947 počas letu nad štátom 

Washington pozoroval skupinu objektov letiacich sú-
bežne s ním, ktoré sa podobali „tanierom poskaku-
júcim nad vodou". Keňže objekty sa nedali identifi-
kovat, nazvali ich „neidentifikované letiace objek-
ty" — UFO (skratka Unidentified Flying Object). Od 
toho času sa počet pozorovaní UFO velmi rýchlo 
zv$čšoval a tak astronbmovia i pracovnici z mých 
odborov bolí postavení pred záhadu, ktorú bob o po-
trebné objasnit. Postavenie odborníkov, ktorí sa na 
objasnenie problému podujali, nebolo fahké, ked si 
uvedomíme, 

že 

verejná mienka ovplyvnená populár-
nymi článkami, bola naklonená považovat UFO za 
dopravné prostiredky mimozemských inteligen₹ných 
bytostí. Tak podfa výskumu Gallupovho ústavu jedna 
tretina obyvatefov USA bola presvedčená a mimo-
zemskom původe UFO. Závažným nedostatkom pri 
prekonávaní tohto nesprávneho názoru je skutočnost, 
že je nedostatok odbornej literatúry objasňujúcej 
tento problém, a pokiaf taká literatúra existuje, ne-
dostane sa do širšej verejnosti. Z odbornej literatú-
ry je treba spomenút knihy astronóma Prof. H. Men-
zela a správy teamov odborníkov, ktorí sa výsku-
mom pozorovaní UFO zaoberali. Najnovší a najdů-
kladnejší výskum sa uskutočnil v rámci projektu 
Koloradskej univerzity, ktorej tento výskum zverilo 
Vojenské letectva USA. Jeho výsledky sú obsiahnuté 
v knihe riaditefa projektu Dr. U. Condona: Scientific 
Study of Unidentified Flying Objects, ktorú v rozsa-
hu 965 strán vydalo vydavatefstvo Bantam Books 
v roku 1969. Výskum sa uskutočnil v rokoch 1967 až 
1968 a zahrňoval jednak niektoré staršie pripady, 
ktoré predchádzajúce výskumy neobjasnili a jednak 
nové pozorovania. Podchytenie nových prípadov pre-
biehalo v spolupráci s personálom leteckých základ-
ní, s Ústredím civilného letectva, Meteorologickej 
služby a približne so sto leteckými spoločnostami. 
Výskum nových prípadov prevádzaii výskumné sku-
piny, ktoré se mohli dostavit na miesto pozorovania 
do 24 hodin kamkofvek v Spojených štátoch severo-
amerických. Výskumné skupiny prevádzaii filmova-
nie, meranie rádioaktivity a magnetizmu, spektrálny 
výskum, zbieranie vzorkov, meranie uhlov a vzdia-
leností, vypočúvanie svedkov a v niektorýcli prípa-
doch i radarové a ultrazvukové pozorovania. Kniha 
prináša popis pozorovacích metód, rozbor efektov, 
ako i popis a vysvetlenie 59 najzávažnejších pozoro-
vaní UFO. Medzi nimi je 10 prípadov UFO, ktoré boli 
pozorované pred začatím výskumu Koloradskej uni-
verzity, 35 prípadov, ktoré bdi zaznamenané v pna-
babu výskumu a 14 prípadov doložených fotogra-
fickou dokumentáciou z celkového počtu 35 fotogra-
ficky zachytených úkazov. Z 35 prípadov s fotogra-
fickým pozorovacím materiálom, ktoré sú považova-
né za pripady prvoradej důležitosti, nepodarilo se 
jednoznačne objasnit dva prípady. Jedným z nich je 
objekt pozorovaný 11. mája 1950 v McMinnville, 
v štáte Oregon, USA ( obr. 1. a 2.). Na obr. 1. je 
fotografia UFO a na obr. 2. jednak zvdčšenina obr. 
1., a jednak zváčšenina druhého snímku. Oba snímky 
boli získané v intervale niekofko sekúnd. Rozbor 
snímkov i vypočúvanie svedkov viedli k záveru, že 
buď ide a model vyrobený tretou osobou, alebo 
o zvláštny lietajúci objekt kovového lesku o prie-
mere niekofko desiatok metrov. Dosiaf sa však ne-
našiel ani jeden nezvratný důkaz, ktorý by nasved-
čoval tornu, že UFO sú kozmické lode mimozemské-
ho původu. 

i 

RNDr. J. TREMKO, CSc., 
Astronomický ústav SAV, 
Tatranská Lomnica. 

Lit.. 

Dr. Edward U. Condon 
Scientific Study of Unidentified Flying Objects 
Bantam Books, New York 1969. 
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Dvesté výročie Títius - 
Bodeovho zákona 

planetárnych vzdialeností 

V Hamburgu roku 1772 vyšlo druhé vydanie vtedy 
velmi populárnej knižky „Úvod do štúdia hviezdnej 
oblohy", ktorej autorom bol ešte ani nie 25-ročný 
Johann Elert Bode. Prvý krát sa dostala na verej-
nost roku 1768. Do Bodeho smrti roku 1826 vyšla 
devát krát a ešte dlho potom vychádzala v nových 
vydaniach. 

Bode čoskoro nato pretvoril štúdium astronómie 
v Nemecku a ako riaditel berlínskeho observatória 
bol vydavatelom slávnej Hvezdárskej ročenky (Astro-
nomisches Jahrbuch). Svoju knihu „Úvod do štúdia 
hviezdnej oblohy" nepísal striktne vedecky, ale po-
pulárnym štýlom. 

Záujmy Bodeho siahali daleko za technickú astro-
nómiu. Pútali ho filozofické aspekty vedy, a tak sa 
mu dostala do rúk i filozofická štúdia Charlesa Bon-
neta ako proklad z francúzčiny do nemčiny vydanej 
roku 1766 v Lipsku pod názvom „Úvahy o prírode". 
Bonnet v tejto knihe opisuje v niekolkých všeobec-
nostiach i planetárny systém. Avšak v druhom vyda-
ní tohto prokladu roku 1772 čast týkajúca sa plane-
tárneho systému bola dost značne zmenená. Na 
strano 7 v poznámko pod písmenom T bole pride-
ných 22 riadkov prekladatefom, ktorým bol vtedy 
49-ročný profesor matematiky vo Wittenbergu Jo-
hann Daniel Titius a jeho mono bole aj na titulnej 
strane nového vydania. 

Poznámka, ktorú pridal Titius obsahovala toto: 
„Rozdefine vzdialenost od Slnka k Saturnovi na 100 
časti; potom Merkúr je vo vzdialenosti 4 takých 
časti od Slnka; Venuša 4 + 3 = 7; Zem 4 + 6 = 10; 
Mars 4 + 12 = 16. Treba poznamenat, že medzl Mar-
som a Jupiterom je odchýlka od tejto presnej po-

Johann Ebert Bode (1747-1826) patril k najlepším 
astronómom svojej doby. V rokoch 1787-1825 bol 
riaditelom Berbínskeho observatória. 

Foto: Sky and Telescope 

stupnosti. Po Marsovi nasleduje vzdialenost 4 + 24 =. 
= 28 častí, ale doteraz tam nebola pozorovaná žiad= 
na planéta alebo satelit... Predpokladajme, že ten-
to priestor bezpochyby patrí zatial ešte neobjaveným 
satelitem Marsu... S týmto susedí stále ešte nepre-
skúmaný priestor, v ktorom má vplyv Jupiter, a to 
vo vzdialenosti 4 + 48 = 52 častí; a Saturn 4 + 96 = 
= 100 častí." 

Takmer tie isté slová sa objavili v Bodeho kniho 
vo vydaní z 1772, roku na stranách 462-463. Bode 
cítil, že medzi Marsom a Jupiterom musí byt nejaká 
planéta a ako za dďkaz tohto pokladal „súlad", 
s akým vtedy známe planéty (spolu 6) splňali pod-
mienku vzdialenosti uvedenej postupností. Na rozdbel 
Od Titiusa, Bode nepriradil prázdny priestor medzi 
Marsom a Jupiterom žiadnym hypotetickým satelt-
tom Marsu. 

Titius neporovnával špecificky čísla z postupnosti 
4, 7, 10, 16, 28, 52,100 so skutočnými strednými vzdia-
lenostami planět od Slnka. V Bodeho kniho sú tieto 
vzdialenosti v polomeroch Zeme: pre Merkúr vyše 
8000, Venušu skoro 16 000, Zem 22 000, Mars 35500, 
Jupiter 114 000 a Saturn 210 000. Bode zase neporov-
náva tieto vzdialenosti s postupnostou, ale položil 
vzdialenost Zem—Slnko rovná 10 jednotkám, a takto 
dostal rad stredných vzdlaleností pro jednotlivé pla-
néty: 3.6, 7.3, 10, 15.3, 52, 95.5. Obecný súhlas tohto 
radu s postupnostou je nepopierateTný. 

Obecne Titius-Bodeov zákon možno sformulovat 
slovne takto: ak pridáme k postupnosti čísiel 0, 3, 
6, 12, 24, 48, atd. 4 a sčítame, dostaneme stredné 
vzdialenosti planét od Slnka v desetinách astrono-
mických jednotbek. Porovnanie tejto rady so skutoč- 
nostou vidiet v uvedenej tabulke: 

P 1 a n é t a Titius-Bodeov zákon . 
vzddialenialer Skutočost 

Merkúr 0±4=4 3.9 
Venuša 3+4=7 7.2 
Zem 6+4=10 10.0 
Mars 12+4=16 15.2 
Malé planéty 24 + 4 = 28 25.0-35.0 
Jupiter 48 + 4 = 52 52.0 
Saturn 96 + 4 = 100 95.4 
Uran 192 + 4 = 196 191.8 
Neptún 384 + 4 = 388 300.6 
Pluto 768 + 4 = 772 394.4 

Zo začiatku Bode bol jediný astronóm, ktorý spo-
menul v tlači postupnost o storočie známu ako Ti-
tius-Bodeov zákon planetárnych vzdialeností. Zdalo 
sa, že Bode chce si tento objav privlastnit a proto 
nespomenul Titiusa v dalších vydaniach (tretom a 
štvrtom) svoje] knihy. Titiusovi to spočiatku neva-
dilo, ale v štvrtom vydaní prokladu Bonneta (1783) 
sa situácia obrátila, keď pridal k póvodnej svojej 
poznámke tieto slová: „Postupnost a jej význam, 
ktoré podia Bonneta prvý krát uviedol J. H. Lambert, 
uviedol už prod 40-timi rokmi Ch. Wolff." Avšak od-
kaz na Wolffa nie je správny a odkaz na Lamberta 
vyvrátil Bode. 

Wolff v niekolkých vydaniach svoje] knihy „Ne-
mecká fyzika" uvádza pre planetárne vzdialenosti 
čísla 4, 7, 10, 15, 52 a 95. Pre nebo to nebola ma-
tematická postupnost, ale len pomčcka pre študen-
tov pre zapamatanie si približných vzdialeností pla-
nét. 

V 1784. roku Bode publikoval monografiu o novo-
objavenej planéte Uran (1781) a vyjadril v nej po-
tešenie, že stredná vzdialenost Uranu súhlasí s po-
stupnostou (192 + 4 = 196). Uverejnil taktiež dopis 
Od Lamberta, v ktorom Lambert vyjadruje svoje 



prekvapenie nad postupnostou opfsanou v Bodeho 
knihe z roku 1772. A tu v tom istom kontexte Bode 
prvý krát pripúšta, že postupnost probral z Titiusov-
ho prokladu Bonnetovej knihy. 
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Na tomto obrázku z J. E. Bodeho astronomickej prí-
ručky (1778) čase označená ako obr. 96 (Fig. 96) 
znázorňuje Titius-Bodehv zákon planetárnych vzdia-
leností. Miesto označené R je pre hypotetická pla-
nétu medzi Marsom a Jupiterom. 

Foto: Sky and Telescope 

Tak slávny zákon o planetárnych vzdialenostiach 
původce pripisovaný len Bodemu má dvoch auto-
rov, Titiusa a Bodeho. Široké uznanie by malo patrit 
predovšetkým Titiusovi, ktorý uvažujúc nad Wolffo-
vými zaokrúhlenými číslami planetárnych vzdiale-
ností si prvý uvedomil, že tieto vzdialenosti možno 
vyjadrit postupnostou, ak hodnoty pre Mars opraví 
o 1 a pro Saturn o 5. 

Titiusovu domnienku o platnosti postupnosti pod-
porili dalšte objavy, a to Urána v roku 1781 a pla-
nétky Ceres v roku 1801. Ceres leží presne v pred-
pokladanom mieste medzi Marsom a Jupiterom vo 
vzdialenosti 27.7 desatín astronomických jednotiek 
Od Sluka. Predpoklad podfa Titius-Bodeovej rady je 
28. Avšak 'objav Neptúna v roku 1846 a množstva 
dalších planétiek sú dost sporné tromfy Titius-Bo-
deovho zákona. Hoci planétky mohli vzniknút napr. 
rozpadom nejakej póvodnej planétky, ale rozdiel 
skutočnej vzdialenosti Neptúna a predpokladanej 
postupnostou rovný 8.7 astr. jednotiek, nedá sa jed-
noducho vysvetlit. Ešte horšie je to v prípade Pluta, 
objaveného v roku 1930, kde rozdiel je až 37.8 astr. 
jednotiek. 

Postupnost i napriek týmto rozporom nadalej 
vplýva na niektoré úvahy o původe slnečnej sústa-
vy. 

PodFa Sky and Telescope spracoval 
RNDr. V. PORUBČAN, CSc., 
AÚ SAV Bratislava. 

Magnetklcé - ésóce 
IVO HUDEC, RE N1 HUDEC 

Měsíční magnetometry jsou nyní rozmístěny již na 
čtyřech místech měsíčního povrchu, a to v místech 
přistání Apolla 12, 14, 15 a 16. Pro závěrečný let 
Apolla 17 se s instalaci tohoto přístroje již nepočítá. 
Měsíční 3-osy magnetometr je určen k měření inten-
sity, směru a gradientu magnetického pole na měsíč-
ním povrchu. Rozsah přístroje činí 0 až 400 gama pro 
měření intensity, a 0,003 až 1 gama cm -1 v případě 
gradientu. Kromě tohoto stabilního přístroje použí-
vali astronauté ještě malý přenosný magnetometr. 

V místě přistání Apolla 12 byla naměřena jen 
slabá intensita magnetického pole 38 -F- 3 gama. Po-
sádka Apolla 14 již zjistila v oblasti Fra Mauro sil-
nější intensitu 103 ± 5 a 43 ± 6 gama na 2 místech 
při použiti přenosného přístroje. Naproti tomu mag-
netometr v oblasti Hadleyovy brázdy (Apollo 15) 
zaznamenal pouze 6 Jr 4 gama. To ukázalo již tehdy 
na značné výkyvy v měsíčním magnetickém poli. 
Proto byl s napětím očekáván let Apolla 16 ke krá-
teru Descartes, jehož posádka měla za úkol provést 
další měřeni. Výsledkem bylo zjištění další velké 
anomálie v měsíčním poli — byla změřena rekordně 
velká intensita. Přenosným magnetometrem bylo na 
5 místech zaznamenáno 125 až 313 gama, stabilní 
magnetometr udává 230 gama. I když je to na Mě-
síci pole mimořádně silné — ve srovnání s jinými 
oblastmi — a překvapující, ve srovnání se Zemí je 
mnohem slabší. Pro porovnání — intensita zemské-
ho magnetického pole činí na rovníku přibližně 
35 000 gama. 
Pozoruhodné je, že ve vzorku, který byl posádkou 

Apolla 16 odebrán při vrtu do hloubky 2,40 m, bylo 
nalezeno větší množství kovových částeček o veli-
kosti řádově 1 mm. Je možné, že tento objev má 
přímou souvislost s magnetickou anomálií v této 
oblasti. Na definitivní vysvětlení si však ještě mu-
síme počkat. 

Takmer kolmý pohPad na oblast mesačaých Apenin 
a Hadleyho brázdu, kde pristálo Apollo 15. Strcdoin 
snímky sa tiahne brázda, Apeniny slit 
vpravo, sever je dolu. Miesto prěstátia je približne 
v strede snímky. 

Foto: ČTK — UPI 
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I ked by sa zdob , že veda v súčasnosti napreduje 
najmu vdaka mravčej práci tisícov vedeckých pra-
covníkov a zhřňaniu, resp. zovšeobecííovaniu ich 
čiastkových výsledkov, predsa len z času na čas sa 
uskutočni objav, ktorý znamená skok v našich vedo-
mostiach a ktorý prfpadne teraz ešte nedokážeme 
ani pine docenil. 

Na kongrese COSPAR-u ( Committee on Space Re-
search) v máji 1972 v Madride referoval dr. Brueck- 
ner (USA) o velmi zaujímavých snímkach koróny, 
ktoré sa získali zo slnečnej družice OSO-7 13. a 14. 
decembra 1971. orbiting Solar Observatory - 7 bola 
vypustená 29. sept. 1971 a do apríla 1972 nezazna-
menala prfpad podobný tomu, ktorý opíšeme. 
Na pripojenom obrázku je 6 snímok juhovýchod-

ného kvadrantu koróny Slnka. Tmavé miesto v pra-
vých horných rohoch, to je čase zakrytého Slnka. 
Na snímkach sú zaujlmavé dye vedl: 

a) Korónový lúč, najlepšie viditelný na prvom 
obrázku (vec známa už zo skorších pozorovaní, naj-
mu pozorovaní zatmenia). Tento lúč (resp. hmota 
v ňom uzavretá), ako vidief na dalších obrázkoch, 
se v nasledujúcich hodinách začal rozplývat do me-
dziplanetárneho priestoru všetkými smermi. 

b) Slovo objav v nadpise článku sa vztahuje na 
další jav, ktorý je viditelný na ostatných troch ob-
rázkoch, v ich Iavých horných rahoch. Sú to dva 
jasné body — oblaky korónovej hmoty (plazmy), 
které sa pohybujú smermm od Slnka, v důsledku čo-

ho na poslednom obrázku jeden z bodev už vyšinl 
zo zorného pola prístroja. 

Obidva opísané aktívne javy boll spůsobené pre-
miesfovaním se magnetických polí a s tým spojenej' 
slnečnej erupcie v aktívnej oblasti, ktorá bola pred 
východom na slnečný disk. Je spočítané, že energe-
tický obsah disipujúceho korónového lúča bol pod-
statne viičšf ako energeticky obsah dvoch spomenu-
tých oblakov plazmy. Pretože sa však lúč rozpínal 
všetkými smermi, jeho důsledky pre pašu Zem boll 
celkom bežné, podobné mnohým fným prípadom (po-
ruchy rádiového spojenia, poláme žiare a pod.).. 

Všímnime si však plazmové oblaky. Vidno, že sú 
pri svojom pohybe velmi kompaktné. Je to spůsobe-
né tým, že korónová plazma je tu uzavretá v akejsi 
„malej magnetickej flaško" a nemůže z uej unik-
núf. Vypočítalo sa, že oblaky sa šírili do medzipla-
netárneho priestoru rýchlostou 1100 km/sek. Ich 
rozmar 40-krát prevyšoval rozmer Zeme. V jednom 
oblaku bole uzavretých približne 10'0 častfc, nesú-
cich kinetickú energiu vyše 10š ergov, čo možno 
porovnat s erplozívnym účinkem 100 miliónov 20-
megatonových vodíkových bómb. Ak by sa táto ener-
gia premenila na elektrickú energiu, bole by ňou 
možné zásobovat svet takmer jeden milión rokov. 
Dolej sa urobili odhady, ako často (vzhledem na 
rozmar Zeme, rozmer oblaku, plochu gule opfsanej 
okolo Slnka vo vzdialenosti Zeme, pravdepodobnosf 
vzniku oblaku a pod.) může takýto oblak zasiahnut 
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Zem. Dospelo sa zatial k velmi neistému číslu —
raz za 10 000 rokov. 

Povolme teraz uzdu fantázii (a je isté, že názory 
v tomto smere nedajú na seba dlho čakat). Aké by 
malo pre Zem následky stretnutie s takýmto obla-
kom? Bez zabiehania do podrobností možno uviest 
naprfklad obrovské zmeny v štruktúre a usporiadanf 
magnetických a elektrických poli okolo Zeme a z to-
ho vyplývajúce důsledky pre život v troposféra, mož-
né zmeny v ozónovej vrstve, ktorá je vo výške okolo 

50 km nad Zemou a bráni príchodu škodlivých ultra-
fialových lúčov až na Zem. Geológovia sa možno po-
kúsia vysvetlit týrnto náhle zmeny počasia v histórii 
Zeme, fadové doby a možno aj náhle vyhynutie nie-
ktorých druhov živočíchov a rastlín. Je však jasné, 
že na prípadné seriózne teórie v tomto smere si bu-
deme musief nejaký čas ešte počkat. 

v 

Cierne diery v Kozmose 
V druhom čísle tretieho ročníka nášho časopisu 

sme uverejnili dva články s blízkou tematikou. V jed-
nom z nich, Ako umierajú hviezdy, je opísaný objekt 
s Aurigae, kde podIa názoru niektorých autorov sa 
má nachádzat hviezda v štádiu po gravitačnom ko-
lapse. Pri zákryte svietiacej zložky temným sprie-
vodcom sa z n i ž i celková jasnost systému. V zdan-
livom rozpore s týmito pozorovacími údajmi je tvr-
denie v druhom článku O možností detekcie čiernych 
dier, v ktorom sa hoven í o z j a s n e n í systému, 
ktoré by malo nastat působením efektu známeho ako 
„gravitačná šošovka". Toto druhé tvrdenie je zalo-
žené na čisto teoretických úvahách, ktoré majú za 
ciel odhadnút možnost pozorovania javov spósobo-
vaných telesami počas gravitačného kolapsu alebo 
po ňom. 
Zdalo by sa teda, že teoretické vývody sír vyvrá-

tené pozorovaním, gravitačně šošovka neúčinkuje 
tak, ako má a možnost detekcie čiernych dier, na 
ktorú nám dáva nádej druhy článek, uniká do ne-
návratna. Previerka teórie praxou dopadla záporne, 
a my sa musíme zbavit nesprávnych názorov. Je to 
však naozaj tak? Čo všetko vieme o systéme E Au-
rigae z pozorovaní? 

K POZOROVAT~L(OY/

KOLAPSAR O6KLOPENÝ 
OLiLgKOM PLYN!/ 

AB5O.taC/A V OBÁLKs 

/c pozORovAreCOv/ —~ 

ZJASNEN/.E 

dYETF1Nq' 
KR/YKA 

x 

š®SLABCNe 

SV6TELVÁ 
KR/YKA Z 

Efekt gravitačnej šošovky. Hore: typický prípad; 
dolu: prípad epsilon Aur. 

Autormi myšlienky, že v E Aur je kolapsar alebo 
čierna diera sú Cameron a Stothers. K takémuto 
tvrdentu ich vedú dva důvody. Prvý — supergigant 
spektrálneho typu F je v štádiu vývinu po vyhoreni 
vodíka ako nukleárneho paliva vnútri hviezdy. Dru-
hý (vyplýva z prvého) — sekundárna zložky boly 

Dr. Július S$KORA, CSc., 
Astronomický ústav SAV, 

původne masívnejšou hviezdou, jej vývin prebehol 
rýchlejšie ako pri hviezde dnes ešte svietiacej, teraz 
je v štádiu po gravitačnom kolapse, ked v priebehu 
svojho vývinu stratila čast svojej hmoty. V důsledku 
vývinového stupňa systému trvá stále prenos hmoty 
z primárnej zložky (svietiacej a hmotnejšej) na se-
kundárnu (temnú a menej hmotnú). Svetelná krivka 
i krivka radiálnych rýchlostí nie sú známe s dosta-
točnou presnostou, aby sa mohol spolahlivo určit 
pomer hmůt obidvoch zložiek. Odhady velkosti hmůt 
v istom „dovolenom" rozrnedzí („dovolenom z hIa-
diska sklonu dráhy a vzdialenosti od nás) ukazujú, 

že pomer hmůt je Mprirn/Msek > 1. To je důležité na 
udržanie uvedených dvoch predpokladov Camerona 

a Stothersa a pne hypotézu o prúde hmoty z jednej 

zložky na druhú. Okrem týchto úvah podporujú pre-
nos hmaty v e Aur aj spektrálne pozorovania. Exis-
tencia istého oblaku okolo sekundárnej zložky ako 
dósledok výmeny hmoty je teda reálna. 

Nemůžeme s istotou tvrdit, či v systéme E Aur je 
temny sprievodca hviezdou po kolapse, alebo nie, 
ale v každom prípade hmota v okolí sekundárnej 
zložky pri zákryte svietiacej hviezdy spůsobí zosla-
benie celkového svetla systému (pozn i obrázok). Ten-
to efekt prevládne nad efektem „fokusácie" svetel-
ných lúčov gravitačným působením druhého hmot-
ného telesa, který navyše dost značne slabne s ad-
chýlkou od centrálneho zákrytu. (Predpokladaný 
sklon dráhy pri Aur je — 80.) 

Ukázalo sa teda, že systém e Aurigae nie je tým 
„čistým" systémom, na základe ktorého sa robili 
odhady možnosti objavu týchto zaujímaných objek-
tov a ani aplikária teoretických vývodov na takýto 
prípad by nebola úspešná. 

RNDr. J. ZVERKO, AO SAV T. Lomnica 

DECF;MBER 1972 KOZAIOS 171 



Meteorický radar AÚ ČSAV v Ondřejove. 

IV. Ceioštátny seminár 
o rádioastronómii 

V dňoch 14. a 15. októbra sa zíšli v malom vý- 
chodočesl~om mestečku Úpice účastnfci IV. celoštát- 
neho rádioastronomického seminára, ktorého uspo- 
riadatelom bola úpická hvezdáreň a slnečné odde- 
lenie ČAS pri Čs. akadémii vied. 
Po štvrtýkrát sa zástupcovia hvezdární stretli, aby 

si vymenili svoje pracovně skúsenosti v najmlad- 
šom (ale i najúspešnejšom) odvetví astronómie — 
v rádioastronómii, nadviazali nové pracovné priatel- 
stvá a oboznámili sa s najnovšfmi výskumami na 
tomto poll. 
O vysokú odbornú úroveň seminára sa postarali 

svojimi prednáškami pracovníci Astronomického ú-
stavu v Ondřejove dr. J. Olmr, dr. L. Křivský a Ing. 
A. Tlamicha, ktori účastnikov oboznámili s najnov- 
šimf prácami v odbore rádiového výskumu Slnka, 
rádioastronomického výskumu vesmíru, ale i s no-
vinkami z tohto odboru na medzinárodnej konferen- 
cii URSI vo Varšava. O praktické záležitosti, vyplý- 
vajúce zo zamerania niektorých hvezdární na rádio-

vý výskum, sa postarali pracovnicí hvezdárne v Úpi-
ci, ktorf referovali o metódach spracovania registrá- 
cfe SEA i o novom tranzístorovom prijímači, vyvi- 
nutom na tejto hvezdárni na registráciu kozmického 
šumu. 
Je však smutnou skutočnosfou, že sa zo Slovenska 

na seminári okrem zástupcu z 11H v Žiline nezúčast-
nil nikto. Stalo sa tak azda 1 preto, že termíny sa 
napr. krfžili so zájazdom, ktorý usporiadala KH 
v Banskej Bystrici. Preto sa nazdávam, že by bolo 
vhodné, ak by sa ustanovila istá koordinačná komf- 
sia, která by termíny rozličných seminárov vzájom- 
ne upravovala, aby výmena skúseností i nadv8zova- 
nie nových kontaktov bolo možné obojstranne. (Ďal- 
šf konkrétny príklad: termín Celoslovénského slnéč- 
ného seminára, ktorý usporfadala KH v Prešove, sa 
križil s termínom Celoštátneho meteoritického semi-
nára v Brno.) 
Záverom by som chcel podakovat usporiadaterom 

za ich úsilie o ma:dmálnu informovanost z rádfo- 
a stronómie i za dobrú úroveň celého seminára a 
sůčasne vyslovit presvedčénfe, že v budúcnosti sa 
st*etneme v ovela v3čšom počte f zo Slovenska. 

JOZEF NAMOR, Radola 

OCHRANA 
KOZMONAVTOV 
PRED . ~ . 
sLNECNYMI 
ERVPCIAMI 
Dr. JúLIUS SÝKORA, CSc., Astronomický ústav SAV, 

Tatranská Lomnica 

Úvod 

V skoršfch článkoch o problémoch kozmického 
výskumu sa zrážky s meteoritmi pokladali za rov-
naké nebezpečenstvo pro kozmonautov ako kozmlc-
ké žiarenie. Časom sa ukázalo, že nie sú vůbec pod-
statné. Ich miesto však zaujal iný činitel, s ktorým 
sa dovtedy prakticky nerátalo. Na povrchu Slnka 
vznikajú pomerne často slnečné erupcie. Z nich sú 
do medziplanetárneho priestoru vyvrhované protóny 
s velmi vysokou energiou, známe ako slnečné koz-
mické lúče. Tfeto lúče majú nižšiu energiu ako ga-
laktické kozmické lúče, můžu však dosiahnuf velkú 
hustotu. Pretože erupcie sa doteraz nedajú pred-
povedat, predstavujú velké a reálne nebezpečenstvo 
pre Pudí v kozmickom priestore. 

Podstata slnečných erupcif 

Slnečné erupcie vždy súvisia so slnečnými škvr-
nami a sú podla súčasných. predstáv produktom 
uvolnenia magnetickej energie slnečných škvM. Ak 
sa oblasti rozličných magnetických polarit zrazia a 
vzájomne sa prenikajú, rýehlo sa ve forme tepla 
uvolňuje magnetická energia a časí slnečnej hmoty 
je v důsledku náhle zvýšených tepelných pohybov 
vyvrhnutá do priestoru. Výpočty ukazujú, že ener-
getickú bflanciu priemernej erupcie sa podarf vy-
svetlit anihiláciou magnetického pola s intenzitou 
asi 500 gaussov, zaberajúcim objem asi 10 cm3. 
Takéto polia sú v aktívnych oblastiach na Slnku 
bežné. 

V súčaenosti sú naše vedomosti nedostatočné na 
spofahlivé predpovedanie slnečných erupcif (f Jceů 
čiastkové úspechy sa už dosiahli) a na určenie tej 
časti priestoru, ktorá bude žfarením. zasiahnutá (žia-
renie nie je izotrópne). Můžeme sa spoliehaf predo-
všetkým na optické prejavy už vzniknutej erupcie 
(optická informácia priletf k nám zo Slnka za 8,3 
minúty) a na prfpadnú ochranu využit čas, za kte-
rý sa vysokoenergetické častice zo Slnka priblfžia 
k miestu kozmickej lode. 

Žiarenie slnečných. erupcif 

Vizuálne pozorovanie vetkej erupcie na Slnku je 
v priebehu niekolkých desiatok minút, resp. niekoI- 
kých hodin sprevádzané detekciou vysokoenergetic-
kého žiarenia v našel hornej atmosfére, poruchami 
rádiového spojenia a kolisanim výšky ionosferickej 
vrstvy zemskej atmosféry. Tfeto prejavy sú výsled-
kom ejekcfe asi 10' gramov protónov z danej ak-
tfvnej oblasti, pričom ich energia dosahuje až 30 
BeV. Celková energia vyžfarená velkou slnečnou 
erupciou je až 1033 ergov ( jej tepelný ekvivalent je 
24 000 000 000 000 000 000 000 Kcal ). Žiarenie na jvyš-
šich energii prichádza najprv, asi 30 minút; po vi-
zuálnom pozorovaní erupcie. Potom nasleduje pri-
bližne exponenciálny pokles toku žiarenia, súvlsiaci 
najmá s tým, že prichádzajú častice so stále nižšou 
energiou. To sa doje v priebehu niekolkých nasle-
dujúcich dní. 
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Zo Slnka do medziplanetárneho prostredia neustá-
le prúdi tok častíc (protónov, elektrónov, neutró-
nov, alfa častíc, a pod.), nazývaný sinečný victor. 
Keďže ide o nabité častice, tak medziplanetárne pro-
stredie je elektricky vodivé. Ďalším důsledkem je, 
že magnetické pole Slnka klesá so vzdialenostou 
pomalšie, ako by klesalo v prípade nevodivého me-
dziplanetárneho vákua. Tieto vlastnosti medziplane-
tárneho prostredia spůsobujú, že po vzniku erupcie 
na Slnku sa medziplanetárnym prostredím šíri tzv. 
„magnetická flaška" obrovských rozmerov, nesúca 
so sebou elektricky nabité častice nižšej a nízkej 
energie, neschopných uniknúf z uvedenej „flašky". 
Z fyziky je známe, že nabité častice můžu byt 
v „magnetickej ffaške" uzavreté len tým spůsobom, 
že sú prinútené rotovat okolo magnetických siločiar 
uvedenej „flašky". Pretože sa „flaška" šíri priesto-
rom, častice vykonávajú vlastne trojrozmerné pohy-
by a človeku nachádzajúcemu sa vnútri „magnetic- 
kej flašky" by sa zdalo, že prichádzajú zo všetkých 
možných smerov. Toto je velmi negatívna črta 
z hradiska možnej ochrany kozmickej lode, zasiah-
nutej „magnetickou flaškou". Prfpadný ochranný štít 
musí v tomto prípade obklopovat celú loď. 

Prečo sinečné erupcie predstavujú nebezpečenstvo 
pre kozmické lety s Tudskou posádkou? Ak si uve-
domíme, že erupcie vyvrhujú vysokoenergetické na-
bité čaštice, akými sú protóny a častice alfa, důvo-
dy sú jasné. Protóny aj častice alfa majú vefkú pre-
nikavost materiálmi a majú zhubné účinky na Tud-
ské tkanivo. Toky týchto častíc sú také vysoké, že 
osoba mimo ochranného štítu zemskej atmosféry, a 
navyše nechránená prostriedkami, o ktorých bude-
me hovorit, by v prípade vetkej erupcie takmer s is-
totou dostala smrteTnú dávku žiarenia. 

Určenie dávky 

Výpočet dávky, ktorú astronaut v kozmickej lodi 
dostane, nic je vůbec jednoduchý. Je jasné, že astro-
naut nic je vystavený žiareniu nahý. Je chránený 
jednak kabínou a jednak kozmickým oblekom. Tieto 
materiály na jednej strane pohlcujú istú čest žiare-
nia, na druhej strane sú však zdrojom sekundárnój 
radiácie, vzniknutej ionizáciou , daných materiálov 
časticami primárneho žiarenia. Vypočítalo se napni-
klad, že keby počal vetkej erupcie z 10. mája 1959 
bola loď Apollo na dráhe okolo Zeme mimo jej Van 
Allenových radiačných pásov, boll by kozmonauti 
v kabíne dostali dávku 31 růntgenov. V prípade, že 
by bol len holý kryt kabíny bez akýchkoTvek pri-
strojov vo vnútri i vonku, stúpla by táto dávka na 
397 růntgenov. Ak by boli kozmonauti mimo kabíny 
bez akejkotvek ochrany, boll by dostali dávku 18 
tisíc růntgenov. Posledné číslo už vysoko prevyšuje 
dávku znamenajúcu istú smrt a predposledné zna-
mená prinajmenšom tažké trvalé poškodenie na 
zdraví. 

Aby sme si mohli urobit reálnu predstavu o ohra-
zení kozmonautov, treba ešte odpovedat na otázku, 
kolko erupcif vzniká na Slnku. Malých erupcii, i nic-
kotko za deň a velkých (protónových) menej ako 
10 do roka. 

Spésob ochrany 

Akými prostriedkami sa můžu kozmonauti chránit 
proti žiareniu slnečných erupcií i za predpokladu, 
že zostanú nepredpovedatelné? Existuje niekolko 
možnosti vhodných za rozličných okolností. Naprí-
klad •kozmická loď na dráhe okolo Zeme může vy-
užit ekvatoreálnu dráhu pod Van Allenovými pás-
mi. I keď je to triviálny prfpad, neslobodno na jeho 
existenciu zabúdat. 

a) Orientácia kozmickej lode 

Orientáciu kozmickej lode možno tiež využit na 
redukovanie radiačnej dávky. V prvom štádiu erup-
cie je žiarenie vysoko energetické a silne anizotróp-
ne. Postavením najhrubšej časti lode medzi žiarenie 
a napr, servisný modul Apollo sa určitému žiareniu 

Eruptívny výron hmoty zo 14, sept. 1968. Snímky sú 
urobené od (a) 1®1'16fl 2®S do (i) 10I139m40S UT. 

nepodaní preniknút do lode. Neskoršie, keď žiare-
nie prichádza akoby zo všetkých smerov, predchá-
dzajúci postup je neúčinný. Znfženie dávky len v dů-
sledku správnej orientácie dosahuje až 20 %. Ná-
klady na takéto zníženie dávky sú minimálne. Ide 
len o palivo potrebné na zmenu orientácie lode. 

- b) Pevný ochranný štít 

Toto je najznámejšia, najpreskúšanejšia a najpo-
užívanejšia metóda, vyvinutá už od začiatkov jadro-
vých reaktorov. Jej velkou nevýhodou je náročnost 
na dodatočné zásoby paliva. Každý gram ochranné-
ho štítu musí byt vynesený zo Zeme na obežnú drá-
hu, pričom nic je isté, že vůbec bude potrebný. 
Množstvo pevného ochranného štítu, ktoré kozmické 
loď nesie, závisí od pravdepodobnosti, že počas po-
bytu lode v priestore bude zasiahnutá tokom žiare-
nia. Toto množstvo bude výsledkom kompromisu 
medzi lekármi, usilujúcimi sa o pinú bezpečnost 
kabíny, a inžiniermi, ktorí sa usilujú maximálne 
znížit váhu lode. Ako príklad možno uviest, že na 
pokrytie kuželovitej kabíny s. priemerom základne 
4,6 metra a s dlžkou 7,6 metra hliníkom takej hrúb-
ky, aby ho na 1 cm2 pripadalo 7 gramov, by bolo 
potrebné 10 000 kg tejto látky. 

V inej alternative možno rátat s podstatne men-
ším chráneným priestorom, v ktorom by sa sice ne-
pracovalo, ale slúžil by len ako ochranná bunka 
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Porovnanie rastu váhy s vePkostou chráneného pne-
stonu pne pevný, mangetický a plazmový ochranný 
štít. 

v prípade silného žiarenia. Výpočty potrebnej hrúb-
ky krytu sa menia v širokých medziach (od 1 do 
105 g/cm2 hliníka) podla charakteru letu, požado-
vanej spolahlivosti a rázy slnečného cyklu. V ko-
nečnom důsledku sú to enormné váhy. 

c) Elektrostatický ochranný štít 

Miniatúrne Van Allenove pásy okolo kozmickej 
lode. To je další dobrý nápad. Podkladom takto kon-
cipovanej metódy ochrany je skutočnost, že žiare-
nie zo slnečných erupcií je zložené z nabitých čas-
tic. Najjednoduchšia metóda odklonu protónov (tvo-
ria najvččšiu čast žiarenia slnečných erupcií) od 
stien kozmickej lode spočíva v utvorení elektrického 
pola okolo nej. Ťažkosť je však v tom, že i keby sa 
podarilo dosiahnut potrebný, velmi vysoký poten-
ciál (asi 200 MV), tento by sa postupne vybil v dů-
sledku existencie „slnečného vetra". Slnečný vietor 
predstavuje spojitý tok nabitých častic zo Slnka. 
Jeho hustota je asi 10 častic na 1 cm3. Působí ako 
vodič a postupne by vybil napatie utvorené okolo 
kozmickej lode. 

d) Magnetický ochranný štít 

Zemské magnetické pole je zodpovedné za odklon 
protónov a elektrónov z ich dráh do špirálovitých 
dráh okolo magnetických siločiar. Ak by kozmická 
loď niesla generátor magnetického pola, mohla by 
to isté robit pomocou umelo utvoreného magnetic-
kého pola. Naneštastie s konvenčnými magnetmi a 
materiálmi teplo vyvinuté pri generovaní magnetic-

kého pola by pravdepodobne roztavilo loď. Váha 
zariadenia by tiež bola obrovská. Avšak ak by sa 
podarilo vyrobit špeciálne zliatiny, supervodivé 
chladené magnety by bolí schopné vyrobiti dostatoč-
né magnetické pole bez nežiaduceho zahrievania. 
V súčasnosti to nie je možné, ale do budúcnosti sa 
s tým počíta. Experimenty v tomto smere sú v pl-
nom prúde. 

Jedna velká výhoda magnetického systému je, že 
systém možno zapnút len v prípade skutočnej po-
treby. Ďalšia velká výhoda je, že magnetický štít 
zastaví elektrony úpine. Elektróny sa neabsorbujú, 
ako je to v prípade pevného ochranného štítu, a te-
da sa ani dodatočne neprodukujú tvrdé gamma lú-
če. V bežných ochranných štítoch pridávajú gamma 
lúče značnú čast k sekundárnej zložke radiačnej 
dávky. Nevýhoda magnetického ochranného štítu je, 
že mangetické pole může „vtiect" do kozmickej lo-
de. Toto by mohlo spůsobit niektoré problémy 
v správnom chode prístrojov. Celkove sa však do 
budúcnosti ráta s magnetickými systémami, najmá 
pokial ide o váčšie kozmické lode alebo orbitálne 
stanice. 

e) Plazmový ochranný štít 

Tento systém spočíva na utvorení elektrónového 
obalu, zadržovaného magnetickým polom. Problém 
disipácie elektrónového náboja, ktorý je elektrosta-
ticky neríešitelný, sa v tomto prípade rieši tým, že 
elektróny sú donútené vykonávat špirálovité pohy-
by pozdlž siločiar umelo utvoreného magnetického 
pola. Elektróny sú ako v pasci a nemůžu uniknút 
do medziplanetárneho priestoru. Intenzita magnetic-
kého pola potrebná na odchýlenie vysokoenergetic-
kých protónov může byt v tomto prípade nižšia 
v důsledku prítomnosti (záporne nabitých) elektró-
nov. Zniži sa tým aj celková váha štítu. Tni metódy 
ochrany — pevná, magnetická a plazmová — sa čo 
do váhy porovnávajú na obr. 5. 

Hoci sa podla práve povedaného může zdat, že 
úsilie by malo byt zamerané predovšetkým na roz-
pracovanie plazmového štítu, predsa pritom existujú 
isté praktické problémy. Hlavný je ten, že pre isté 
důvody, ktoré tu nebudeme bližšie spomínat, by mu-
sel byt štít a elektrónový oblak zhotovený v koz-
mickom priestore. ` 

Napriek rozličným problémom plazmový štít sa 
zdá byt v budúcnosti najslubnejšou ochranou astro-
nautov, pretože vyžaduje nižšiu intenzitu magnetic-
kého pola ako čisto magnetický štít, je účinnejší a 
vyžaduje nižšiu váhu ako akýkolvek iný systém. 

f ) Biologický štít 

Všetky doteraz opísané systémy sú tažkýmt zaria-
deniami a sú účinné pne velké kozmické lode. Ne-
bude však vždy možné chránit astronautov takýmto 
spůsobom. Napr. poc"as pobytu ástronautov v mesač-
nom module, počas vychádzky a pod. Tento čiastko-
vý problém takisto nie je v súčasnosti riešitelný, 
ale náznaky riešenia do budúcnosti sú tu. Niektoré 
mikroorganizmy sú v porovnaní s človekom schop-
né prežit obrovské dávky žiarenia (až tlsícnásob-
né). Je to spůsobené tým, že tieto mikroorganizmy 
sú schopné regenerovat svoje poškodené banky. 
Človek takúto schopnost nemá. Sú však už známe 
isté drogy, ktoré podané opiciam tesne pred ožia-
rením pomáhajú im prežit podstatne váčšie dávky 
žiarenia, ako je schopny prežit človek. 

Na záver treba povedat, že nebezpečenstvo smrtel-
ných nehod vždy bude eixstovat. Avšak s vývinom 
všetkých druhov ochrany proti ožiareniu ich vý-
skyt sa bude stifle redukovat. Nebezpečenstvo slneč-
ných erupcií pre kozmonautov nebolo pred vypus-
tením kozmických sond známe. Človek ho však nie-
len poznal, ale hned sa ho usiluje aj aktívne elimi-
novat. A v tom je práve sila ludského génia, kto-
rá mu v konečnom důsledku pomůže vždy pokorit 
prírodu. 

Literatúra: 

Spaceflight, Vol. 13, No. 6, 1971. 
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Chromosférická erupcia typu 
2b z 20. marca 1966, fotogra-
fovaná v strede čiary H alfa. 

Fjekcia temnej hmoty ako vý- 
sledok erupcie z predchádza- 
júceho obrázku. Ftografovaná 
20. marca 1966 o 10111711130S UT 
V čiare H alfa — 1.0 A. 

Dye fázy rozvíjajúcej sa slneč-
nej erupcie zo dňa 8. augusta 
1937. Časový interval medzi 
snímkami je 11 minút. VPavo 
bore je poloha slnečných 
škvfin v danej oblasti. 

V 



176 KOZMOS DECEMBER 1972 



6® cm reflektor Astronomóckého ústavu 
SAV na Skalnatom Plese 

Najváčším súčasným áalekohladom na Slovensku 
je 60-cm reflektor observatória na Skalnatom Ple-
se (d = ih 20m 58g. 8, rp = +49° 11' 20", h = 1783 m 
n. in.). 

Prístroj bol vyrobený v roku 1923 v Zeissových 
závodoch v Jene a pdvodne inštalovaný roku 1926 
v Štátnom astrofyzikéinom observatóriu v Starej Ďa-
le, terajšom Hurbanove. V roku 1939 bol tesne pred 
odtrhnutím južných oblastí Slovenska, ku ktorým 
patrila i Stará Ďala, demontovaný a prevezený do 
Prešova. Tu bol uskladnený až do postavenia obser-
vatória na Skalnatom Plese v roku 7943. Už na je-
seň toho istého roku holi ním provedené prvé po-
zorovania na novom observatóriu. 

V Newtonovom systéme má ďalekohl'ad ohnisko 
329 cm, v Cassegrainovom 1000 cm. Pripojený re-
fraktor má priemer 20 cm a ohnisko 304 cm. Re-
flektorom sa spočiatku fotografovali prevažne ga-
laxie, difúzne hmloviny a hviezdokopy. Od r. 1946 
sa začal využívat prevažne k sledovaniu komét a 
určovaniu ich presných poláh. V rokoch 1958-1961 
sa ním začali systematicky pozorovat i pramenné 
hviezdy. Od r. 1961 bola fotografická metóda pozo-
rovaní rozšírená o fotoelektrickú fotometriu, pre-
vádzanú v Newtonovom ohnisku. Posledné fotogra-
fické pozorovanie 60 cm reflektorom boto prevede-
né v r. 1965. Od toho času sa používa reflektor vý-
lučne pra fotoelektrické merania v Cassegrainovom 
ohnisku. Refraktorom sa pritom prevádzajú vizuál-
ne a fotografické pozorovania slnečnej fotosféry a 
chroznosféry. 60-cm reflektorom boto možné foto-
graficky pozorovat kométy približne do 18 magni-
túdy a stelárne objekty do cca 19m.5. V súčasnosti 
fotoelektrický fotometer umožňuje meranie hviezd 
asi do 13 magnitúdy. Prístroj bol v soku 1968 do-
pinený mriežkovým spektrografom, ktorým možno 
v Cassegrainovom ohnisku snímat spektrá v disper-
zii 29 a 120 t/mm. 

M. ANTAL 

*a 

Arend-Rolandova kométa. Exp, reflektor N 60/329 AŮJ 
SAV. Foto: Milan Antal 

60 cm reflektor F 304 a 20/304 refraktor AÚ SAV na 
Skalnatom plese. Foto: Milan Antal 

Aktívna oblast blízko slnečného okraja, fotografova-
ná dňa 15. V. 1971 refraktorom D 20 cm s exp. 1/100 
sek. na film Gevaret Duplopan. Foto: J. Sýkora 

Skupina slnečných škvřn z 31. 10. 1971. Refraktor 
D 20 cm, film Capex Pan, exp. 1/500 sek. 

Foto: J. Sýkora 
V 
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Komora pre fotografovanie slnečnej fotosféry, pripojená na 20 cm refraktor Astronomického ústavu SAV 
na Skalnatom Plese. Vpravo vidief dolnú čase 60 cm reflektory s pákami na aretáciu, mechanický jemný 
pohyb dalekohYadu v rektascenzii a deklinácii, dole okulárový nástavec v Cassegrainovom ohnisku s efek-
tívnou ohniskovou vzdialenosfou 10 m. Foto: Milan Antal 

♦ Horná časí' 60 cm reflektory Astronomického ústavu SAV na Skalnatom Plese. Vfavo je nosič na vkladanie 
fotografických platní do Newtonovho ohniska, zaostrovanie obrazu a postupný pohyb platne v fubovofnom 
smere pri fotografovaní pohyblivých objektov. Vpravo je malý hranolový spektrograf f/3.5 na fotograf o-
vanie spektier jasných komét. Foto: Milan Antal 



v v 

VYUZITE LEPŠI~ . .. . 
VAS TRIEDER 

Dr. IVO ZAJONC, CSc. 

Malé dalekohlady s hranolovou sústavou — tzv. 
triédre patria u nás k velmi rozšírenému typu op-
tického prístroja. Preto sa často stávajú aj prvou 
pomóckou astronéma amatéra pri pozorovaní oblo-
hy. Pre niektoré astronomické pozorovania sa trié-
der velmi dobre hodí. Uplatni sa najmě všade tam, 
kde využijeme jeho velké zorné pole a značnú sve-
telnost .pri nízkych nárokoch na zváčšenie. Dobro 
nám poslúži pri štúdiu Mliečnej cesty, pri hladaní 
koniét, pri pozorovaní meteorov, pramenných hviezd 
a pod. Pre tieto účely je často potrebné prezerat 
vščšiu čast oblohy, alebo dlhšie študovat určitú jej 
oblast. Následkem únavy a často aj nepohodlnej po-
lohy sa nám začínajú triast ruky, obraz je nejasný 
a bez podrobností. Aby sme tieto nedostatky od-
stránili, upevníme si triéder na podstavec (stativ). 

STATIV PRE TRIEDER 

Vščšie firmy, vyrábajúce triédre dodávajú rézne 
typy držiakov, pomocou ktorých je možné upevnit 
dalekohlad k fotografickému stativu (napr. firma 
Zeiss, Jena, NDR). Podobné zariadenie, ktoré sa 
k nám nedováža, si však móžeme vyrobit aj sami 
podia nákresu (tobr. 1), najlepšie z mosadze, alebo 
hliníkovej zli'atiny. Rozmery je nutné volit tak, aby 
priemer otvoru d sa rovnal priemeru osového stlpi-
ka, na wktorý sú upevnené obidve polovice triédra. 
Celková šírka telieska musí byt taká, aby sa zmes-
tila do priestoru po stranách osového stlpika. Závit 
Z musí zodpovedat závitu na hlavici nášho statívu, 
najlepšie fotografického, pokial možné pevnejšej 
stavby. Velkou výhodou je, ak máme po ruke otoč-
nú hlavicu, aká sa používa pro Iilmovaoie kamery, 
ktorá dovoluje pohyb upevneného prístroja v zvis-
lom aj vodorovnov smere. Ináč musíme menit smer 
pozorovania len menením polohy jednotlivých nóh 
trojnohého stativu. 

Upevnenie triédra je možné tiež improvizovat róz-
nym spésobom. Pre uchytenie na podstavec je mož-
né použit napr. prístrojové svorky, s ktorými se 
stretáme v chemických laboratbriách, alebo si uro-
bit 'pevnejšiu montáž z dreva či kovu (obr. 3). V kaž-
dom pripade je výhodné, ak je použitý držiak i sta-
tiv dostatočne masívny, aby sa zabránilo otrasom, 
alebo aj :pádu celého zariadenia v menej stabilných 
polohách. Ak chceme pohodlne pozorovat oblohu aj 
v oblasti zenitu, musí byt náš podstavec dostatočne 
vysoký. 

AKO ZVÝŠIŤ ZVl1ČŠENIE NÁŠHO TRIÉDRA 

Triéder je v podstato dalekohlad Keplerovho typu, 
vybavený dvojčlenným achromatickým objektívom a 
viacčlenným okulárom. Jeho charakteristika je udá-
vaná dvorci číslami v známej formo ako napríklad 
8X30, 7X50 a pod. Prvé číslo udáva zvščšenie prí-
stroja, druhé priemer použitých objektívov v mili-
metrooh. Ak porovnáme zvščšenie triédrov so zvšč-
šením astronomických dalekohiadov rovnakého prie-
meru objektivu, zistíme, že triéder nevyužíva v tom-
to smere pine možností, ktoré daná optika posky-
tuje. Je to proto, že triéder má špecifické poslance 
malého príručného prístroja s rýehlou možnostou sa 
orientovat, z čoho vyplývajú značné požiadavky na 
svetelnosf a rozmery zorného ypola pri pomerne níz-
kom avščšení. 
U astronomických dalekohladov obyčajne používa-

me zvščšenie, které sa rovná polovici až dvojná-
sobku piremeru objektivu v milimetroch (tab. 1). 
Nemažeme však očakávat, že triéder nám poskytne 
kvalitný obraz pri rovnákých zvščšeniach, aké sa 
používajú pri astronomických refraktoroch toho is-
tého priemeru objektivu. Je to najmě proto, že ob-

Triéder tiíeopta Il2 X 8iD s príalavným dalekohledem, 
upevnený na statíve fy Zeiss. 

jektív triédra je značme sveteiný ( jeho ohnisková 
dlžka je pomerne malá v porovnaní s priemerom) 
a proto tu nie je možné dokonale previest korekciu 
farebnej vady, která sa konečne pri bežne ,používa-
nom flinkem zvačšení nápadne neprejavuje. Zo skú-
senosti mdžeme doporučit zvýšenie póvodného zvšč-
šenia triédra na 3- až 5-násobok, a to tak, aby sa 
ocelkové zvščšenie rovnalo najviac 1,5-násobku pne-

Nákres silnejšej pohyblivej montáže pre upevnenie 
triédra vyrobenej z dreva (prierez — A, vrchný po-
hlad — B); P — protizávažie, Ho — hlavica pohyb-
livá vo vodorovnom smere, Hb — pevné čast hla-
vice, D— príchytka pre triéder, H2 — hlavica pre 
vertikélny pohyb, S1 S2 — upevňovacie skrutky, p — 
protizévažie. 

2 
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meru objektívu triédra v milimetroch. Ked dosiah- 
neme tejto hranice, nedostatky v chromatiakej ko- 
rekcii •sa prejavujú už do tej miery, že ďalši~e stup- 
ňovanie zváčšenia nic je účelné. 

Dodatočné zviičšenie triédra můžeme docielit dvo- 
ma spůsobmi. 

PRÍDAVNÝ 15ALEKOHL'AD 

Ak pozorujeme triédrom, zaostreným na vzdiale-
né predmety („na nekonečno") lúče, vstupujú do je-
ho objektívov a podobne vystupujú z jeho 'okulárov 
v podobe rovnobežného zv8zku. je teda možné za 
okulár umiestnit další ďalekohlad, takisto zaostrený 
na nekonečno a vystupujúci obraz Balej zv8čšit. Ak 
je napr, zváčšenie triédra 8-násobné a prídavný da-
lekohTad zváčšuje 4X, výsledné zváčšenie je 32-ná-
sobné. Výsledné zváčšenie teda zistíme vynásobe-
ním zv8čšenia obidvoch dalekohTadov. 

Výroba prídavného ďalekohTadu nic je zvlášf ná-
ročná. Pre jeho zhotovenie °potrebujeme trubičku 
(z kovu, umelej hmoty, alebo z papiera), ktorá má 
približne taký vnútorný priemer, aký je vonkajší 
priemer okuláru triédra. Ako objektiv (obr. 4) nám 
postačí aj okulárová s"ošovka ohniskovej dlžky pri-
bližne 20 cm (t. j. +5 dioptrií), ktorú nám v pre-
dajni očnej optiky pribrúsi•a na potrebný priemer. 
Můžeme však použit aj achromatický (dvojčlenný) 
objektív s ohniskovou dlžkou 12-15 cm. Ako oku-
lár použijeme bežný typ Huygensov, alebo iný (oku-
lár pre mikroskop, triéder a pod.). Ohnisko okuláru 
by malo byt 20-30 mm. Priemer objektivu prídat-
ného ďalekohTadu může byt celkom malý, nesmie 
však klesnút pod priemer výstupnej pupily triédra, 
ktorá sa nám objevuje ako svetlé koliesko na očnej 
šošovke jeho okuláru a dosahuje priemer 3,5 až 
7 mm. 

Objektiv •prídavného ďalekohTadu upevníme hlbšie 
do trubičky, aby nám zostalo dostatok miesta pre 
jej nasunutie na okulár triédra. Ďalekohlad nejprv 
zaostríme na vzdialený predmet a potom ho nasu-
nieme na okulár triédra a prípadne ho upevníme 
skrutkami, alebo leukoplastem. Velmi výhodný je 
prídavný dalekohlad, vyrobený z kovovej trubky so 

Prierez prídavným áalekohTadom: Ot — okulár 
triédra, S — upevňovacia skrutka, Ob — objektiv 
prídavného áalekohYadu, Ok — okulár prídavného 
ďalekohTadu. 

...s 

B 

Z 
Držiak triédra — prierez (A), vrchný pohlad (B); 
púzdro pre osový stlpik (d), upevňovacia skrutka 
(S), závit pre upeveenie na statíve (Z). 

Držiak pre triéder továrenskej výroby a pridavný 
áalekohlad. 

závitom, ktorý naskrutkujeme namiesto mušle z u-
melej hmoty, ktorá sa nachádza na konci okuláru 
triédra. 

P,ri vyhladávaní objektu nám pomůže jedna polo-
vica triédra, ktorú použijeme ako hladáčik, zadal 
čo druhá polovica poslúži ako teleskop. Takto vy-
lepšený triéder však musíme umiestnit na statíve, 
nakolko velké zváčšenie tohoto zariadenia by sme 
ináč nemohli =pine využit. Zváčšenie prídavného ďe-
lekohladu vypočítame podia vzorce Z = Fi/F2 (Fl
— ohnisková vzdialenost objektivu, F2 — ohnisková 
vzdialenosf okuláru). 

PRÍDAVNÝ OKULAR 

Druhá možnost, ako dodatočne znásobit zváčšenie 
triédra, je použitie prídavného okuláru. Vysunutím 
okulára triédra o niekolko milimetrov můžeme na 
aprojekčnej ploche, umiestnenej za o'kulárom, získat 
skutečný, zváčšený obraz. Ak na miesto iprojakčnej 
plochy umiestnime další — prídavný — okulár, mů-
žeme pomocou neh'o tento obraz ďalej zvBčšit. Lúče 
tu po výstupe z triédra nic sú rovnobežné (ako pri 
použití prídavného dalekohledu), ale sú rozbieha-
vé. Čím Balej umiestnime prídavný okulár od oku-
lára triédra, tým váčšie zváčšenie dosiahneme. 

Pre vyhladanie potrebnej vzdialenosti prídavného 
okulára a epre zfskanie určitého zv8čšenia můžeme 
použit jednoduchú metódu. je známe, že priemer 
slnečného disku má pri premietaní objektivem prie-
mer, rovný 1/100 jeho ohniskovej vzdialenosti. Pri 
premietaní Sluka za okulár triédra zistujeme rov-
na'kým spůsobom adekvátnu ohniskovú vzdialenosf 
celej sústavy. Ak má priemer Sluka na tienitku 
10 mm, po umiestnení prídavného okuláru do vzdia-
lenosti, kde sa půvo dne nachádzalo tienitko získame 
také zváčšenie, aké by dával dalekohIad o ohnis-
kovej dlžke 100 cm. Ak sme použili napr. prídav-
ného okuláru o ohniskovej vzdialenosti 25 mm, bu-
'de zv8čšenie 40-násobné. 

Ak chceme výpočtom zistit vzdialenost od oku-
lára triédra, do ktorej máme umiestnit prídavný 
okulár, -aby sme získali požadovanú adekvátnu oh-
nisk'ovú vzdialenost celého systému, postupujeme 
podia vzorca 

f2 

v=  +1, 
u 

pričom v = vzdialenost prídavného okuláru od oku-
lára triédra, f = ohnisková vzdialenost okulára 
triédra, u = o koIko je vysunutý okulár triédra 
(v mm) oproti zaostreniu na nekonečno. Posledný 
údaj si musíme opat vypočítat 

f' 
u = f f, 

pričom f' je ohnisková vzdialenost triédrového ob-
jektívu, f" je požadovaná ohnisková dlžka celého 
systému a f je ohnisková vzdialenost ,okuláru 
triédra. 

Pre tieto účely však musíme : poznat hlavně cha-
rakteristiky optických členóv triédra. Ak se nám 
ich nepodari zistit, můžeme použit vyššie ,uvedenej 
metódy, založenej na meraní premietnutého disku 
Slnka. 
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Ako sne už vyššie uviedli, obraz, získaný prídav-
ným dale kohfadom, alebo prídavným okulárom nie 
je takej vality, ako obraz astronomického refrak-
tore prfslušnej ohniskovej vzdialenosti. Pre jeho 
zlepšenie můžeme skúsif vnžif prod objektiv, alebo 
za okulái žitý filter, ktorým sa obmedzuje chroma-
tická vada. Pri velmi svetelných prístrojoch pomá-

ha aj priclonenie objektivu kruhovou clonou na men-
ší priemer. 

Dobré výsledky s použitím prídavného okuláru 
sme získali tiež pni prístrojoch Somet — Binar. Tam, 
kde je tento velký „triédrr" jediným dalekohladom 
krúžku, je možné prídavným zváčšením značne roz-
šírif jeho použitelnosf pri pomerne dohrej kvalito 

Priemer objektivu v mm 

30 40 50 60 100 

ZvHčšenie triédra 6-8 X 8-10 X 7-10 X 12 X 25 X 

Zváčšenie = 0,5 D 15 20 25 30 50 

=1 D 30 40 50 60 100 

= 2 D 60 80 100 120 200 

Doporučené dodatočné 
zvačšenie 3-4 X 3-5 X 4-5 X 4-5 X 4-6 X 

Výsledaé zvačšenie 18-32 X 24-50 X 28-50 X 48-60 X 100-150 X 

Moje dojmy zo lvi zrazu mladých astronómov 
Mnoho vody pretieklo mohutným Dunajom, kým 

nastali vytúžené prázdniny. Ako vždy, aj teraz sa 
zapinia hotely na prímorskom pobreží, ožijú rekre-
ačně strediská v objati hůr. Útulné prostredie vý-
letného strediska na Jahodníku je tiež rušné. Ved 
akoby aj nie. Nedaleko historického Smolenického 
zámku a kvaplovej jaskyne Driny, za šumu tisícov 
stromov a malebného spevu vtáctva vyrastajú 3. 7. 
v popoludňajších hodinách různofarebné stany. Zve-
davý vetrfk si zatial slabikuje z velkého transparen-' 
tu: ZRAZ MLADÝCH ASTRONÓMOV SLOVENSKA. 

Podaktorých, hotových so svojou prácou, možno 
zhliadnuf vo vino debát, ktoré sa živo rozprúdili 
pred niektorými stanmi. Na krajinu lahúčko sadá 
súmrak, a živé rozhovory pomaly slabnú. Všetko sa 
schádza na otvorenie v poradí už IV, sústredenia 
mladých astronómov. Súdruh Bélik, riaditeí SÚH, 
slávnostne otvoru l zraz, predstavil vedúcich a obe-
známil nás s celkovým programom. Niečo po de-
siatej sa do tábora vkráda ticho a čoskoro všetko 
usína pokojným spánkom. 

Nasledujúce ráno nás nevita to usmiate slniečko, 
ktoré predošlý večer sa išlo vyspaf za hory. Zosku' 
penia velkých, temňých mrakov voru neveštia nič 
dobré. Nikoho však ,nevedla zastrašit a dobrá ná-
lada panuje i na prvej zo série prednášok, ktoré sú 
na pláne. Súdrub Berényi zo vzdialeného Humenné-
ho nám prozradil niečo o svojich začiatkoch a 
o astronómii vůbec. O niečo neskůr nasiedujúca 
prednáška súdruh•a Molnára, hoci časom prerušova-
ná mrholenfm, nás poučila o možnostiach pozoro-
vania vzdialeného vesmíru. Večer prekrásna mesač-
ná obloha, posypaná množstvom trblietavých hviez-
dičiek, dokonale umožnila uskutočnif jeden z bodov 
programu: večerné pozorovanie. 

Riaditel hvezdárne v Banskej Bystrici súdruh Igor 
Chromek prišiel medzi nás a aspoň v skratke na-
hliadol do. históríe starovekej vedy-astronómoe. Po 
ňom súdruh dr. Anton Hajduk z Astronomického 
ústavu SAV sa zamýšlal nad závažnou otázkou, ako 
sú mimozemské civilizácie. Ešte niekedy za slneč-
nej kulminácie sme vytrvalo počúvali úvahy o Dlini-
kenových fantastických tvrdeniach a hypotézach. 
„V zdravom tele, zdravý duch." Právo toto heslo bo-
b o podn atom na popoludňajšie zápolená .zdatnej 
mládeže zo všetkých kraby Slovenska. Najlepšfmi 
borcami rozličných disciplín se suverénne stalí 
chlapci zo Západoslovenského kraja, prod Východo-
slovenským a Stredoslovenským. Zohrievaní teplom 
ohníka s.me ešte aj večer zasvátili už spomínanému 
Dšnikencvi. Zorganizovala se totiž malá ; beseda 

s pracovnikmi Astronomického ústavu SAV doc. dr. 
Kresákom a dr. Hajdukom. 

V toto príjemné, slnecné štvrtkové predpoludnie 
podnikli sme spoločnú vychádzku do vápencových 
Malých Karpát s úmyslom prezrief si jaskyňu Driny 
a aspoň z diaíky Smolenický zámkk. Idúc klukatým, 
hrbolatým chodníčkom, vychutnávali sme okolitú 
prfrodu. Medzi zdatným listnatým porastom preží-
veli sme krásny júlový deň. Šibalské slniečko sa 
s narvi bralo na skovávačku, kým sme nedorazili 
pod mohutné múry zámku. Vypínali sa pyšne k ne-
bu a vůbec si nás nevšímali. Večer sa uskutočnila 
prehliadka gramofónových nahrávok pne všetkých 
obdivovatelov moderného tance. 

Štvrtý deň pobytu, piatok, sa konala prednáška, 
ktorú predniesol pracovník AÚ SAV v Tatranskej 
Lomnici, Ing. Štefan Knoška. Odkryla nám zaujíma-
vú cestu k novým vedomostiam o ústrednom- telese 
slnečnej sústavy — životodarnom Slnku. Jasná ob-
loha nám opa umožnila poučné, večerně pozoro-
vanie. 

Foto: Pintér 



Nehodno zabudnút sobotňajšiu náučno-vzdelávaciu 
hodinku, keď rozprávanie RNDr. Elemíra Csereho 
nás bližšie oboznámilo s obdobím renesancie a Ko-
pernikovým pósobením. V kvíze zahrňujúcoin roz-
ličné odbory, sútažili medzi sebou trojčlenné druž-
stvá. Hod i úsilie zvítazit boto velké, vítazom mohol 
byť iba jeden. Nejlepšími znalcami vedy, techniky, 
športu a m ých súčastf sútaže sa stalo družstvo 
Stredoslovenského kraja pred družstvom Západoslo-
venského a Východoslovenského kraja. Po chutnej 

večera velký táborák bol poslednou rozlúčkou s ve-
selo prežitým týždňom. Pokým nezatíchol kultúrny 
program a ohromné jazyky ohňa oblizujúce drevinu 
nepremnili ju na popol, nedalo nám zaspat. 

Nasledujúce, teplé ráno sme sa postupne rozišli 
so slubom na perách, že sa o rok znovu zídeme. 
Rozíduc sa do svojich príbytkov, odnášali sme si 
za hrst nezabudnutelných dojme" a prijemný pocit 
z dobra vydareného stretnutia. 

Katarína ČEREOVA, 9. A tr. ZDŠ, Hlohovec 

Pozorovanie meteorov v I. 
V prvom polroku 1972 sme v Banskej Bystrici 

uskutočnili tni podujatia zamerané na pozorovanie 
meteorov. Velmi nepriaznivé počasie na jar však 
znemožnilo naše úsilie získat vžčšie množstvo po-
zorovacieho materiálu. 

V noci zo 14. na 15. marca sme uskutočnlli cvič-
né pozorovanie frekvencie sporadických meteorov. 
V programe dvoch 50-minútových intervalov piati 
pozorovatelia zaregistrovali 32 sporadických meteo-
rov. Opravená vypočítaná frekvencia bola 13,21 
met.  /hod., čo je pomerne vysoká hodnota. 

V máji 1972 sme sa usilovali pozorovat meteoric-
ký roj Aquaríd. Nepriaznivé počasie spósobilo, že 
sme pozorovali len v noci zo 4. na 5. 5. Počas dvoch 
50-minútových intervalov sme pozorovali 12 rojo-
vých a 16 sporadických meteorov. Opravená hodino-
vá frekvencia Aquaríd nám vyšla na 7,21 met./hod. 
a frekvencia sporadických meteorov na 10,08 met./ 
/hod. 

V júni 1972 sme pozorovali meteoricky roj Scor-
pius —. Sagittaríd. Pozorovali sme tni pozorovacie 

Pozornvacia zostava pod kruhami. 

Pozorovacia zostava pre celá 

Foto: 

oblohu. 
Foto: 

J. 

J. 

Očenáš 

Očenáš 

polroku 1972 v B. Bystrici 
noci. Za ten čas sa odpozorovalo 11 intervalov, 
z čoho bolo 6 páfdesiatminútových, 1 štyridsatminú-
tový a 4 tridsatminútové. Na pozorovaní sa zúčast-
nilo 9 pozorovatefov. Po prvýkrát sme pozorovali 
na vysunutom pozorovacom stanovisku, ktoré je 
v blízkosti Královej studna vo Verkej Fatre. Približ- 
né súradnice stanoviska sú: = 19h 03" 18,89 a 
= 48° 29' 11,4". Nadmorská výška je okolo 1420 m 
n. m. Za všetky pozorovacie noci s čistým pozoro-
vacím časom 7 hodín 40 minút sa odpozorovalo 168 
meteorov, z čoho bob o 50 rojových a 118 sporadic-
kých. Zo získaných počtov meteorov sa vypočítali 
opravené hodinové frekvencie pra každého pozoro-
vatela a priemerné hodinové frekvencie za každú 
pozorovaciu noc pre meteory sporadické i rojové. 
V noci z 3. na 4. bota frekvencia 2,92 roj. met./hod. 
a 6,95 spor. met./hod., v noci z 5. na 6. 6,62 roj, met./ 
/hod. a 11,26 spor. met./hod., v noci zo 7. ne 8. to 
boto 4,10 roj. met./hod. a 7,51 spor. met./hod. Z po-
zorovania nám vychádza vzrast frekvencie roja, kto-
rého maximum malo pripadnút na 13. 6. 1972. Výkyv 
frekvencie v noci z 5. na 6. bol asi spósobený tým, 
že bolo velmi premenlivé počasie a zle sa určovali 
hraničné hviezdne veikosti. Tu sa ukázalo, že ne-
dostatočné odhadnutie pozorovacích podmienok 
dost skreslí výsledné frekvencie. Počas pozorovania 
tohto roje prebehlo na hvezdárni v Banskej Bystrici 
praktikum v pozorovaní meteorov pre vedúcich 
astronomických krúžkov v Stredoslovenekom kraji. 

Daniel OČENAŠ, KH B. Bystrica 

VII, zraz astronómov - 
amatérov v Madársku 

IVAN MOLNAR, prom, fyzik 

V dňoch 6. až 9. júla 1972 bolo mesto Székesfe-
hérvár hostiteíom VII, zrazu astronómov-amatérov 
Maďarska. 

Mesto Székesfehérvár v tomto roku oslavuje mi-
lénium (tfsícročie) založenia mesta králom Štefa-
nom I. a VII, zraz astronómov-amatérov bol súčas-
tou týchto osláv. 

Hlavnými usporiadateImi VII. zrazu bolí Ústredný 
výbor Zvózu priatelov astronómie, Hvezdáreň Uránia 
v Budapešti, spoločnosf pre šírenie prírodovedechých 
poznatkov (TIT), Krajsky osvetový ústav, Úrad cu-
dzineckého ruchu župy Fejér, Mestská rada 1 udo-
vého frontu a Mestský národný výbor mesta Székes-
fehérvár. 

Na tomto zraze sa zúčastnilo vyše 400 astronó-
mov-amatérov i profesionálnych astronómov a hos-
tia zo Slovenska, NDR, NSR, Juhoslávie, Rumunska 
a Polska. 

Program zrazu bol velmi bohatý a na vysoka) 
úrovni. Zraz otvoril Ištván Gubics, podpredseda 
Mestského národného výboru. Po ňom mal úvodnú 
prednášku dr. Gydrgy Kuhn, riaditel hvezdárne 
Uránia v Budapeští, predseda Ústredného výboru 
Zvdzu prletelov astronómie. Hodnotil vývin hnutia 
astronómov-amatérov v MBR od vzniku až dodnes. 



Zváz priateTov astronómie má v súčasno.sti 5750 
členov a do konca roku 1972 chcú dosiahnul počet 
6000! Hlavně mesto má toho času 14,8 členov. Naj-
viac členov je práva v župa Fejér, proto VII. zraz 
usporiadali v župnom meste Székesfehérvár. 

Zváz vydáva aj rozličné časopisy pre svojich čle-
nov. Jednýin z nich je Élet és Tudomány ( Život a 
veda), ktorý vychádza v náklade 150 tisíc výtlačkov, 
druhý je Fold és Ég (Zem a obloha), ktorý vychá-
dza v náklade 15 tisíc výtlačkov. Interným prriodlc-
kým časopisom zvázu je METEOR s nákiacicm 7000 
výtlačkov. 

Aj prístrojové vybavenie členov je uspokojivě: 
každý desiaty člen vlastní ďalekohíad s prieme: :u 
nad 125 mm a každý člen má dalelcohčad s priame-
rom do 80 mm. 

Po úvodnom prejave dr. Kuhn odovza°al prof. 
Ottovi Zomborimu památnú medailu Szilárda erin-
váriho a podpredseda Mestského národného výboru 
odevzdal dr. Kulinovi památnú medailu vydanú pri 
príležitosti osláv milénia mesta Székesfehérvár. 

Počas štvordňového zjazdu oclznelo viacaro hod-
notných prednášok. Prednášali poprední pracovníci 
vedeckých pracovísk Astronomického ústavu Akadé-
mňe vied MLR, dr. László Detre, dr. lvím Abonyi, 
Gedeon Róka, Ifj. Lajos Bartha a Panen ThE -,vrnwk 
Aurél. Zo zahraničných hostí prednášali Arnold Zen-
kert (NDR), dr. Werner Sandner (NSR), Hans Bern-
hard (NSR) a Ivan Molnár zo Slovenska. 

Témy prednášok zjazdu: Najnovšie úspechy koz-
monautiky, kozmológia a kozmogánia, niektoré filo-
zofické problémy kozmogónie a existencia mimo-
zemskej civilizácie a spósoby nadviazania spojenia 
medzi nimi. 

Každý deň popoludní sa organizovali prehliad'cy 
historických mi.est tisícročného mesta a vlastivedné 
exkurzie do blízkeho okolia. V rámci toho si účast-
níci zrazu prezreli výstavu inštalovanú z prístrojov 
a prác astronómov-amatérov, navštíviti Gorsňum, ná-

Výstava Johannes Kepler 
v Žiline. 

L'udová hvezdáreň mesta Žiliny, pobočka Slavc:n-
skej astronomickej spoločnosti a Štetánikova hvez 
dáreň v Praho v spolupráci s pobočkou SMF, Žllin-
skou skupinou architektov a PKO usporiadali výsua-
vu Johannes Kepler. 

.Zámerom usporiadateiov tejto výstavy bole spri 
stupnU pozorovania Tycha de Braho a výpočty )o 
han:nesa Keplera, vynikajúceho matem tiky na dvo- 
re cisára Rudolfa IT., ktorého objavy znamen.'Ii pro-
vrat názorov v astronómii a boli zavííšenňm noldru- 
hatisícročného úsilia o poznanie a správny ;:stronu-
mický výklad sveta. Inštalácia výstavy bol; cena ^an 
príspevkom k upevňovaniu vedeckého svetovětw á• 
zoru u mládeže. 

Celú reinštaláciu výstavy (s výnimkou elektric c: j 
časti a velkých sklených panelov, na čo boda p i-
trebná pomoc odborníkov) uskutečnili podIa aaárresu 
Ing. arch. I. Eichlera a za odborného vedonia 1).°e-
covníkov L'II členovia MO SZAA a AK p °i L'H. 

Výstava bola určená najmá žiakom škdi Ii. cyklu 
a žiakom vyšších ročníkov ZDŠ. 

Výstavu slávnostne otvoril 29. mája pol edco'.la 
ONV s. P. Pribiš. O význame Keplerových ohjá vJv 
hovorila RNDr. Ludmila Pajcluěáková, CSc. O Ke)i ,-
rovem účinkovaní v Praha hovorňl s. Oldl°ich Hlad, 
riaditef Štefánikovej hvezdárne v Probe. 

Výstavu navštívilo 4599 žiakov škál II. cyklu vči 
tane žiakov učňovských škál, odborných učilíšf a 
žiakov vyšších ročníkov ZDŠ, v 146 samostatných ex-
kurziách. Sporadických návštevníkov bolo 924, čo 
k 15. 7. 1972 tvorilo spolu 5483 účastnikov s den-
ným priemerom návštev 120. Návštevnuci boli za 
Žiliny a Žilinského okresu, no výstavu navštíviti laj 
žiaci škél II. cyklu z okresov Čadca, Považská Bfs- 
trica, Dolný Kubín a Lipt. Mikuláš. 

lezisko rímskoho osidlenia, usporiadali výlet na ja-
zero Velence, ne hrad BORY a do Vinárskych závo-
dov v klóri, kde sa zúčastnili na ochutnávaní znač-
kového vina Móri Ezerjb a Lodnyke. 

Každý večer se prelnietali filmy a diafilmy, vy-
mieaiali sa skúsonosti, organizovali na besedy a 
priatCIské posedenia. 

Posledný daň holi volby do Ústredného výboru 
Zvázu priateTov astronómie. Í častríci VII. zrazu za 
predsedu jednomyseino zvolili dr. GySrgya Kulina, 
který má velký podňel na založení a rozvijaní hnu-
tňa astronómov-amatérov v Maďarsku. 

VII. zraz ukončili uzneseníin, že nasledujúci zraz 
usporiadajú v mesto Ozd, v ktonem hnutie astronó• 
mov-amatérov dosahuje tiež pozoruhodné výsledky. 

Každý účastník VII, zrazu astronómov-amatérov si 
odniesol veta pekných dojmov a spomienok či už na 
nádherný pokrad na tisicročné mesto Székesfehér-
vár alebo na prňjemný pobyl v kruhu priateTov a 
milovn`kov astronómie v Maďarsku. 

Pri hromadných návštevách si účastníci vypočuli 
141 prednášok s tematikou O živote J. Keplera, 
O význame Koplerových objavov, O helňocentrizme, 
které prodnášali pracovnici LH a vybraní členovia 
AK a SZAA. 

A. EICY-ILďR, riaditef L'Ii v Žiline 
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C2loslouenský seminár o Sloku 
19. až 21. októbra tohto roku konal sa v Hornom 

Smokovci celoslovenský seminár o Sluku. Organi-
zátorom tohto seminára bula Krajská hvezdáreň 
v Prešove, `ktorá v spolupráci so Slovenskou ústred-
nou hvezdárňou v Hurbanove pripravila velmi dob-
ré podmienky na jeho úspešný priebeh: Zúčastnili 
sa na atom riaditelia krajských a okresných hvez-
dární na Slovensku, niektorí vedúci astronomických 
krúžkov, pozorovatelia Sluka a osvetoví pracovníci 
amatérskej astronómie na Slovensku. 

Seminár otvoru l riaditel Krajjskej hvezdárne v Pre-
šove prof. Imrich Seghy, který privítal prítomných, 
obeznámil leh s programem a zaželal v priebehu 
trojdňového rokovania všetkým plodné výsledky. 

V úvodnom príhovore RNDr. Budmila Pajdušáko-
vá, CSc., vyjadrila radost nad skutočnostou, že ok-
rem známych tvárí vidle! na seminári aj nové, mla-
dé tváre. Žiadalo by sa, aby tých nových, mladých 
tvári na našich astronomických podujatiach bole 
čím áalej, tým viac. A najmh o sinečný odbor by 
sa mal vzbudit záujem u viacerých amatérskych 
pracovníkov. Bez slnečnej energie sa totiž nepohne 
ani vlas na hlavo. Už v tomto období sa vynára 
otázka, či by nebole dobré hlásit stav Sluka tak, 
ako sa hlási predpoved počasia. Zdá sa, že to bude 
treba realizovat. „Nás len máže tož!!," — hovorila 
súdružka Pajdušáková — „že ideologický dosah všet-
kých našich astronomických podujatí, a teda aj 
tohto seminára, to ale je starý návrat k astrológii, 
ale na vedeekých základech vysvetflovanie jednotli-
vých zákonitostí, pomoeou poznatkov o vesmíre po-
máhat najširšej verejnosti utvárat správny vedecký 
svetonázor. A toho by sme si mall byt vedomí my 
všetci osvetoví pracovníci pracujúci ta p®de ama-
térskej astranómie." 

Potom RNDr. Budmila Pajdušáková, CSc. pripome-
nula 500. výročíe narodenia velkého polského astro-
nóma Mikuláša Kopernika, ktorého oslavám by sme 
mali už teraz, a najmh v budúcom roku, venovat 
maximálnu pozornost. Bole by treba na počest toh-
to velkého myslitels a vedea usporiadat najmh na 
školách výstavky, besedy, kvízy, prednášky a ind 
podujatia, které by širokým masám pracujúcich pri-
blížili tuto osobnost v tom pravom slova zmysle. 

Seminár potom pokračoval presne podla progra-
mu. Krátky pozdravný prejav predniesol zástupci 
Východoslovenského KNV s. Murtin. Po ňam nesle-
dovali už len odborné prednášky a po nich plodná 
diskusia. V. Rušin, prom. fyzik, :pracovník AŮ SAV na 
Skalnatom Plese, predniesol zaujímavú prednášku o 
fyziko Sluka, Ing. Štefan Knoška, pracovník AŮ SAV 
v Tatranskej Lomnici, hovoril o chromosferických 
erupciách, o ich vzniku a o spósobe určovanta tých-
to erupci!, RNDr. Ladislav Křivský, CSc., pracovník 
AŮ ČSAV v Ondřejove, vo svojej prednáške uvažo-
val o erupciách, které majú velké množstvo ener-
gie, hovoril o tzv. ypsilonovej fáze vzniku erupcie, 
RNDr. július Sýkora, CSc., pracovník AŮ SAV v Tat-
ranskej Lomnici, podrobne rozebral aktívne oblasti 
na Slnku, hovoril o predpovedaní chromosferických 
erupci! a o ich vplyve na kozmonautiku, Milan Ry-
banský, prom, fyzik, pracovník AŮ SAV v Tatran-
skej Lomnici, hovoril o sinečnej koróne, riaditelka 
AŮ SAV v Tatranskej Lomnici, podrobne vysvetlila 
slnečnú činnost a jej vplyv na život na Zemi, v drů-
hej svojej prednáške hovorila o klasifikácii slneč-
ných škvřn a podobna. 

Celoslovenský tropdňový seminár o Sluku spinil 
svoje poslanie. Osvetoví pracovníci pracujúci na pá-
de amatérskej astronómie načerpali veta poznatkov 
pra svoju činnost. Bude záležat len na nich, ako 
budú vediet tieto poznatky rezsievat a vštepovat 
do myslenia tisícov nadšencov i nezaujatých, medzi 
mládež i dospelých tak, aby astronómia na Sloven-
sku zapustila svoje korene hlboko do žírnej p8dy. 

M. B. 

PLÁN ČINNOSTI 
Slovenskej astronomickej spoločnosti 

pri SAV v Tatranskej Lomnici na rok 19 7 3 

Vzhladom na súčasný organivačný stav Spoloč-
nosti, na realizačně možnosti a v súlade s úlohami 
určenými organizačným poriadkom si Slovenská 
astronomická spoločnost pri SAV vytyčuje na rok 
1973 tieto úlohy. 

I. Plán Hlavného výboru SAS pri SAV 

1. Společnost bude rozširovat gastronomické poznat-
ky tak, aby maximálne napomáhala šire-niu ma-
terial'istického svetonázoru v okruhu svojej p8-
sobnosti. Činnostou vo svojich deviatich odboč-
kách a mnohých astronomických krúžkoch a 
v spolupráci so Slovenským zvázom astronómov-
amatérov bude vplývat na odborná a politická 
výchovu najmh mladej generácie. 

2. Hlavný výbor v spolupráci s Astronomickým ú-
stavem SAV bude na požiadanie zabezpečovat 
prednášatelov z odboru •astronómie na seminá-
roch a akciách usporladaných mými organizácia-
mi (Slovenský zváz astronómov-amatérov, Osve-
tový ústav, Ľudové hvezdárne, Socialistická aka-
démia a =pod.). 

3. Členovia SAS pri SAV budú príležitostne vystu-
povat s ideovo zameranými referátmi v dennej 
tlači, rozhlase a televízli. 

4. Hlavný výbor v spolupráci s oddelením medzi-
planetárnej hmoty Astronomického ústavu SAV 
bude naďalej organizovat československé pozo-
rovania meteorov „celooblohovými" ekomorami. 

5. Hlavný výbor Společnosti v spolupráci s Astro-
nomickým ústavom SAV, ako každoročne, umož-
ní prázdninová prax vybraným členom Společ-
nosti na observatóriu na Skalnatom Plese a po-
dla potreby urobí aj inštruktáže pre pracovníkov 
ludových hvezdární a vedúcich astronomických 
krúžkov. 

6. Hlavný výbor bude spolupracovat s Českosloven-
skou astronomickou spoločnostou pri ČSAV na 
podujatiach celoštátneho charakteru (semináre, 
letná škola mladých astronómov, pozorovatelské 
expedície ). 

7. Hlavný výbor zabezpečí nadviazanie družby nie-
kterých odbočiek SAS s odbočkami ČAS. Spolu-
práca odborných sekcií SAS a ČAS bude zabez-
pečená zastúpením jedného člena každej sekcie 
SAS v Predsedníctve odbornej sekcie ČAS. 

8. Hlavný výbor bude sledovat °problematiku vý-
stavby ludových hvezdární na Slovensku, najmž 
otázku výstavby planetária v Bratislave. 

9. Hlavný výbor uskuteční školenie hospodárov od-
bočiek SAS. 

10. Niektorí členovia Hlavného výboru budú praco-
vat v redakčných radách populárno-náučných 
časopisov Kezmos, Říše hvězd, Kezmieké rozhle-
dy a Hlavný výbor sa zveruje cestou svojho člen-
stva zabezpečit podstatná čas! nápine časopisu 
KOZMOS. 

11. Hlavný výbor bude pokračovat vo vydávaní in-
formacného bulletinu Astronomický cirkulár 
s cielom rýchle informovat o nových objavoch 
najmh komét a nov. 

12. Hlavný výbor vyšle delegátov na výročné schSdz-
ky odbečiek. 
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13.Zástupcovia Hlavného výboru prekontrolujú evi-
dunciu členstva na odbočkách. 

14. Hlavný výbor plánuje 4 riadne zasadnutia. 

II. Plán činnosti odbočiek SAS pri SAV 

V Slovenska astronomickej spoločnosti pri SAV 
je v súčasnosti organizovaných 9 odbočiek — Ban-
ská Bystrica, Bratislava, Hlohovec, Hurbanovo, Ko-
šice, Pieštany, Prešov, Tatranská Lomnica, Žilina. 
Ich súhrnriý plán činnosti je zostavený podla týchto 
okruhov: 

A — prednášky, semináre, konferencie 

B — odborná a výskumná činnost 

C — edičná činnost 

D — organizačná činnost. 

A — V prednáškovej činnosti je hlavně tažisko 
práce každej odbočky. PodIa usnesení straníckych 
orgánov a záverov XIV, zjazdu KSČ pre oblast vedy 
a kultúry budú odbočky SAS podnecovat a pestovat 
výchovnú prácu pri cfalšom vzdelávaní a zvyšovaní 
odbornej a politickej úrovne svojich členov, vedú-
cich astronomiokých krúžkov a širšej verejnosti 
(prednášky na školách, v závodných kluboch, ozna-
movacích •prostriedkoch a pod.). 

V rámci 500. výročia ,narodenia M. Kopernika, 
tvorcu heliocentrického systému, budě všetky naše 
odbočky v prednáškach zdůrazňovat najmě jeho vý-
znam pre tvorbu materialistického svetonázoru. 

Na počest 25. výročia februárového vítazstva uspo-
riada odbočka v Banskej Bystrici slávnostné zasad-
nutie, na ktorom odznie referát o rozvoji amatér-
skeho hevzdárstva za 25 rokov socialistického Čes-
koslovenska. V Hlohovci usporiadajú Budovú akadé-
miu s 10. prednáškemi o nových problémoch v astro-
nómii a kozmonoutike. V Hurbanove dva odborné 
semináre so slnečnou a zákrytovou -tematikou. V Ko-
šiciach, dkrem mého, sú v pláne prednášky: Astro-
nomické aiktuality v roku 1972 a Problematika pred-
povedania počasia. V Prešove sú v pláne prednáš-
ky: Astronómia a svetonázor a Výskum Slnka a pů-
sobenie jeho činnosti -na našu civilizáciu. Nadaiej 
budú pracovat Klub mladých astronómov a Klub 
priatelov .prírody. Odbočka v Žiline akrem mého, 
usporiada prednášky Antihmota a vesmír a cyklus 
Živé noviny astronómie. 

V rámci popularizácie budú odbočky v spolupráci 
s hvezdárňami v Banskej Bystrici, Hlohovci, Hurba-
nove, Prešove a Žiline usporadúvat verejné astrono-
mické pozorovania najmě pre školy. Váčšina odbo-
čiek usporiada interné semináre pre vedúcich astro-
nomických krúžkov vo svojom obvode. 

B — Odborný program odbočiek SAS je dihodo-
bého charakteru. V rámci ucho sa na niekoIkých 
odbočkách vizuálne a fotograficky pozoruje Slnko 
(Banská Bystrica, Hlohovec, Hurbanovo, Prešov, 
Spišská Nová Ves, Žilina], zákryty hviezd Mesiacom 
(Banská Bystrica, Hlohovec, •Hurbanovo, Žiar nad 
Hronom). Robia sa ňalej pozorovania meteorov ce-
looblohovými komorami (Hurbanovo, Piešťany, Po-
važská Bystrica, Rožňava). Výsledky sú spracúvané 
Astronomickým ústavom SAV — •oddelením MPH. 
Sporadicky sú plánované pozorovania meteorických 
rojov (Banská Bystrica, Hlohovec, Prešov). Banská 
Bystrica usporiada celoslovenskú meteorickú expe-
diciu a v pokusnom štádiu budú rádioastronomické 
pozorovania. V Hlohovci bude pracovat skupina na 
tvorbe nových astronomických •názorných pomůcok. 

C — Odbočky SAS, zvyčajne v spolupráci s ľudo-
vými hvezdárňami, publikujú výsledky svojej práce 
a propagujú svoju činnost v miestnych vestníkoch 
a tiači. Kozmos — populárno-náučný časopis, vydá-
vaný Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbano-

ve, sa takmer výlučnu opiera o spoluprácu členov 
SAS ze všetkých odbočiek. Odbočka SAS v Prešovu 
vydá Bulletin o pozorovaní Slnka v roku 1972. Od-
borne vyspelí členovia odbočiek publikujú svoje 
články aj v dennej tlačí, Kozmických rozhledech, 
Říši hvězd a vystupujú v rozhlase a televízií. 

D — Organizačně činnost zahfňa široký okruh 
činnosti. Patrí do nej ziskavanie nových členov, or-
ganizovanie •a vedenie astronomických krúžkov na 
školách, organizovanie výborových a členských schů-
dzok a v neposlednom rade i starostlivost o prime-
rané prístrojové vybavenie a vhodné pracovně prie-
story. Odbočka v Hlohovci sa aktívne zúčastní na 
výstavbe horskej pozorovatelne na Bezovci, odbočka 
v Košiciach bude venovat pozornost výstavbe pozo-
rovateTne na Vysokej škole technickej a v Technic-
kom můzeu. 

UI. Plán činnosti odborných sekcií SAS pri SAV 

V súčasnosti je pri SAS organizovaných 6 odbor-
ných sekcif a jedna komisia. Z ich obsiahlych plá-
nov uvedieme len najpodstatnejšie body: 
a) Sekcia medziplanetárnej hmoty pomůže pri or-

ganizovaní pracovnej nápine a odbornom zabez-
pečení meteorickej expedície, ktorú usporiada 
hvezdáreň v Banskej Bystrici. Členovia sekcie sa 
aktívne zúčastnia na pravidelnej celoštátnej me-
teorickej expedícii. 

b) Sekcia pne pozorovanie zákrytov a zatmení u-
sporiada v apríli metodicky seminár pne svojich 
pozorovatelov a v decembri seminár o výsled-
koch svojej celoročnej práce. 

c) Slnečná Sekcia usporiada 2-dňový seminár, kde 
jednotliví pozorovatelia Sluka budú referovat 
o svojej práci a budě obeznámení s najnovšfmi 
výsledkami vo výskume Sluka. Pre členov sekcie 
sa bude vydávat neperiodický obežník, ktorý bu-
de informovat o nových poznatkoch, novej lite-
ratúre a pozorovacích možnostiach. ° 

d) Stelárna sekcia usporiada 2-dňový čeloštátny se-
minár o stelárnej astronómii v decembri 1972 
v Smoleniciach s účastou asi 50 osůb. Vykoná sa 
rozbor možností použitia vizuálneho fotometra 
Iudovej hvezdárne v Brne a fotoelektrického fo-
tometry vyvinutého Astronomickým ústavom MFF 
UK v Prahe v odbočkách a astronomických kněž-
koch. 

e) Historická sekcia ukončí súpis nástenných slneč-
ných hodin na Slovensku, zhodnotí ho a bude 
publikovat. Bude pokračovat v sústredovanípub-

u kovaného materiálu z dejín astronómie. Pred-
sedníctvo sekcie nadviaže užšie spojenie so Spo-
locnostou pre dejiny vedy a techniky na Sloven-
sku a Slovenskou historickou spoločnostou. 
Technická sekcia so sídlom v Hlohovci si kladie 
za úlohu vytvorit v priebehu roka jednu učebně 
pomůcku pra školy. Sekcia bude pracovat na vý-
voji malého amatérskeho ďalekohladu. 
Pedagogická komisia dohodne spoločný postup 
s tvorc•ami osnov učiva z predmetov, ktoré zahr-
ňujú astronomickú tematiku, pri najbližšej úpra-
vu osnov. Pred vypracovanim osnov se vykonajú 
didaktické testy. Komisia v spolupráci s Minis-
terstvom kultúry SSR zabezpečí umiestňovanie 
absolventov astronómie z Prírodovedeckej fakul-
ty UK v inštitúciách Ministerstva kultúry SSR 
(ide najmě o Pudové lrvezdárne]. 

f] 

g) 

V Tatranskej Lomnici 20. X. 1972. 

RNDr. Ľ. Pajdušáková, CSc., v. 
predsedníčka SAS pri SAV 

RNDr. J. Sýkora, CSc., v. r. 
tajemník SAS pni SAV 

r. 
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PROF. RNDr. JAN VANOVIČ 

V tomto roku sa dožil šestdesiatpát rokov univer-
zitný profesor RNDr. Ján V a n O v i Č. 

Profesor Vanovič sa narodil 17. I. 1907 v Martine 
v rodine úradníka miestnej sporitefne. V Martine na 
štátnom gymnáziu ukončil v roku 1926 maturitou 
všeobecné vzdelanie. V rokoch 1926-1931 študoval 
na Prírodovedeckej fakulte v Brne odbor matemati-
ka—fyzika. Štúdium ukončil štátnou skúškou 1. XII. 
1931. 

Po vykonaní vojenskej služby nastupuje ako do-
časný profesor na I. štátne reálne gymnázium v Bra-
tislave, neskór ako definitívny profesor na II, štátne 
reálne gymnázium a napokon v rokoch 1942-1944 
pósobí na ovičnom gymnáziu v Bratislave. 

Po vykonaní rigoróznych skúšok na Prírodovedec-
kej fakulte brnianskej univerzity získal v roku 1938 
hodnost doktora prírodných vied. Politioké podmien-
ky spásobili, že ostáva naďalej ako stredoškolský 
profesor namiesto zamýšlaného prechodu na brnian-
sku univerzitu. V tomto čase (roky 1941-1942) u-
priamuje svoju činnost na pisanie učebníc fyziky 
pre vyššie triedy gymnázií. Jeho učebnice dosahujú 
vynikajúcu úroveň. Okrem vedecko-pedagogickej 
práce sa profesor Vanovič aktívne zúčastňuje na 
Slovenskom národnom povstaní a po jeho potlačeni 
je v decembri 1944 zatknutý a až do marca 1945 
vňznený Gestapom. 

Po oslobodeni vykonáva funkciu prednostu na Po-
vereníctve školstva až do júla 1948, keď je vyme-
novaný za profesora fyziky na Pedagogiokej fakulte 
UK. S piným elánom sa tu venuje organizácii peda-
gogickej a vedeckej práce. Po zriadení Vysokej ško-
ly pedagogickej. profesor Vanovič prechádza na tu-
to školu ako jej dekan a vedúci katedry fyziky. 
Obetavo buduje a stará sa o rozvoj začínajúcej vy-
sokej školy. Vo vetkej miere sa však venuje aj fy-
zika, •či už na akatedre, alebo mimo nej. Buduje ox-
perimentálnu bázu vysokoj školy — ,posluchárne a 
laboratóriá. Buduje a formuje kolektiv začínajúcich 
fyzikov a len mimoriadne úsilie •a osobitný talent 
mu umožňujú popri tejto práci vypracovat ešte de-
sat učebných textov, aby takto pokryl katastrofálny 
nedostatok na tomto poli. Medzi nimi stí texty z ató-
movej fyziky, teórie relativity, ale aj učebné texty 
z astronómie. 

Okrem toho prof. Vanovič stále prednáša aj na 
Univerzite Komenského, kam v roku 1959 aj pro-
chádza na katedru fyziky a napokon v roku 1961 na 
katedru jadrovej fyziky, kde pracuje dodnes. 

Za toto posledné obdobie okrem vedeckej práce 

naďalej sa venuje písaniu učebných textov (teória 
elektromagnetického pola, t'eória relativity, atómová 
a jadrová fyzika) a stáva sa spoluautorom celoštát-
nych vysokoškolských učebnic z experimentálnejfy-
ziky a experimentálnej jadrovej fyziky. 

Vedeoká činnost prof. Vanoviča je v ostatnom ča-
se zameraná najmá na oblast modernizácie fyziky 
a jej aplikácie na stredoškolské kurzy. Uverejnil 
vyše dvadsat vedeckých prác a takmer sedemdesi•at 
odborných a vedecko-populárnych článkov. 

Jeho blízky vztah k astronómii možno dokumen-
tovat rozsiahlou činnostou aj na tomto poli. Treba 
tu spomenút aspoň niektoré najdůležitejšie práce: 

Popisná astronómia (1941) 
Astronómia (1958) 
Priestor, čas a hmota v astronómii (1962) 
Filozofioké problémy kozmológie a kozmogónie 
(1962) 
O prirodzeny'ch a umelých kozmických pohyboch 
(1964) 
Astronautika (1964). 
Okrem toho prof. Vanovič zastáva funkciu pod-

predsedu Slovenskej astronomickej spoločnosti a za 
jeho obetavú prácu mu v raku 1967 udelili uznanie 
Československej astronomickej spoločnosti. 

V súčasnosti je prof. Vanovič úradujúcim predse-
dom JSMF a podpredsedom JČSMF, je čienom Soda- - 
listickej akadémie a členom Slovenskej a Českoslo-
venskej mierovej rady. 

V roku 1967 mu bola za jeho pedagogické, orga-
nizačné a vedecké zásluhy udolaná strieborná me-
daila UK a v roku 1972 zlatá medaila UK. Zásluhy 
prof. Vanoviča o rozvoj fyziky, ale aj astronómie a 
ostatných odvetví fyziky sú velké. 

Prof. Vanovič s meutíchajúcou silou naďalej tvorí 
na poli vedeckom, organizačnom i pedagogiokom. 
Jeho osobnost je z každej stránky vzorom pro mlad-
ších spolupracovníkov, ale i študento-v. 

Želáme Vám, pán profesor, ešte dlhé roky tvori-
vej práce, osobně štastie a radost z Vašich i našich 
úspechov.

ADELA WAGENIiUBEROVA 

Tohto roku sa 65 rokov dožíva Adela W a g e n -
h u b e r o u á, členka Slovenskej astronomickej spo-
ločnosti a dlhoročná aktívna funkcionárka jej po-
bočky v Košiciach. 

A. Wagenhuborová venovala svoj volný čas predo-
všetkým popularizácii astronomických poznatkov 
medzi mládežou Košíc ° a Východoslovenského kraje. 
Nejeden večer strávila v krúžku mladých astronó-

ING. SAMUEL ŠUBA 

mov pri áalekohlade. Ak bolo treba, cestovala s da-
lekohladom i do odlahlých oblastí. Až do svojho 
odchodu do důchodku bola aktívnou funkcionárkou 
astronomického krúžku pri Tecluiickom múzou v Ko-
šiciach a po založení pobočky SAS v Košiciach pra-
covala velmi aktívne aj v jej výbore. 

Priaznivci slovenskej astronómie želajú A. Wagen-
huberovej pri jej jubileu vela dobrého zdravia a 
spokojnosti v sukromnom živote. 

Tohto roku sa Ing. Samuel Š u b a, člen Sloven-
skej astronomickej spoločnosti, dožíva 65 rokov. 

Ing. Samuel Šuba sa do slovenskej astronómie u-
viedol svojím úspešným sledovaním umelých družíc. 

—PA—

Velmi sa zaslúžil aj o montáž elektrickej časti ďa-
lekohladu na Skalnatom Plese. Pekné výsledky do-
siahol aj v časovej službo a pri vysielaní časových 
signálov rozhlasom. Aktívne sa zapájal aj do rieše-
nia rozličných úloh z astronómie na Slovensku, 
predovšetkým však do tých, kde mohol využit svoje 
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poznatky zo slaboprúdovej elektrotechniky. Často 
prednášal na členských schódzkach SAS i astrono-
mických krúžkoch o svojich pracovných výsledkoch 
z odboru rádioastronómie. 

Iug. Samuel Šuba je zakladajúcim členom a čle-
nom výboru pobočky Slovenskej astronomickej spo. 
ločnosti v Košiciach. 
Za všetku túto odbornú a organizačnú prácu pat-

ra Ing. S. Šubovi srdečná vdaka všetkých priazniv-
cov astronómie na Slovensku, ale najmá v Koši-
ciach. 

Zeláme jubilantovi v jeho dalšej práci na poli 
astronómie ešte vela pracovných úspechov a v sů-
kromnom živote dobré zdravie a spokojnosf. 

PA —

ŠTEFAN 
KOCHAN 

17. :novembra 1972 dožil sa 
65, narodenfn známy astro-
nóm amatér Štefan K o -
c h a n, dlhoročný vedúci 
astronomického krúžku pri 
ZK ZSNP °v Ziari nad Hro-
nom, člen výboru SAS pri 
SAV, spolutvorca astrono-
mickej pozorovatelno v Žia-
r! nad Hronom. 

K významnému výročiu 
mu srdečne blahoželáme a 
prajerne mnoha dalších pra-
covných i osobných úspe-
chovi 
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pelroka býva v našich šírkach aj hmla. Skla-
dá sa z drobných vodných kvapiek, za níz-
kych teplůt pod nulou z drobných ladových 
kryštálikov. Je to vlastnic oblak pri povrchu 
zeme. Dohladnost je pritom vždy menšia ake 
jeden kilometer. Hrúbka hmly býva rozličná, 
najčastejšie však niekolko sto mmerov. Nad 
ňou je ve váčšine prípa•dov jasné alebo len 
málooblačné počasie. Hmly sú teda záležitos-
tou nižších po1Sh. 

AKO VZNIKÁ HIrILA 
Pre vnútrozemie je najtypiokejšia radiačná 

hmla, vznikajúca v důsledku silnejšieho ochla-
denia spodnej vrstvy vzduchu od zemského 
povrchu, po ktorom sa vodné pary premieňa-

jú na kvapůčky vody blízko zemského povr-
chu. Silnejšie ochladenie zemského povrchu, 
ktoré sa rozširuje na prilahlú vrstvu vzduchu, 

býva v noci pri bezveternom a jasnom po-

časí. Za ta•kýchto podmienck zemský povrch 
intenzívne vyžaruje teplo, které uniká do vol-

nej atmosféry. Preto radiačně hmly nazývame 

aj hmly z vyžarovania. Tvoria sa váčšinou 

v chiadnejšom polroku, najmá na jar a v zi-

me, a to v oblastiach tlakových výší v dosta-

točne vlh'kom vzduchu. Za ustálenejších po-
veternostných situácii mávajú velkú zotrvač-
nest. V letných mesiacoch radiačně hmly 
vznikajú len zriedkavejšie (nad ránem, v ča-
se najnižšej teploty) a trvajú velmi krátko. 

Rozpúšfajú sa po východe slnka, vplyvem 
rýchlejšieho oteplenia zemského povrchu a 
spodnej vrstvy ovzdušia. 
V pobrežných oblastiach sa najčastejšie 

tvoria tzv. advekčné hmly. Vznikajú v chlad-
nejšom polroku, a to vtedy, ked vlhky a tep-
lejší vzduch průdi z oceána nad chladnejší 
povrch zeme. V tomto pripade prúdiaci tep-
lejší vzduch sa rýchlo ochladzuje od chlad-
nejšieho podkladu, blízko zemského povrchu 
sa kondenzuje, čoho výsledkem je tiež hmla. 
Advekčné hmly zaberajú velké plochy a 
v smere vetra sa rozširujú do vnútrozemia. 
Hmly vznikajú aj na teplých frontoch premie-
šavaním teplého a studeného vzduchu. To sú 
frontálne hmly. Dr. PETER FORGÁČ 

Geodetická astronórnia 
je odvetvie astronómie, které sa zaoberá ur-
čovanim zemepisných súradníc bodov na zem-
skom povrchu a azimutov smerov, určovaním 
bvaru a rozmerov Zeme, astronomickým urče-
vaním času, zmenami rotácie Zeme a dalšími 
vedeckými problémami, ako napr. sledovaním 
posusiov kontinentov a pod. 

Význam geodetickej astronómie je značný, 
a to nielen v jej technickom využití pro úče-
ly geodézie (zememeračstva), ale aj pri rie-
šení vedeokých problémov základného vedec-
kého výskumu. 

Všetok zemský povrch, který človek tvo-
rivo mení svojou činnostou, je v súčasnosti 
nevyhnutné mat znázernený mapovými diola-
mi. Význam máp je natolko evidentný, že ho 
netreba pedrobnejšie vysvetlovaf. A ve vyspa-
lých priemyselných krajinách, akou je aj pa-
ša republika, je význam máp a zememerač-
skych prát ešte zrejmejší. Avšak každé etapo-
vé dielo sa opiera o kostru pevných geodetic-
kých bodov, které tvoria tzv. trigonometrickú 
slet. Pre eprávne a presné umiestenie tejto 
siete na zemskom povrchu je však potrebné 
astronomicky určit polohy aspoň niektorých 
z týchto bodov (tzv. Laplaceove body). 

Pri astronomicko-geodetických obesrvató-
riách sa zvyčajne merajú honizentálne a ver-
tikálne uhly zámer na nebeské telesá (váčši-
nou na hviezdy, niekedy aj na Slnko) a na 
pozemné ciele. Pni zacielení na nebeské te-
lesá sa meria aj čas pozorovania. Popri tých-
to základných úkonech sa často merajú aj 
niektoré iné veličiny, potrebné na doslahnutie 
vysekej presnosti výsledkov. Sú to napr. mo- 
ranie meteorologických prvkov (na určenie 
astronemickej refraxie), sklon horizontálnej 
osi prístroja (pre počtársku elimináciu tomto 
vplyvu na presnost výsledknv), rozličné pri-
strojové kenštanty a pod. 

Geodetická astronómia ve svojom teeretic-
kom základe vychádza zo sférickej astronó-
mie a vo svejej aplikácii z praktickej astro-
nómie. Je úzko spštá aj s inými vednými od-
bormi — s geodéziou, geofyzikou, meteoroló-
giou, jemnou mechanikou, hodinárstvom atd. 

V estatnom čase sa z geodetickej astronó-
mie vyvinula nová vodná disciplína — koz-
mická geodézia. Tě slúži nielen geodézii, ale 
aj astrometríi, geofyziko a dalším vedným od-
borem. V kozmickej geodézii sú meračskými 
objektmi umelé kozmleké telesá. 

—P—
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M-á1 „Plejády" 

Obl®na v januári 
SLNKO bude 2. januára najbližšie k Zemi. Jeho 

vzdialenost od nás bude 0,983 astronomických jod-
notiek. Slnko vstupuje do znamenia Vodnára 20. ja-
nuára o 5. hod. 48 min., do znamenia Rýh 18. feb-
ruára o 20,00 hod. 

Prstencové zatmenie Slnka, ktoré nastane 4. ja-
nuára, nebudeme můct pozorovat z nášho územia. 
Zatmenie sa začína o 13 hod. 44 min. a končí sa 
o 19 hod. 48 min. Bude pozorovatelné z Tichého 
Oceána, z Južnej Ameriky, z južnej časti Severnej 
Ameriky, z Atlantického Ocenána, z Afriky a z An-
tadktídy. 

MESIAC bude v polotieňovom zatmení 18. januá-
ra. Zatme•nie budeme mdct pozorovat z nášho úze-
mia. Mesiac vstupuje do polotieňa o 20 hod. 17 min., 
n.ajváčšia fáza zatmenia bude o 22 hod. 18 min. Me-
siac vychádza z polotieňa 19. januára o 0 hod. 18 
min. Maximálna fáza zatmenia je 0,89 jednotiek me-
sačného priemeru. 

QUADRANTIDY budeme mdcť pozorovat 4. januá-
ra. Tento meteoricky roj trvá o niečo viac ako pol 
dňa a predpokladá sa hodinový počet 35 meteorov. 
Maximálna frekvencia roja bula pozorovaná v roku 
1970, kecl za hodinu padlo 170 meteorov. Roj sa po-
hybuje vzhladom na Zem rýchlostou 41 km/sek. 

MERKÚR nie je pozorovatelný v januári. V druhej 
polovici februára ho můžeme pozorovat na oblohe 
večer krátko po západe Slnka. Počas obidvoch me-
siacov se planéta priblíži k Zemi z 1,42 na 0,87 a. j. 
Jasnost se postupne bude zvličšovat z —0,3 na —1,1 
liv. v. Túto jasnost planéta dosiahne v prvej polo-
vici februára. Bude to súčasne jej najvůčšia jasnost 
v tomto roku. Potom jej jasnost opSt poklesne až na 
—0,3 by. v. 

VENUŠA je v prvej polovici januára na rannej 

a vo februári 1973 
obloh'e ako Zornička. Budeme ju móct pozorovat 
krátko pred východom Slnka. V druhej polovici ja-
nuára a aj v nasledujucom mesiaci nie je pozorova-
telná. Venuša má jasnost —3,4 liv. v. a vzdaluje sa 
Od Zeme z 1,5 na 1,7 a. J. 

MARS můžeme pozorovat po obidva mesiace na 
rannej obloha. V januári je v súhvezdí Škorpióna 
a Hadonoša, vo februári prechádza do súhvezdia 
Strelca. Mars sa k nám priblíži zo vzdialenosti 2,2 
na 1,8 a. j. a postupne zváčší jasnost z +1,8 na 
+1,3 liv. v. 

JUPITER nebudeme mdct pozorovat po obidva me-
siace. Pohybuje sa vo vzdialenosti 6,1 až 5,9 a. j. 

SATURN můžeme po obidva mesiace pozorovat 
takmer po celú noc. Nachádza sa v súhvezdí Býka 
a zapadá ráno. Saturn bude 15. januára o 23 hod: 
6 min. v konjunkcii s Mesiacom. Planéta bude 4° 
južne od nebo. Saturn sa bude pohybovat vo vzdia- 
lenosti 8,1 až 8,9 a. j. Od Zeme a bude žiarit ako 
hviezda —0,1 až +0,2 hv. v. 

URAN vychádza v januári krátko po pomoci. Vo 
februári vychádza o niečo skór. Po obidva mesiace 
bude v súhvezdí Panny. Priblíži se k nám zo vzdia-
le-nosti 18,6 na 17,7 a. j. a bude žiarit ako hviezda 
+5,8 magnitúdy. 

NEPTÚN se v januári nachádza na rannej obloha 
v súhvezdí Škorpióna. Vo februári vychádza v sko-
rých ranných hodinách a budeme ho mdct pozoro-
vat v súhvezdí Hadonoša. Priblíži se k nám zo 
vzdíai•enosti 31,1 na 30,3 a. J. Planéta má jasnost 
+7,9 liv. v. 

BÝK (Taurus, Tau) je súhvezdím zvieratníka, kto-
ré u nás vrcholí v zimných mesiacoch. Sl-nko ním 
prechádza v máji a v júni. Jasné hviezdy súhvezdia 
zobrazujú kontúry hlavy býka s rohami. Stred'om 
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obrazce je a Tau, Aldebaran, ktorý je súčasne naj-
jasnejšou hviezdou súhvezdia. Má zdanlivú vizuálnu 
velkost +0,9 magnitúdy. Je to červený obor, ktoré-
ho priemer je 36-krát vhčší ako priemer nášho Sln-
ka. Nachádza sa od nás vo vzdialenosti 68 svetel-
ných rokov. Aldebaran má sprievodcu, hviezdu +13 
hv. v., ktorá je od nebo vzdialená 31". 
Vrcholy rohov Býka tvoria hviezdy Tau a Tau, 

nazývaná tiež El Nath. Je to obor zdanlivej vizuál-
nej jasnosti +1,7 hv. v., ktorý je od nás vzdialený 
140 svetelných rokov. 

Súhvezdie Býka nájdeme na oblohe velmi Iahko. 
Poznáme už súhvezdie Velkého voze. Predížime spoj-
nicu jeho vrchných kót daleko do strany protiTah-
lej k oju vota, až kým neuvidíme Aldebarana. 

Z pramenných hviezd mčžeme v súhvezdí Býka 
pozorovat Tan. Hviezda je typu Algol. Jasnost ma-
n od +3,5 do +4,0 hv. v. v perióde 3,95 dní. BU 
Tau je nepravidelná premenná s jasnostou +4,9 až 
5,5 hv. v. CE Tau je poiopravidelnou premennou 
s periódou 165 dní. Jasnost mení v intervale +6,1 
až 6,5 hv. v. CM Tau je hviezdička +15,9 hv. v., 
ktorá v roku 1054 bola pozorovaná ako supernova 
s jasnostou —6 magnitúdy. Po výbuchu supernovy 
sa od nej oddelila plynná obálka, ktorá se rozpína 
rýchlostou 1300 °km/s. Na jej mieste dnes pozoruje-
me už malým dalekohladom plynnú hmlovi,nu, na-
zývanú Krabou hmlovinou. Vzdi'alenost hmloviny je 
280 parsekov a jej hmota je odhadnutá asi na 15 
slnečných hmót. Vlastnym zvyškom supernovy je 
biely trpaslík s priemerom iba dvakrát vhčším ako 
naše Zem. Má však svietivost 20 000-krát vhčšiu ako 
Slnko. Krabic hmlovima je tiež silným zdrojom rá-
diového žiarenia. 

V súhvezdí Býka se nachádzajú dye najjasnejšie 
otvorené hviezdokopy severnej oblohy, Plejády a 
Hyády. Plejády, označené tiež ako M 41, obsahujú 
9 jasných hviezd za dobrých podmienok viditelných 
volným okom. Najjasnejšia z nich je Alcyone. Má 
zdanlivů hviezdnu velkost +3,0 hv. v. Absolútnu 
hviezdnu velkost —2,5 hv. v. Je to biely podobor 
obklopený svietiaoou prachovou hmlovinou. I-Iviezda 
je od nás vzdialená 420 svetelných rokov. Zvyšných 
8 jasných hviezd má tlelo mená a jasnosti: Asterope 
+5,9 hv. v., Atlas +3,8 hv. v., Celaeno +5,4 liv. v., 

Electra +3,8 hv. v., Maia +4,0 hv. v., Merope +4,3 
hv. v., Pleione a Taygeta +4,4 hv. v. Dnes poznáme 
okolo 120 hviezd tejto hviezdokopy. Jej priemer je 
6 parsekov a je vzdialená od nás 130 parsekov. Vek 
hviezdokopy sa odhaduje na 50 miliónov rokov. Po-
hyb hviezd v hviezdokope smeruje na všecky strany 
von z jej stredu. 
Druhou, volným okem viditelnou otvorenou hviez-

dokopou sú Hyády. Nachádza sa v blízkosti Alde-
barana. Hviezdokopa je od nás vzdialená 41 parse-
kov a jej priemer je približne 4 parseky. Obsahuje 
okolo 100 hviezd ,do +9. magnitúdy. Značný počet 
hviezd, ktoré netvoria priame obraz hviezdokopy, 
má rovnaký pohyb ako hviezdy Hyád. Tieto hviezdy 
na rozdiel od Plejád sa pohybujú jedným smerom a 
vzďaiujú sa od nás. Všetky tieto hviezdy s rovna-
kým smerom pohybu nazývame hviezdnym prúdom 
v Býkovi. 

Ďalšou otvorenou hviezdokopou, ktorú móžeme 
pozorovat v súhvezdí Býka, je NGC 1746. Jej priemer 
je 50' a je vzdialená od nás 700 parsekov. 

V súhvezdí Býka leží aj radiant známeho meteo-
rického roja Taurid. Roj máva maximum okolo 7. 
novembra a jeho existencia súvisí s kométou Encke. 

—E.P.—

Otvorená hviezdokopa „Hyády". Najjasnejšia hviezdy 
je alfa Tau-Aldebaran. 

M-1, Krabia bmlovina v Býku. 
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Viee, že.. ~ 

. . . Zem ako samostatná planéta slnečnej sústavy 
existuje nie menej ako 4,55 mld rokov? 
. . . polomer pozorovatelného vesmíru je približne 10 
miliárd svetelných rokov, čo je 10 cm? 
. . . evolučné modely vesmíru predpokladajú, že jeho 
expanzia sa začala približne pred 10 miliardami ro-
kov zo singulárneho stavu, ked bola stredná husto-
ta a teplota extrémne vysoká? 
. . . pomer polomerov najmenšej a najvličšej hviezdy 
je 1 : l0E? 

. najváčšia známa hviezda je Epsilon Aurigae, kto-
rá je tritisíckrát váčšia ako Slnko, kým najmenšie 
hviezdy merajú iba 1/400 polomeru Slnka? 
. . . pomer svietivosti najslabšej a najjasnejšej hviez-
dy je až 1:10f1? 
. . . absolútne najasnejšia hviezda je hviezda S Do- 
radus, ktorá milibnnásobne prevyšuje svietivost 
Slnka? 
. . . najslabšia známa hviezda je hviezda Wolf 1055, 
ktorá má iba 1/700 000 svietivosti Sinka? 
. . . svietivosť Sloka je 3,86.10 erg/s? 
...ešte hviezdy 22. hviezdnej velkosti sú pozorova-

telné dnešnými dalekohladmi? 
—P—

ĎalekohIad MDN 120 

Výrobok Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hur-

banove si možno objednat v Učebných pomóc-
kach, n. p., Banská Bystrica za 2960 Kčs. 

Na titulnej stranu: Slnečné halo — halový stlp pod 

Slnkom na pozadí lesa. Foto: Milan Antal 

Na zadnej stranu obálky: Foto: D. Kalmančok. 
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• Revízia Hubbleovej konštanty 

• Prognózy sledují Slunce 

OPRAVA 

Prosíme čitatefov o opravu v článku „15 rokov 

novej éry v našich dejinách", v čísle 5/1972, v kto-
rom omylom Lunar orbiter I bol uvedený ako prvá 
družica Mesiaca. V skutočnosti toto prvenstvo patra 
sovietskej LUNE 10, vypustenej 31. III. 1966 z Baj-
konuru. 
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