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Widmansti ttenove obrazce na vyleštenom povrchu železného meteoritu, ktoré sa ukážu po leptaní povrchu kyselinou. Sú to systémy rovnobežných pásov, pretínajúce sa pod rozličnými uhlami. Pasy sú vrstvy
kamacitu s nízkym obsahom Ni (6-7 %).

Pohlad na štruktúru kamenného meteoritu (chondritu) pod mikroskopom. Obrázok predstavuje plochu
asi 1 cm'-. Okrúhle svetlé útvary sú chondrule, ktoré sú typickým znakom chondritov.
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RNDr. V. PORIIBČAN, CSc..
AU SAV Bratis9ava

Náhodný 'pozorovatel preletu velmi jasného meteoru s prípadným pádom meteoritu prežíva necpa.
kovatelné okamihy. Jasná žlara daleko prežaruljúca
blízke sveteiné zdroje a vrhajúca tiene 'okolitých
predmetov, možný rozpad meteoru na nekolko svieti'aci.ch častí, eprievodné zvukové efekty, svetelné
~ile'bo dymové stopy sú pre každého pozorovatela
rovnako fascinujúce .a «nezabudnutelné zážitky. Prelet takého jasného meteoru je úkaz velmi zrledkavý.
Za rok na ,povroh Zeme dopadne nžekolko stovák
meteor tov. Ioh počet přudko klesl no vzrastajúc'ou
váhou. Len velmi málo sa ich pozoruje, ešte mazej
sa z priameho pozorovania nájde a ,o niektorých telesách sa dozvedáme len 'dodatočne. Z .doter•az známych asi 1700 meteoritov ani nie polovi'c.a beta pozorovaná priamo fpri ;páde. Skutečnost, že sa nájde
tak •málo telies z počtu, ktoré dopadli na celý povrch Zeme, je spésobená tým, že len 28 % z povrchu
je pevnina a z toho civilizované oblasti tvoria velmi
malú 'časf.
Ako rozoznat meteority?
Počet prípadov, ked vieme i bez bližše,j .analýzy
povadat, že ide 'o meteorit, t. j. kecl epadol v +tesnej
blízkosti pozorovatela, (ako napr: v Broumove roku
1847, kde meteorit preletel strechou domu a zostal
ležat na podlahe v izbe), je velmi malý. Vačšinou,
i kecl pád bol pozorovaný z istej vzdialenosti alebo
sa predpokladá, že k pádu mohlo důjst, hladanie
pozostatkov je vždy spojené s istými tažkostami.
Problém je v tom, že sa zvyčajne velmi tažko dajú
odlišit od pozemských skál .a rozličných Iudských
výtvorov. Neexistuje jednotné kritérium platné pre
všetky meteority, ale možno spomenút isté charakteristické znaky, ktoré tich umožiíujú odlišit 'od pozemských materiílov. Sú to:
1. Tenká 'čierna stavená vrstva, matná alebo lesklá;
pokrývajúca celé teleno s plytkými jamkami na
povrchu.
2. Prítomnost kovových zrniek
zem ložisku.

(železa) v kamen-

3. Prítomnost malých gulatýeh čigstočiek, tzv. chondrúl, ktoré sú důležitým kritériem určeenia ka' menných mete:oritov. Ich rozmary můžu byt od
mikroskopických až po riiekolko milimetrbv.

Stanica celooblohovej komory. Nad vypuklým zrkadlom umiestneným v dolnej časti, je bore na trojnožko v obdlžnikovom puzdre fotografický pristroj. Tasne pod ním je puzdro s rotačným sektorom.
Foto: M. Antal

4. Existencia tzv. Widmanstlíttenových o!brazcov na
vylestenom povrchu pri železných meteoritech.
Ukážu sa ipo rkrátkem .leptaní povrchu kyselinou
a pri pozemských materiálech sa nevyskytujú.
5. Obsah Nd .pri železných meteoritech v rozsahu
od 5 do 20 %. Aj pozemské železá obsahujú Ni;
ale v množstvách buď asi 3 0/e, alebo 35 % a viac.
6. Vypitkl'osť povrchu na prednej stran, spůso.bená
'abláciou telena pri prslete ovzduším (.v prípadoch, ak itteleso sa nerozpadlo a nerotovalo alebo
ak rotovalo okolo pozdIžnej 'osi).
Nie všecky tieto uvedné znaky sa musia .pri meteoritech vyskytovat. Medzi objekty najčastejšie
chybné «pOkladené za meteority patria pyrity a markazity; boudy surovej rudy, železná ruda, surové
železo; tažké tmavé horniny ,a -veda mých umelých
objektov.
Charakteristické plytké jamky nacbádzajúce sa
pri mnohých meteoritech sú dáslédkom působenia
vírov supersonického Laku stlačeného vzduchu .prod
telesom počas jeho preletu atmosférou. Rohy a ostré
hrany pávodného telesa nú vyhladené •ablačným procesem. Potila stupňa vyhladenia hrán možno d•okonca do ištej miery ponkladat původné 'teleno z jednotlivých časti, ,ak sa rozpadlo počas letu. Všetky telená
nájflerié po páde a nerozbité sú pokryté čiérnoú,
lesklou ,alebo matnóú stavenou kůrou, která sá naj=
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v súůatsnosbi z 20 stanic (12 !v Čeohác`h ,a na Morave
a 8 na Slovensku), pktoré sú med!zi sebou vzdi.alené
v >priemere edo 100 pkm. tSlovenská pčest !koordinuje
Astronomický ústav SAV v Bma!tislave a českú Astronomický ústav ČSAV v Ondňejove. Každý .prístroj pozostáva z vypuklého sférického zilkadla, nad k•torýan
prl+bližne vo výška 1 m je umiestnená krátk•of+okálna
kinofilmová kamera s rotačným sektorem (zariadenle na mer,anie uhlovej rýchlosti). Pre prípad zarosenia !a námraz sú tak zrkadl!o, eko aj horná čest,
vyhrievaaié. Kedže zrkadlo je sfériaké, na snímk•e sa
zabrazuwje celá obloha (z toho oelmobl+ohová komora). Stanice sú um•iestnené tak, Eaby leh pmdla možn°osti nerušili okollité svetlá. Na +Slovensku sú v Hurbanove, v Pieštanoch, v Pavažskaj Bystrici, V M•očiar1, na Ska!lnatom Plese, v Rožň.ave, v Str.o.pkove, v Somotore °a •obslúhujú leh :dabrovolní pracovnici. Obsluha pazostáva z vj~konania elqpozíoie každú +jasnil, bezmesačnú noc podia určeného programu a ze sledevania stavu +obludnosti. Naeagponované filmy sa vyv+olávajú a spracúvajú na Astronomiokom ústave
SAV.
Podobné slate sú v NSR [23 stanic °toho i,stého typu .ako u nás), v USA +a !v Kanade, kde sú tiet•o
siet•e Eodlišné +od našej. !Pri,+pravuje sa vybudovanie
rozsiahloj fsiete v ZSSR.
Hlavný účel týchto statí je umožnit .čo najskór
máijst priepadný meteorit e zlatit jeho dráhu v medziplaneSárnom priestore. lstým nedostatkem naších
stanic je, že nemajú zariadenie na meranie času pneletu eaiponov'anéh•o meteoru, kterého montáž by +podstatne zvýšila náklady ,komůr. Takto sme ,odkázaní
na pomoc náhodných pozorov,atel~ov. Ide na~jmá •o také :prípady, pri kterých sa dá predpokladat, že čest
telesa ,d:os°iahla až povrch Zeme, uked jasnost meteoru
je porovnatelná s jasnostmi Mes'vaoa.
Čo všetko je užitočné zaznamenat pri prelete velmi
jasného meteoru a pri páde meteoritu?

Na obrázku sú štyri typy chondrúl. Vřavo hore sklo
s kryštálmi olivinu, vpravo jemne vláknitý pyrosén
a živec. Vřavo dole kryštály pyrozénu so sklom a
vpravo kryštály olivínu so sklom. Na grate je znázornené pomerné zastúpenie kovou v týchto chondrulách.
*

*

*

and pri kameňooh farbmu velmi líši >od vnútra. Hr.úbka vrstvy je mvyčajne menšta než 1 mm. Pni kamenných meteoritoch je tvorená čiernym skiom a =prj
železnýdh !čiernym (magnetickým) ky+si°ičn'vkom železa F:e3O„ ktorý sa počasím rýohlo rozkiadá ,a mení
sa na hrdzu.
Meteoiiity, ešte donedávna jediná nmožnost štúdi'a
hmoty mimozemského původu, sú vermi důležité na
poznanie mjnulosti slnečnej sústavy. Vek !najstarších
nájdených meteora•tov je váčší ako nejstarších hornin na Zemi a zodpovedá času, ked začali vznikat
jednotlivé telesá v slnečnej sústave. S týmto +súvisí
i +otázka leh původu. Dnes .je jasné, že pide ,o telesá
p.aitriace slne•čnej s'ustave, al-e o oblasthiaeh, z kterých
k nám prichádzajú, můžeme hovorit len s latou pravdepodobnostou. Najvdčšou prekážkou .pri tom je skutočnost, že máme volnil málo spol+ahlivých údajov
o °dráhaoh meteorltov. Dáteraz +sú známe len dva prípady, pri .ktorýoh meteority sa našli z f:otografických
snísmmk !a sú teda známe tah presné dráhy.
Čo sú to celooblohové komory?
Na štúdium uvedených etázok je na našem území
vydbwdovaná fotografická slet !tzv. celadblahových komár na fotegrafovani•e velnvi jasných meteorov. Táto
slet postupne rozširovaná 'od roku 1884 pozostáva
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Hned na za•čiatku treba zdůraznit, že všetky údaje,
najmi nusneriaké, si tireba ihned poznaanenat, ,preptože ,p.axnát nie je 'celkem spolahtivá. Najdůležitejšie
z etýohto údaje'v sú:
— :čas +prel•etu meteoru (doň, +hodina, miinúta a porořvnat .hodiny s časovým signálem),
— poloha dráhy na 'obloho so zákresem (-najlepšie
do °hviezdnej mapy); poloha začiatku a konce
dráhy v stupňoah (výška nad 'obzorem a uhlová
'vzdtatenost od severu alebo jihu; alebo presne
v+oči .tstým veoium v !okolí) .a presná ,poloha pozorovateDa,
— včas medil praletoni •meteoru a prvým zvukem
(miniúty, sekundy), rdruh zvuku a jeho +trvsnie,
— jasnost meteoru (porovnat s +hviezd•aml +pripadne
s !Mesiacom),
— dlžka trv+aria preletu, t. j. svatelného úkazu (nepozerat na !hodinky, role bud počítat spamáti sekundy, bud lepšie dodatočne rekonštruovat pod•I+a
stopiek ),
— rozličné úkazy na 'dráha, °ako výbuchy rozpad,
— dlžka trvania stopy po prelete, druh a vzhled
stopy,
— čas náj'denia meteoritu,
— bol +chladný, teplý Slebo rhorúci?,
— +jeho opis a °opis všebkýoh častí, které sa našli
(váha, rozmery),
— °opis mi•esta pádu (.druh půdy, tvar !a hlbka kráttra), prípadne s itobograpfieu.
Pre neskúseného pozorovate!a je .to vela údajov
eva wjednoduché zapamátanie. Pracovníci Astronomického ,ústavu SAV all povdační za každ:ú správu tahto druhu, ktorá by niala !obsahovat nspoň základně
údaje. Pri prelete meteoru v noci, Pked sú v 'člennosti
!celooblohové komory, stačí údaj času s približným
opisem polohy .a celého úkazu. O to náročnejšie sú
pozorovnni•a za dňa, +alebo za súmraku, ked by mali
byt +údaje !čo najspeiablivejšie aa podLa množnosti
úpiné, pretože tažisko +celej ,pozorovatelskej práce
'leží práce na náhodných peazorovateloch.

e~ra~c~
a

c~c%za~a
O

Ri'J Dr. PETER FORCAC

Od ,čias existencie Iudstva je dpočasie spáté s človekom a s jeho činnosšou. Raz .mu pomáha, inokedy
zasa škodí. Ivledzi napriaznivé .poveternostné jevy
patria prudké výkyvy počasia, ,ktoré voláme spoiočným menom meteorologické živelné pohromy. Vyskytujú sa na nelom svete. Rozdiel je len v tom, že
v jednej oblasti bývajú častejšie a katastrofálnejšíe,
v inej zasa žriedkavejšie •a miernejšie.
Medai meteorologické živelné pohromy patrna aj
neskoré jasné mrazy, ktoré niči'a oitllvejšie druhy
skorej zeleniny, .ovocné stromy •a vinič. Kritický .čas
poklesu nočných •tepldt .pod bod ~mrazu v období vegetácie je pomerne •krátky, ,ale ničivé účinky znížena teploty pod bod mrazu sú mlmoriadne velké.
jarné mrazy bývajú pre vegetáciu najnebezpečnejšie
v májí. V rokoch s včasným nástgpom jali zapríčiňujú však škody už aj v ,apríli n•ajmh v jeho druhej
polovici. Nočné mrazy vyskytujúee sa v marci nic sú
prs vegetáoiu nebezpečné, ale opúsobia ničivo v niektorýoh mých odvetviaoh Iudskej činnosti. Napríklad
pomerne velké škody zapríčiňujú na surových, nevypálených tehlách.
Meteorologické podmienky
Mierne zemepisné šírky, do ktorých .patrí aj územ;ie S'l'ovenka, sa vyznačujú velkou ,premenlivostov
počasi°a. Táto premen ivosf dosahuje maximum ve
včičšine rokov v jasnem období, ked sa vysffiiedajú
ta,kmer všetky poveternostné jary, pričom na,jmá
teplota vzduchu má dosf Nprudké výkyvy. Súvisí to
so zosilnenou cirkulačnou činnosfou, čiže rýchlejšou
výmenou vzduchu medzi vyššími ,a nižšími zemepisnými šírkami, ako aj medzi ,Atlantickým oceánom a
vn'utrozemím. Velkopriestorová cirkuiáeia ;ovzdušia
nebýva rpravidelná, •ale má isté výkyvy. Rýchlejšlu
výmenu studeného .a teplého vzduchu na jar podmieňujú hlboké <tlakové níže, prenikajúce v tomto
'období z Atiantického oceána do vnútrozemia častejšie ako v mých ročných obdoblach.

Nielen v zime, ale niekedy aj v prve] polovici jani
sa tvori na stromoch Iadovica. Býva to pni prechode
zo studeného k teplejšiemu počastu.
*

*

*

Vplyvem rastúcej 'dižky dňa, zv5čšujúeej se výšky
Sinka nad obzorem a advekciou teplých vzduchových
hm&t z nižších šípek, teplota vzduchu v jarný'ch mesiaco.ch se postupne zvyšuje, čo možno najlepšie
vyjadrif mesačnými normálmi, Čiše dlhodobými mesačQiými peiemermi teploty. Napríklad v Bratisiave
na Trnavskej ,taste je priomerná mesačná teplota,
vypočítaná z 50-rodného pozorovacieho obdo'bi.a
v marti 4,5 °C, v •apríli 10,2 °C •a v máji až 15,5 °C.
Stúpajúca tendencia tepiotnej krivky na jar nebýva
pravidelná, ale časem v prechodňom období, vplyvom studeného pa1úrneho, a najmá arktického vzduchu prenikajúceho do strednej Europy z vyšších zemepi'sných šírak, vykazuje značné poklesy. Arktický
vzduch má ešte -v máji v oblasti svojho pOvodu povadne nízke teploty a pri rýchlom postupe na juh
do strednej Eurb,py sa nestačí nad tpevninoú výrazn_ejšie oteplit. Vyznačuje se aj malým iobsahom vodných pár. Proto ak psa po jeho prar knutí ut'voria
prtaznvvé meteorologické podmienky na intenzívnejšie vyžarovanie, klesajú minimálne nočné teploty
ešte aj v máji 'v našej oblasti pod abod mrazu.
Na pokles teploty pod ,bod mrazu v noci vo všeobecnosti vplýva viacej činiteLov. je to predovšetkým
vzduchová hmota, jej pSvod •a fyzikálne ,viastnosti,
ď'alej vyžarov.anie tepla zo zemského povrchu do
atmosféry, reliéf krajiny .a povrch pédy, =a to č2 už
jeho zloženie, tavba, pokryti'e alebo vlhkosf.
Tni druhy mrazov
P•odfa príčin, ktoré sp8sobujú pokles minimálnych
tepldt pod nulu, možno rozdelif nočné mrazy na tni
druhy: advekčné, radiačné a advekěno-radiačné.
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Pri zamračenej obloha bývajú v noci vždy vyššie teploty ako ked je jasno.

Pranostiky o škodlivých mrazoch
Naj;vačšiu pozornost venujú Tudia škodl ým jarnýan mrazem v máji, protože v tomto čase je vegetáci=a u nás každý rok ,pokr.očilejšia. Májové mrlazy
si všímali už aj naší predkovia a utvorili si na ne
Tudové pranostiky, ktoré mall za cieT upozorňovat
na táto živelná pohromu. K najznámejším doteraz
zachovaným Tudovým pranostikám z tejto oblasti
patria: „Badowf muži Pankrác, Servác a Bonifác (12.
až 14. mája) pália stromy" a „Žofia (15. mája) víno
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vypije". Ako však ukazujú štatistické záznamy o počasí za Ulhšie •obd'obie, ochiadenie v máji neprichádza prawi'delne. Raz je to na začiatkú anesiaca, !'noRady zase oko=lo desiateho mája, prípadne až po
patnástoan máji. Proto aj uvedené pranostiky ,nemožu nás už
no brat dosiovne. V minulosti sa
také prípady, že práve v dňoch „radových muž'ov"
sane mall namiesto mrazov tropické h'orúčavy. Citerné :ochiadenie v máji býva u nás každý rok, niekedy
aj vi•ackrát no pokles nočných teplot pod ^bod mrazu
vyskytuje na v nížinách Slovenska priemerne raz za
tni až pat nekov.
Škodlivé jarné mrazy sa vyskytujú u nás, ako sine
už uviedli, po preniknutí studeného, půvQdom arktického vzduchu, keá sa za ním rozšiv! snad stradnú
Európu oblast vyššieho tlaku (tlaková výš), a to
v +oblasti, kde ca vietor utíši a obloha vyjasní. Za
týchto poveternostných podmienok sa v noci uskutečňuje velmi intenzívne avyžarovanie tepl=oty z povrchu půdy. Naopak, vietor a oblačnost spomslujú
nočné ocbládzovanie povrchu půdy a untkaaiie teploty do 'ovzdušia. Oblaky zaehycu]ú dlhowln•ové žiarenie zemského povrchu a čest zachyteného tepla
vracajú spat k zemi. Proto pri zamračenej obloho
bývajú nočné teploty vždy ovela vyššie ako Red je
jasno. Čím je •teda noc jasnejšia a pdkoýnejšia, tým
silnejší pokles nočných teplůt možno oč•a'kávat.
Na pokles nočných teplát, ,a teda aj na výskyt
škodlivých jasných anrazov má istý vplyv aj sám
terén. Proto aj za tých istých meteorologických p.odmienok bývajú na Slovensku rozdiely v intenzite
mrazov, dokonca aj na menšie vzdialenosti. Najčastejšie a najsiinejšie nočně mrazy bývajú w horských
dolinách a kotlinách, do ktorýoh „steká" studený
tužší vzduch z okolitých vyššie položených svahov,
pričom sa na dne kotliny cialej ochladzuje.
vyskytli

Advekčné mrazy sa v'ažu ,na vpád studeného, původoRn ar+ktiokéh'o vzduchu z vyšších zempisných šírok +do naše] oblasti. Zasahujú nozsiahlejšie celky
a alen v menšej miere závisia od miestnych pomerov.
Pri +advekčných nočných 'mr.azoch teplota vzduchu
a pády sa nawzájom málo liš!. Tento druh mrazov
se vyskytuje u nás na ačiatku jarudho obdobla.
Radiačně mrazy uzniikajú v nočných hodinách
oohladenim povrchu půdy .a jeho pokrývky v důsledku silného vyžarovania (radiácie) pri jasna] obloho,
prípadne male] oblačnosti =a pri bezvetrf alebo len
sslaboan prúdení. V tomto ^pripade má istý význam aj
tepelná vodivost ,půdy. Malá tepelná vodivost podporoje vznLk nočného mrazu, pretože pri male] tepelnej vodivosti půdy je spomalený ^privod tepla z blbších ovrstiev půdy k rýchle sa ochladzujúcemu povrchu zeme. Rownáko sa uplatňuje aj špecifické teplo půdy. Čím °je anenšie, tým sa půda ochladzuje
rýchlejšie. K uvedeným faktorom sa priraůuje ešte
vlhkost půdy a expozícia miesta. Vlhkost půdy zvačšuje vodivost, M1
t. 'j. zabraňuje rýohlejšie ochladzov:aale. Expozícia miesta působí zase v tom zmysle, že
oohladený tažšf •vzduch klesá do dolín a kotlin, kde
bývajú najnižšie nočné teploty.
Advekčno-r.adiačné mrazy sú n.ajčastejším druhom
mrazov u nás. Na leh vzniku sa zúčastňujú obidva
už spomenuté činitele. Súvisla s 'proniknutím studeného, ipóvodom aaiktického vzduchu ktorého teplota
býv<a v pokročilajšoan jarnom čase v našich šírkach
cez deň už nad nulou. V noci však, :ak sa vyjasní,
alebo 'aspoň emenší oblačnost, .a utíši vietor, uč-inkot •ochlad:zovania vyžarovanim uklesajú 'teploty pod
0 °C. A,dsvekťmo-radiačné mrazy spůsobuj'ú vždy velké
škody na rastlinách v pokročilejšej jari.

Mrazová kotlina, do ktorej z vyššie položených swahov steká studený fažšf vzduch.

Otázkou jarnýoh nočných mr.azav sa velmi starostlivo zaoberajú aj meteorolbgovia. Predpovedná služba iHydrometeorologiokého ústavu v řBratislave v čase
nebezpečenstva škodlivých 4arnýoh •mrazov upozarňuje polnoh'ospodárov a vtínohradnikov rozhlasom a
televfziou, aby včas urobenými epatreniami zabránili
škodám, alebo .aby prípadné škody 'aspoň na n+ajmenšiu možnú minu zmiernili. Ttieto upozarnenia majú
však len rámcový ráz. Nedá sa v nich určit pre
každú .menšiu oblasť alebo míesto stupeň minimálnej
nočnej teploty, ktorá býva v takýchto psípadoch aj
na malé vzdi'alenosti dost rozdielna.
Ako predísf škodám?
Ako sme už spamenuli, :kritický čas nočného mrazu vo vegetačnom .období je pomerne kráticy, no
škody spásobené ním sú značné. Vo v8čšine prípadov je však možné vhodnými opatreniami škodám
predísf. Pripravy na tieto umelé zásahy je však
potrebné srabi najm8 z materiálavej stránky už
skér.
Najrozširenejší a u nás najznámajší způsob ochrany •pr.ed wjaanými mrazmi je zadymovanie. Dymovú
clonu utvortme pálením rozličných hospodárskych
adpadev, .ako maprikiad vlhkej slamy, pliev, rašeliny, pilin, lístia, r•aždia alebo vyradenýoh ťpneumatik.
Harante má byť tpomalé .a musí sa pni ňom tvori
dostatečné mn•ožstvo dymu. Ohne nesmú mať vysoké
plamene, aby nepoškodili ovocné stromy alebo znič.
Vzdiaienosf medzi jednotlivými ahňamí volíme podla
druhu hor!avého materiálu a konfigurácie terénu.
Odparúča sa 8 až 10 metrov. Naýviodnejšie na tento
spůsob ochrany proti škodlivým jasným mrazom sú
špeciálne dymavnice, vyrábané na tento ciel. Leh
výhoda je najm8 v tam, že sú Lahko zápalné, tvoria
hustý dym a můžu sa ópremiestňovať padla potreby.
Účinek zadymovanta je v Born, že čiastočky dymu
zoslabujú tepelné vyžarovanie z půdy, v důsledku
čoho je efektívne vyžaravanie z povrchu zeme pod
dymavau clonou menšie ako na nezadymených susedných plochách. Pri h•orení dymotvorných zmesf
sa uvolňuje aj isté mnežstvo tepla, které sa šíri
v ohrozenej oblasti. Okrem toho pevné častice dymu
tvorba tzv. kondenzačné jadrá, na ktorýoh sa zrážajú
(kondenzujú) vadné pary, čím sa uvolňuje komdenzačné (skryté) teplo. Zadymovanie je potrehné začaf
už vtedy, ked teplota klesne na ±1 °C, pričom sa
očakáva další (pokles teploty. Ak vanie aspoň slabý
vietor, zapalujeme ohne na tej strano pozemku, odkial vietor fúka, aby sa dyn dostal na ohnozenú a
chránenú •oblast.
Ďalší spůsob ochrany ,proti škodlivým jarným mrazom je volné vykurovanie. Na detto ciele sa používajú rozličné druhy pevného alebo tekutého paliva.
Z opevných paliv sú to najčastejšié brikety z hnedého uhlia alebo rašelina nasiaknutá starým o.lejom.
Vhodnou zapalovacou zmesou je denaturovaný lieh
prem'iešaný so starým ntataravým olejom. Pripravené
kápky vykurovacieho materiálu sa zapalujú faklami,
pričom však musíme byť opatrní, aby nevznikli škody. Brikety z hnedého ubila re n lestňujeme na
vzdtalenost .2 :až 3 mdtrov od seba. V niektorýeh
krajinách Sa použlvajú (na volné vykuravanie osobitné kachle na odpadový olej alebo naitu, ktoré sa
rozostavujú eva vzdialenost 6X6 ,až 10X10 metroiv,
a to podia konfigurácle terénu.
V bezprostrednej blízkosti vykuravacíoh kachiel
alebo mých horiacich materiálov je teplota vyššia
ako teplota okolitého prostredia, čo spůsobuje prúdenie vzduchu medzi rastlinami. Teplý Iahší vzduch
prúdi hare, pričom so sebou strhána prizemnú chladnú vrstvu vzduchu. Psi použití ttohto spflsobu ochrany treba dávat pozor na poškadenie rastlín horiacim
vzduchem. Preto jednotlivé zdroje sa majú rozmtestniť v dosbatočnej vzdialenosbi ad rasttlín.
Okrem uvedených spósobov sa používajú ešte aj
mé metédy n.a chránanie rastlín prati účinkom neskarých jarnýoh mrazav, a to či už zadaždovanie,
zakrývanie ohrazených parastav (viničných krov, ze-

leniny) alebo premiešavanie teplého .a studeného
vzduchu vrtulaml, teda mechantekým spósebom.
Škodlivému ;pásobeniu jarnýoh mrazov na r•astliny
možno niekedy účinne predísf aj ,agrotechnickými
apatrenianii, medzi ktoré pátrí správa°a výživa rastlín, výbor vhodných odrůd a druhov s neskorším začiaikom vegetácie a aj chemiekýnji zásahmi zvonka.
Poznanie podstaty tvoeenia počasia a jeho zmin
je velmi důležité pretože len na základe pozavania
fyzikálnych dejov ovzdušia můžeme dokonale využit
ipriaznivé účinky počasia a zabránit alebo aspoň do
istej miny zmdernif jeho nepriaznivé vplyvy, čím sa
často zachránia velké hodnoty celému návodnému
hospo,dárstvu.

ZAUJÍMAVOSTI...
Kecl kométa na svojej typicky pretiahnutej drábe
prec•há-dza okolo Slnka, určité umnožstvo jej hmoty
sa následkom pSsobenia slnečného ve~a vyparí a
roztratí.
V prípade, že Zem prechádza novinou dráhy ta1ce)to kométy, je možné, že sa s touto hmotou poohádzajúcou z kométy stretne.
Dvaja taltanski :hvezdári G. Vtaconti a G. Fiocco
prednedávnom poukázali na to, že vo vysokých
vrstvách atmosféry sa sikutočne n•aohádzxa sodík,
ktorý pochádza z Halleyho a Enokeho kométy.
Halleyho kométa sa ovráti k našej Zemi v raku
1986 a Enckeh•o kométa bude najbli čie k Zemi
v roku 1974.
* ů r
Sovietska automatická sonda Vener.a 8, která :pristála na povrchu Venuše 22. •júla 1972, uskutočnlla
rozbor hornin a zistila v nich pritomnost prirodzených rádioaktív.nych prvkav, aapr. •izotopy uránu a
vápnika a aj tárium.
Tlete ;prvky na na Venuši padla predbežných úsudkov nachádzajú vo vačšej mine ako na Zemi.
Mariner 4 — prvá úspešná americká sonda k Marsu — nezistil v tom čase v blízkosti Marsu nijaké
magnetické pole. Najnovšie zver8 nené výsledky sovíetskych automatických sond však protirečia meneolam Marineru 4.
S. S. Dolgin•oiv spolu so svajimi spalwpraeovníkmi
z Geomagnetického ústavu AV :ZSSSR zistil, že pozdlž rovníka Marsu panuje magnetické pole v sile
60 gám, čo je v porovnaní s magnetickým poloha
v okolí rovníka Zeme asi jedna .tisícina.
S. S. Dolgtnav zdůrazňuje, že tato magnetické pole nie je výsledkom prirodzeného •magnetického pola
planéty ako pri našej Zemi, ale pochádza z vlastného magnetického pola hornin, které sa nachádzajú
na povrchu Marsu.
V súčaSnosti sa ešte nedá s určltosfou ,povadat či
nanerané magnetické pole ssúvisf so vznikom t •ohto hornin, alebo je výsledkem nejakého vonkaj teho
kosmického vplyvu.
Vedci zistill, že opice spazorujú riintgenové žiarenie očami i čuchem.
V začiatačných štádiáeh pokusav Skúmali, či opice zareagujú na rSndgenové žiarsnle podia „vůne".
Zvinatá umiestnili v osvetlenýoh, zvukatesných komorách, kde opice zareagovali na každý záblesk
rtkntgenového žiarenia až davtedy, kým im chirurgickým zákrokom nevypojili čuchové orgány.
Ďalšie pokusy sa vykonali v tmavých komorách.
Pni tomto experimente nalepili apiciam vlečka a
potom leh týchto zábran zbavili. Zvieratá len vtedy
reagovali na r8ntgenové ziarenie, kecl si mohli
volne otvorU vlečka.
Sériou dalších pokusov sa zistilo aj to, že opice
vidin riintgenové žiarenie v dmodrej farbe.
Ělet ěs Tudományi
Spracoval Ladislav DRUGA
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Nedávno uplynulo 10 rokov od objavu objektov,
ktoré sa stali najvličším problémom súčasnej astrofyziky. Čo sú to vlastne kvazary?
Zatial nevieme povedaf, oko to v kvazaroch vyzezá, ale vleme opísat, čo pokladáme za kvazar.
Kvazary vysiel.ajú pronikavé rádiové žiarenie. Ked
na tú č.ast oblohy, kde žiari kvazar, zameriame optický dalekohLad, uvi.díme ,pomerne slabú hviezdičku. Kv+azar je teda objekt, ktorý vyzerá ako hvlezda.
Slovo kvazar znamená kvázistelárny, skoby hviezdny
zdroj.
Majú kvazary niečo spoločné s hviezdami?
Nemajú. Ked totiž spektrum kvazaru porovnáme
s luviezdnym spek°troms, uvidíme nesmierny rozdiel.
Oprosti noranálnym hviezdam sú v spektr•e kvatiaru
jasné emisně či+ary. Spektrálne čiary sú prenikavo
posunuté k červenému konou spektra. Tomuto javu
hiovotríme červený posuv a vysvetlujeme ho ako
tvzdalovamie. I6vazary sa od nás vzdalujú nesmierne
+velkýtmi rýehlcstami, ktoré dosahujú značné zlomky
rýchlosti svetla. Pni niektroých kvazaroch sa namertali rýchiosti až 9/10 rýchlosth svetla.
Zdá sa, že můžeme vylúčit, že kvazary sú telesá
v našej Galaxii.
Ano, to sa dá vylúčit celkom bexpečne, pretoŽe
také velké rýchlosti by sa prejavilh značným posu'v,omz kvazanov po oblohe, čo sa doslal nespozorovalo. Kaeazary za tých SO rokov, čo hoh pozorujeme —
a na sním:kach bolo možné nájst kvazary i prod epocho:u ioh objevu — sa nachádzajú na stálom, nespremennoan mieste na oblohe.
Ako ďaleko sú teda kvazary?
Ak by vzdaLovenie kvazarov bolo tej dstej povahy
ako psi bežných galaxiách, znamenalo by to, že sú
na samom okraji viditelnej časti vesmíru. Sú to ,teda
nejaké mílniky, ktoré určujú, 'kam až v súčasnosti
lnvez•dársky dalekohled davidí. V r. 1971 sa však
zist•ilo, že v niekolkých prípadooh sa kvazary naohádzajú velmi blízko niektorých nosmálnych g•aZ,axif. Dokonca sa zdá, že sú s týmito galaxiemi spojené svietiacou hmotou. Vyzerá to, skoby kvazar
z galaxie vyletel. To by, samozrejme, znamenalo, že
Kvazar 3C 273.

kéto

KVAZARY

kvazar a galaxia sú r•ovnako daleko .od nás. Meravia
Červených posuvav psi galaxii a pri kvazare však
ukazujú, že červené posuvy sa úpine líšia. Druhým
problémom, ktorý <ukazuje, že s červeným ,posuvem
kvazarov nie je niečo v porladku, je objav velmi
rýchleho priečneho rozpínanňa nioktorých kvazarov.
Rýchl,ost rozpínania, za predpokladu, že je kvazar
velmi daleko, presahuje rýchlost svetla. B.oll namemné fiktívne rýchlosti dvakrát až desatkrát vflČšie,
eako je rýchlost svetla. K «tornu však treba dodat, že
rýchlost priečneho roz4pínania nebola zmeramá prdamo po oblohe, ale pom000u sústavy dv,och rádiových
teleskapoiv, teda rádioastronomicky. Rádi'o!vé teleskopy bolel od soba vzdialené 3800 'km, čiže íde o velmi
vzdialené nezávislé prístroje. Aby sme mohli pomovnsat pozorovania z obidvooh týchto pristrojov, potrebujeme mať na obidvooh hvezdárllach k dispozíoii presné atómové hodiny. Pro úspech takýchto pozorovaní je totiž důležitá vysoká sysichronizácia. Prh
'velmi Nzdialených prístrojoch můžeme potom rozlišit aj nepatrné uhly. A práve tieto nepatrné uhlové
vzdialeno'sti sa psi kvazary 3C 279 v súhvezdí Panny
prenikavo zv8čšovali. Aj kec ide iba o thsíoiny oblúkovej sekundy, pro rádiové teleskopy na dlhých základniach je to už dost velká uklová vzdialenost.
Ak rýchlost priečneho rozpínania kvazarov niekolkonásobne prevyšuje rýchlost svetla, ako je to
potom s teóriou relativity?
Netreba sa obávat, že by teória relativity v tomto
okamihu padla, protože astronáma sama dáva veta
mých dókazo-v, ktoré Einsteinovu teóriu relatIvity
potvrdzujú, a proto by sme sa jej len fažko a s Iútosfou v srdci vzdávali. Preto sa ^usilujeme nájsf
nejakě lepšie vysvetlenle pokusu s kvazarom 3C 279,
ktoaé by sa teórii relativity nepriečilo. A také možnosti tu sú. Jedna možnost je tá, že kvezar nie je
tak daleko, ako sa domnievame, že je značne bližšle a potom rýchlost propočítaná z uhlovej rýchlosti
vyjde v prijatelnýeh medziach, t. j. menšte ako rýchlost svetla. Iná možnost je, že sa pozorovania nepozorosprávne inteppretovali. Interpretovat
vania nie je totiž Iahké. Musíme si uvedomit, že rádiové záznamy sa vykonávajú na magnetofónové
pásky a analýza šumov je časove náročná. V spomínanom pokuse bole potrebné spracovat asi 1000 km
magnetofónového záznamu, čo nie je možné uskutočnit bez volby vhodného modelu. Je množné, že
tento model bol zlý. Výskumnícl, ;ktorí sa týmto obj+aivom zaoaberali a ktorí projekt vedú, to sami pripúšta.jú. Je možné napr. zobrat model, kde sú tnI
složky kvazaru a rýchlosti vyjdú rozumné. Ďalším
modelom můžu byť složky kvazaru, ktoré s časom
mania svoju jasnost. Existuje tu teda niekolko mých
možností, než by sme mohli povedat, že Einsteinova
teória relativity je obrozená priamo v jadre. J:a si
myslím, že nie je.
Pre rádioastronomické pozorovania je podstatná
vzdialenost medzi zložkami rádiových teleskopov,
alebo medzi dvoma rádiovými teleskopmi. Zdá sa,
že by tu mohla mat významnú úlohu medzinárodná spolupráca.
Ano, etakéto pozorovania sa už robia. Sú to koordinované pozorovania medzi rádiovými teleskopmi
v Eurdpe a v USA alebo v Japonsku. Táto slet sa
stále rozširuje. Treba mat na to kvalitně rádiové
telokgpy, pracujúce na vysokých frekvenciách. Práve
sa začal velký projekt medzlnárodnej spolupráce
medzi ZSSR a USA. Do koordinovaného výskumu kvazarov sa v ZSSSR zapojilo Rádioastronomické observatórium na Kryme. Prvé pozorovania na 10 000 km
základen sa už uskutočnili. Je to skoro najváčšia
zakladňa, ktorú si můžeme na Zemi dovolit. Pochopitelne, že čím máme vůčšiu zákiadňu, tým stí menani+a presnejšie.
Rádiová astronbmia teda posunula výskum kvazarov o hodný kus dopredu.
Rádioastronomické merania nám udávajú nielen
to, ako sa zlomky kvazaru od seba vzdalujú, ale aj
ako je zložka kvazaru alebo kvazar velký. Můžeme
totiž zmerat z uhaj vetkej plůšky na obloho k nám
in

Rozhovory s dr. Grygarom o aktuálnych problémech
astrofyziky vysiela od r. 1972 Čs. rozhlas v programe Sputnik na stanici Praha. So súhlasom Čs. rozhlasu spracoval Drahomír Chochol.

i aretie prichádza. Sú to plošky nepatrné. Ďokial
sine mali možnost sledovat kvazary iba opticky,
mohli sine povadat, že vyzerajú ako hviezdy, t. J.
bodové zdroje. Rádlové pozorovania na extrérnne
dlhých základnlach ukázali, že kvazary majú meratelné rozmary, ale sú to tisíciny oblúko+vej sekundy.
Na porovnanie: Je to uhel, ,pad fktorýsn by sine videli hatieravú mincu vo vzdialenosti Mesiaca.
A ako prispieva k výskumu kvazarov optická
astronómia?
Velmi důležité údaje nám získava spekrtroskop. Sú
1n údaje už o spomínanýoh červených posuvoch.
V nijarkom pripade nemůžeme narnerat červený posuv vgčšf, ako je rých1ost svbtia. Ničmenej zostáva
stále otvorrená otázka, či sine aprávnenf vysvetloeat
červený posuv •ako vzďaTovanie. Sú astronómovda,
ktorí tvrdiLa, že to nie je pravda, a dokazujú to i experimentálne. Velkým argumentem pro nich sú kvazary v blízkosti galaxií, které s týmito galaxiami fyzikálne súvisia. Vzhladom na to, že červené posuvy
pri galaxii a kvazare sa lišta, zdá sa, že vzdialenost
nie je jediným činitelem, ktorý avplyvňuje velkost
červeného posuvu. To by bala katastrofa, protože
potom by srno vůbec nemohli povedat,•ako sú kvazary daleko.
To by bol úder pre astronómiu vůbec!
Najmá pro astronomfu, která zaohádza za hranice
našej Mldečnej cesty. V našej Mliečnej cesto by
vzditalenosti neboli týmnto 'avplyvnené. Ale ve veTkýoh vzdtalenasti'ach od našej Galaxie sine skutočne
odkázaní na červené posuvy a tam by to balo nepríjemné. Sú aj iné rpozorovania, ktoré naopak dokazujú, že kvazary sú skutočne tam, kde by mali
byt, teda v kozmologíckých vzdialenostiach. Rozpory okolo kvazarov by bolo možné napr. vysvetlif
taik, že pod pojmom kvrazar sa skrývajú dva druhy
abjektov. Náčmenej v súčasnosti sa všetko nachádza
vo vare a nič nie je jednoznaěne dorlešené. Je tu
ešte jedem velký problém týkajúci sa spektfer kvarenov. V spektrách kvazarov s velkými červenými
posuvnu bolí objavené absorpčné čiary. Je to zaujínvavé preto, že vo všetkých spektrách kvazarov, bioré sine predtým pozorovali, ball emisně čiary. Absorpčně čiary znamenajú, že okolo kvazarov sa musí nachádzat chLadnejší splyn, akási plynná obálka.
Z toho, že čiary sú inde ako zodpoveda:júce emisně
či+ary, vyplýva, že obálka nie je v pokoji, ale sa
Meči kvazary rozpína. A rozpína sa značnými rýchlastami. Nameriali sa rychlosti rozpinania až 150 000
km/sek.
To znamená, že touto rýchlostou by sa-kvazar zbavoval časti svojej hmoty.
Vyzerá to, ako keby expandoval. To sú rychlosti,
ktoré sú i v astronomii nevídané. Sú podstatne vyšěie ako tie, které pozorujeme pni výbuchu novy alebo supennotvy. Aký mechanizmus způsobuje takéto
mohutné výbuchy, je rovnakau záhadou ako vyevetlit, prečo kvazary svietia. Nech začneme s kvazarmi čokolvek, vždy sa dostaneme do ,extrémnych
situácií. Buď sú to extrámne velké rychlosti alebo
extrému velké vzdialeno'sti, extrém:na výroba energie, teda niečo, čo je mimo rozsahu bežných astronomických objektov.
Čo si myslíte, kolko může byt v kvazare hmoty?
To je predmetom velmi mozsiahlych diskusi!. Hranice lumat kvazarov, ktoré boli určené v roku 1971,
sú neobyčajne široké. Najlahšie kvazary majú 10
millónov hmót Slnka. Horné hranice sú 10 miliárd
hmót Slnlea. Je zaujímavé, že je to zhruba tá hmota, ktorú pozorujeme vo velkých galaxiách. Dá sa
pozvedat, že hmoty kvazarov sa velmi blfžta hmotám
galaxií. A to je důležitý poznatok, protože j'a si myslím — a je to predstava, která sa dnes už hodne
presadzuje — že kvazary majú s galaxiemi niečo
~poá+očné.
Sú to teda zárodočné alebo umierajúce galaxie?
To balo práve predmetorn výskumu, který uskutečnil objavlteT kvazanav M. Schmidt v r. 1970, ked
sa pokusil prvý raz aplikovat na kvazary štatistické
metody, t. j. bral kvazary ako štatistické jednotky

a robil Statistické úvahy, ktoré neplatta pro jedeti
kvazar, ale pro súbor kvazarov ako cel•ok. Vyšlo mu,
že najviac kvazarov vznikalo v čase pred 8,5 miliardy rokov. Na porovnanie naše Sluko a slnečná sústava sú staré necelých 5 miliárd rakev.
Ak vznikli tieto objekty prod 8,5 miliardy rokov,
potom sa museli za ten čas výrazne premenif.
Schmidt tvrdí, že červené 'posuvy sú skutočne mierau vzdlalenosti, t. J. ako je kv+azar daleko, taký
velký je jeho červený posuv, alebo abrátene. Ak dnes
pozorujeme vešmi vzdialené kvazary, pozorujeme
vlastne objekty vo vzdialenej minuoiisti. Objekty, lotoré dnes už rozhodne neexistujú — aspoň nie v tej
podobo, ako ich dnes v dalekohlade vidíme. Kým
evetelný lúč prekonal obrovskú vzdialneost od kvazaru k nám, povodné teleso sa za ten čas vyvinulo.
Alko dokázal Schmidt, najviac kvazarov vznikalo
v dávnej minulosti. Vzhladom na to, že kvazarov je
v súčasnosti velmi málo, vyvinuli sa v niečo mé.
Zo shody hmůt kvazarov a galaxií sa dá predpokladaf, že sa z kvazarov stávajú postupu galaxie,
čiže že kvazary sú zárodky galaxii.
Teda z týchto telies sa postupne vyvinú hviezdy
a planéty?
Ano. Týmto smerom prebieha vývoj vesmíru. Na
začiatku by bol kvazar, z kvazaru zárodočná galaxie,
tv galaxii by postupne vznikali hviezdne zupeaaso'oiáuie, asaciáeie, hviezdokopy. Tato by prebiehal vývoj až k slnečným sústavám. Můžeme teda zhrnút,
že kvazary obohatili naše pozn•anie o 'důležitú etapu
vývoja celých galaktických sústav. Zrejme ide o tú
najmainejšiu etapu.
Kolko kvazarov doslal astronómovia objavili?
Kvazarov poznáme na obloho okolo 200. Je to len
nepatrná časf skutočného počtu kvazarov, ktoré vo
Vesmíre sú. Schmidt sa domnieva, že vo Vesmire je
okolo 30 000 kvrazarav. V dávnej minulosti leh však
balo ovela viac. Velká vličšina kvazarov sa už dávno
pramenila na galaxie a podobné hváezdne sústavy.
Ako sú kvazary rozptýlené medzi galaxiami?
Toto rozdelenie zatial nie je známe, protože nevfeme, ktoré galaxie sú mladé a které staré. Čiže
ak kvazary predstavujú najstaxšiu vývoljovú etapu
hviezdnych sústav, .priniesli aj veTa nových problémav, pretože o tajte vývajovej etapo sine nemalá najmenšáe tušenie. Ak sa chceme o kvatiarech niečo
dozvediet, musíme spojit úsilie v aptickom í rádiovom odbore. Meranie rádiovými teleskopmi na velkých základniach vyžaduje spoluprácu medzi hvezdárňami na rozličných kontlnentoch. Z toho důvodu
je velmi významné, že sa pni:keačuje k spolupráci
medzf d+varna rádboastnouomiokými velmooami medzi
ZSSR a USA. Sovietsky zváz vybudoval v priebehu
uplynulých 10 rokov obrovské rádáoastronomlcké
aparatúry. Je to jednak velký rádiateleskorp na Pulkovskej hvezdárni dlhý asi 180 m a jednak Krymský
rádloteleskop s ,priemeroni 22 m,+ktorý má velakú presnost povrchu antény, takže může pracovat na neobyčajne krátkych vinách. Medzinárodná spolupráca
na najvOčšej základni, akú na Zemi máme, znamená, že aj pozorovania kvazarov bude možno postavit na kvalitatfvne vyššfu úroveň a že v budúenostl
budeme můct hevorit o objevech, ktoré sú podstaťnejšie ako tie, které sa dostal uskutečnili.

Kvazar 3C 48. Fotografie oboch kvazarov sú reprodukované v negatíve.
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Kde je život ve vesmíru?
Konrád BENEŠ

Život, jak jej definuje ,dialektický materializmus,
je zvláštní farmou existence hmoty. Vzniká jako nová vlastnost hmoty v procesu jejího postupného historického 'vývoje. Současně ale víme, že život jako
nová kvalita hmoty může vznikat a dále se vyvíjet
jen rtam, kde pro to existují vhodné a příznivé podmínky. Budeme-li a těchto 'dtžkách uvažoivat v rozměreoh kosmického 'prostoru, nevyhnutelně se dostaneme do styku s astronamiií, astrofyzikou, astrochemií, Splanetologií, geologií, případně dalšími vědnimi obory.
Hmotné objekty vesmíru (hvězdy, tlplanety aj.) jsou
velmi rozmanité ve své ohemioko4yzikální podstatě
a jistě 'budeme souhlasit s tím, že ne všechny lze
považovat za potenciální ohniska života. Vycházímeli z dosavkdnfch poznatků a zkušenosti naší slunečni soustavy, vidíme, že ,proces vzniku živé hmaty
'(biogeneze) se mohl uskutečnit 'pouze na °objektech
planetárního typu. Ale i tu, jak poznáme, platí zásada výběru, takže zdaleka ne každá ,planeta se může stát během své existence biogenním 'objektem.
Planety lze definovat jako kosmické objekty, v jejichž nitrech 'nikdy neprobíhaly oteemojaderné reakce.
Genetický předěl či rozdíl mezi planetami a hvězdami 'hlavní posloupnosti je dán nějakou kritickou
mezi hmonosti či masy. Tak např. obrovitá planeta
Jupiter, i když svým °chesni kým složením se blíží
sluneční „moraně", nikdy ve své historii hvězdou
nebyla, protože v ;jejím nitru nehoří anni nehořel jaderný oheň. Svrchní limit hmotnosti nebeských objektů, které ,patrně ještě zůstávají v kategorii planet, se ,pohybuje zhruba v rozsahu 0,07 až 0,1 hmotnosti Slunce. Spodní hranice hmotnosti planet není
nějak blíže 'definována, ale dá se říci, že rozdíl mezi
planetou a ,objektem nižší kategorie — planetkou
(asteroidem) je můro jiné dán tvarem a vnitřní
strukturou. Planety mají geometrický tvar, jsou
sferoidální nebo mírně rotačně zploštělé, planetky
(,pddstatně menší objekty) 'jsou více méně nepravidelné. Na rozdíl od planetek charakterizuje planety
více nebo méně složitá obalová struktura, kterou
tvoří dílčí subsystémy, např. pevné, kapalné nebo
plynné fáze. Vnitřní a obalová struktura, která se
s ohledem na rozdílnou hmotnost, 'velikost a chemické složení jednotlivých planet utvářela jinak v podmínkách Měsíce, jinak v podmínkách Země a ropět
jinak v podmínkách Jupitera, je funkcí evoluce těchto těles. Víme s určitostí, že planety nejsou homogenní, ale nagpak v různém stupni diferencované
objekty. Např. jen jediná Země má pro vznik živé
buňky nezbytné prostředí — vodní obal neboli hydr•osféru — díky 'tomu, že příznivá vzdálenost planety
od Slunce imiožňuje, ,aby voda mohla na jejím povrchu existovat v kapalném stavu. Za obecným názvem „planety" se skrývají značné rozdíly v jejich
tvářnostech a strukturách, z čehož vyplývá, že máme 'co činit s širokým spektrem různých fyzikálních
a chemických, nebo, ehceme~li, existenčních prostředí na jejich povrchu. Navíc se tato prostředí mění s různou rychlostí v čase.
Rozdíly ave vnitřní dynamice planet se odrážejí ve
struktuře obalových systémů, např. ve struktuře jejich korovýeh obalů či litosfér. Čím vyšší je vnitřní
dynamika planety, tím složitější je její obalová struktura. Vznik obalů podléhá ,mimo jiné zákonu sukcese, který se např. v podmínkách Země projevil tak,
že se vznikem prvotní litosféry se začala formovat
druhotná atmosféra, ,později se z ní vydělila hydrosféra 'a teprve jako bposlední článek se začala formovat tzv. biosféra. Tato posloupnost nemohla mít
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jiný sled, např. vznik biosféry .před hydrosférou, nebo hydrosféry před atmosférou. Z jistých příčin mohou ovšem některé články těchto subsystémů u ně
kterých planet chybět.
Jednou z dalších charakteristických vlastností planet je to, že se pohybují ipo Keplerových dráhách
okolo středové hvězdy — Slunce. Jsou tedy podružnými, gravitačně vázanými objekty. Astronomie
ovšem nevylučuje, že vesmírem se 'pohybují i gravitačně nezávislé planety, které se do galaktického
prostoru dostaly po nějakých katastrofických událostech, např. po rozpadu nějaké sluneční soustavy.
Tyto bludné planety musíme z exobiologlokých úvah
paduuiě rovněž vyloučit, protože se zdá nemožné, aby
život existoval anebo se dokonce vyvíjel mimo kompaktní sluneční soustavu, přesněji řečeno, mimo stálý zdroj sluneční energie. Názory, že existence či
dokonce •evoluce živé hmoty je možná na vychladlých hvězdách nebo bludných planetách, jsou sotva
přijatelné jestliže si uvdědomíme celou složitost evolučních vztahů a vazeb mezi živou a neživou přírodou a vnějším zdrojem energie.
'Podle některých názorů se +planetární systémy mohou vyskytovat jen u některých hvězd hlavní 'posloupnn,dsti, počínaje 'typem F. 'N'a'proti tomu planety
prý nelze točekávat u hvězd spektrálních tříd 0, B,
A, protože tyto typy hvězd se vyznačují příliš rychlou rotací. Údajně u takových hvězd nenastal proces
kolapsu a rozdělení původní hvězdné mlhoviny na
pro`tolvvězdu a vnější obálku, z níž se později tvoří
planety. Soudí se, že podobný proces je spjat se vzájemným magnetickým působením oddělených složek,
což ve svých důsledcích vede rk zbrzdění rotace
hvězdy. Moment hybnosti je předán okolní mlhflvině,
která se postupně změní v rotující disk — budoucí
planetární soustavu. Přibližnou 'představu znázorňuje přiložený obrázek. Americký astronom čínského
původu Su-Šu-Hwang se 'domnívá, že největší pravděpodobnost existence planetárních soustav je u individuálních hvězd, které již prošly vývojovou fází TTauri. Jsou-1i planetární systémy u tzv. binárních
hvězd [dvojhvězdj, nevíme, avšak ani tuto možnost
nelze vyloučit.
Pokud jde 'o individuální hvězdy typu F •a dalších
(naše slunce, jak známo, přísluší dosti rozšířenému
typu G), jsou z hlediska exablologie nadějné pouze
terestrické planety, a z nich jen ty, které se pohybují v příznivé vzdálenosti od Slunce. Tuto potenciální biozónu označujeme jako tzv. ekosféru. S abledem ‚na 'celkové rozměry sluneční soustavy je ekosféra poměrně velmi úzká. V naší sluneční soustavě
se potenciální bi'ozóna rozkládá někde mezi dráhami Venuše a Marsu. Avšak i v samotné ekosféře nemůže být každý ter.estrický objekt biogenní. Podmínkou je, aby byl nadkritioké hmotnosti, velikosti, s vyvinutou obalovou strukturou, tj. s jádrem silikátovým pláštěm, plynovým .a voním obalem. Důkazy
nemusíme hledat daleko, přesvědčivě je vidíme
u systému Země — Měsíc. Ačkoliv obě tělesa se pohybují v ekosféře, pouze jedno z nich je biogenní.
Není náhodné, že jde právě o těleso, které v průběhu své geologické evoluce dosáhlo daleko vyššího
stupně diferencovanosti a 'má 'podstatně složitější
obalovou strukturu včetně takových subsystémů, jako je plynový a vodní 'obal. Podle názorů biochemiků se zrod živé buňky mohl uskutečnit právě v posledně jmenovaném prostředí. Planeta ovšem může
mít atmosféru °a nemusí mít hydrosféru '[vodu v kapalném stavuj, což je např. ,případ Venuše, 'ale
opačná situace je z geologických a fyzikálních důvodů nemyslitelná. Planeta vzdálená od Slunce může mít dbaly ze zmrzlých plynů nebo ledu, ale to
jsou sotva vhodná prostředí pro procesy biogeneze.
Kdyby se Země pohybovala po dráze Jupitera, sotva
by se stala biogenní planetou.
Podmínky stability slunečních soustav vyžadují, že
počet planet nemůže být libovolně velký. Tato otázka souvisí Ještě s dalšími faktory, jako je např. celková hmotnost původní hvězdné mlhoviny, hustota
rotujícího planetog'enního disku atd.

shrneme-li předpoklady pro vznik a evolucí živé
hmoty ve vesmíru, pokud je to možno při dnešním
stupni poznání, vidíme, že biologicky pozitivní muhon být jen některé objekty v okolí hvězd určitých
spektrálních tříd, např. F, G, K. To je první okruh
omezní. Za druhé se zdá, že živá hmota může vznikat =a vyvíjet se ve složitější bíosystémy pouze
v kompaktních slunečních soustavách. Třetí omezení vidíme v tom, že v každé sluneční soustavě existuje jen poměrně úzká radiační zóna, příznivá pro
procesy biogeneze. Pohybuje-li 'se v této zóně objekt
nadkritidké hmolwsti a velikosti s vyvinutou obaLevou strúkturou včetně hydrosféry, je možno, že
na určitém stupni vývoje planety se a ní objeví
živá hmota, která pak v závislosti na změnách prostředí bude se vyvíjet cestou Darwinovy evoluce.
Problém výzkumu života na jiných nebeských tělesách netkví, jak říká akademik Oparin, v pátrání po
nějaké jiné „pralátce", nýbrž právě ve studiu předpokladů, které mohly příznivě 'ovlivnit evoluci uhlíkatých sloučenin v určité oblasti vesmíru. Jistě by
nebylo správné dosavadní opoznatky a zkušenosti
z naší sluneční osustavy zevšeobecňovat. Ale na druhé straně je zřejmé že existuje jistý řád kritérií,
jímž je život jako evoluční fenomén hmoty podřízen. Nemůže ve vesmíru vznikat kdekoli a ve vztahu k danému -objektu kdykoli.

Existuje princip materiálního souladu mezi živou
a neživou přírodou. Hmota Země obsahuje dostatek
u:h)íku, vodíku, +kyslíku Ea dusíku, tedy těch prvků,
které tvoří také základ živé hmoty. Dnes se demnlváme, že procesům ibiogeneze 'na Zemi předcházelo
dlouhé období chemické evoluce nebo předbiologické syntézy. Jisté je, že předbiologická syntéza probíhala v podmínkách vysoce energetického zářeni a
je 'možné, že toto záření mělo určující význam.
Předpokládáme, že vznik nejjednodušších buněk typu heterotrofních cProkaryot nastal v časovém intervalu před 3,5 až 3,8.10s let, tedy v období ranného
prekambria, tj. asi za miliardu let p.o vzniku Země
Jako planety. V té době již měla Země složitou obalevou strukturu včetně atmosféry (tehdy ještě redukční povahy) a vodního 'obalu. V ;průběhu pmkambnia (prahor) se redukční atmosféra pozvolna
'pěnila v oxydační, což mělo hluboký dopad nejen
na další vývoj zemské kůry, ale i na vývoj živé
hmoty. V pozadí těchto změn stojí stále účinnější
procesy ;organické fotosyntézy, probíhající v mořském prostředí, jejíž produkt — biogenní kyslík —
se stále více koncentroval v atmosféře. Díky tomu
se také mohla vytvořit ozónová vrstva, která „zastínila" povrch planety před zhoubným ultrafialovým
zářením. Ruku v ruce se vzájemnými vztahy mezi
litosférou, atmosférou a hydrosférou narůstaly kontrasty ve fyziografii a nreliéfu planety. Zvyšovala se
také různorodost existenčních prostředí na jejím
povrchu. Tak postupně uzrály podmínky pro to, aby
se mohly objevit mnohobuněčné, výše organizované
formy živé hmoty (Metazoa). Rozvoj Metazoi nastal
před více než půl tmiliardou let. Vezmeme-li však
v úvahu stáří Země jako planety (4,6 až 4,7 miliard
let) vidíme, že vyšší organismy se objevují na scéně
velmi pozdě prakticky Daž v geologickém „,novověku".
To platí zejména pro suohczemské formy života.
Ačkoliv celý řetěz vztahů a vazeb mezi obalovými
subsystémy planety, mezi živou a neživou přírodou
Je neobyčejně složitý, jeden závěr je jistý: biogenezi
nelze posuzovat odtrženě od evoluce planety jako
celku. Planeta není nějaký statický systém, ale je
to „stroj" se složitým soukolím mnoha systémů a jejich vzájemných rnezivztahů. Zatímco předbiologická
syntéza (tj. vznik organických molekul neorganickou
cestou) je patrně jev vesmírného dosahu (meteority,
mezihvězdný plyn), je vznik prokaryotioké či dokonce eukaryotické buňky jev nesmírně vzácný, který
[Pokračovanie na str. 44]

o

Země jako typ biogenní planety

jedna z představ fázového vývoje naší sluneční senstavy. Rotující planetogenní disk — vznik embryonálních objektů, tzv. protoplanet — stadium akrece.
— vznik planet.
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Važená redakce!
K uveřejnění ve vašem časopisu zasilm rukopis svěho příspěvku k otázce opakování zatmění Slunce.
V souvislosti se zprávami o slunečních zatměních
se téměř vždy vyskytuje zmínka o periodě s a r o s
ve které se zatmění opakují, avšak bez uvedení způsobu, jak na základě novodob,ich poznatků lze snadn~m způsobem pomocí řetězových zlomků periodu
opakování zatmění s volitelnou přesností vypočísti a
správnost jejího starověkého určení matematicky ověřit.
Protože můj přžspěvek v tomto směru povšechně
zmínky o periodě s a r o s vhodně doplňuje, doufám,
že bude čtenáři Kozmosu se zájmem přijat.

OPAKOVANÍ 2MMNÍ SLUNCE
ING. J. KRAUS

Doba, ve které se téměř ve stejném pořadí opakují zatměni Slunce, je nazývána periodou s a r o s,
již znali a ^tak Ipojmen°ovall již starověcí astronomové.
Zatímco původní určení periody :bylo založeno
patrně jen na výsledcích dlouhodobého pozorování
slunečních zatmění, lze nyní na podkladě přesné
znalosti oběžných 'dob Země kol Slunce a Měsíce
kol Země .a znalosti vzájemných poloh rovin oběžných drah velikost periody pomocí :řetězových zlomků s volitelnou přeností snadno vypočísti, ,a tak
správnost původního jejího určenímatematicky ověřit.
K věci si tedy připomeňme, že pro opakování zatmění Slunce je nutno, aby byly spiněny dvě známé
základní podmínky, a to:
1. je třeba, aby měsíc byl v novu a
2. aby k atéto jeho fázi došlo poblíže některého
uzlu jeho dráhy.
Jak víme, uplyne tod jednoho novu ke druhému
29,530589 středních dní (synoéiaký měsíc). Naproti
tomu jednu otočku kol Země o 360° vykoná Měsíc
za 27,212220 středních dni (drakonicky měsíc).
Dobu, po jejímž uplynutí se bude stejné ,postavení
Měsíce vůči spojnici středů Slunce a Země, a tudíž
zatmění Slunce opakovat, zjistíme, najdeme-li taková
celá čísla x a y (počty celých •drakonických a synodických měsíců), ~která budou co nejlépe vyhovovat rovnosti
27,212220 x = 29,530589 y

x

29,530589
27,212220.

27,212220

1
0,493745

2,318369
11

0,114463
4

1,710161
1

2

0,608208
1

0,035893
3

V uvedeném zlomku jsou v čitateli za sebou seřaděny hodnoty:
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29,530589 : 27,212220 = 1 zbytek 2,318369 a pak dále
27,212220: 2,318369 = 11 zbytek 1,710161
2,318369: 1,710161 = 1 zbytek 0,608208 .a tak dále.
Retězec pro náš poměr, obsahující podíly postupného dělení, má v užívané formě tvar:
[1; 11, 1, 2, 1, 4, 3,
k
a
p
q
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n ].

Sblížené zlomky řetězce dostaneme ze schématu:
— 1
0
1
2
3
4
5
'6...
1
11
1
2
1
4
3...
1
1
12
13
38
51 242 777...
t)
1
11
12
35
47 223 716...

V prvém řádku schématu «jsou pořadová čísla sloupců. Druhý řádek obsahuje řadu našeho řetězce, přičemž prvý člen řetězce zapíšeme vždy do sloupce
ko. Ve třetím řádku schématu jsou hodnoty čitatelů
a ve čtvrtém hodnoty jmenovatelů sblížených zloma q_1 = 0, do +sloupce ko pak Po = ao a qo = 1. Další hodnoty čitatelů a jmenovatelů sblížených zlomků řetězce. Do sloupce k_1 zapíšeme vždy p_1 = 1
ků, spočínajíc sloupcem k1, vyčíslíme dle vzorů:

a)

Taková čísla nalezneme snadno, určíme-li sblížené
zlomky řetězce, jímž vyjádříme hodnoty poměru a)
následujícím způsobem:
29,530589

Ve jmenovateli zlomku jsou pak podíly postupného
dělení. Bylo tedy provedeno:

pk = ak Pk-1 +'Pk -2
,Bude tedy např. pro k1:

a zároveň co nejlépe splňovat podmínku

y

1. čItatel zlomku a)
2. Jmenovatel zlomku a)
3. zbytky postupného dělení čísla wpředchozího číslem následujícím při podílu, jimž je vždy číslo
celé.

qk = ak qk-1 + qk-2.

fP1 = a1'Po + p-1 = 11 .1±1=12
ql=aigo+q-1= 11. 1 + 0 = 11.
Když jsme naznačeným způsobem určili všechny
hodnoty třetího a čtvrtého řádku schématu, dostaneme řadu sblížených zlomků
p

12

13

38

47

242

777

q

11

12

35

51

223

716.

Poměru a) a úvodní rovnosti vyhovuje s dostatečnon ,přesností jako prvý sblížený zlomek sloupce k;:
242
223,

neboť je
29,530589 : 27,212220 = 1,08519
242 : 223 = 1,08520
29,530589 . 223 = 6585,321
27,212220 . 242 = 6585,357.
Zatmění Slunce se :bude tedy opakovat přibližně
asi za
6585,321 + 6585,357
2

— 6585,339 středních dní

tj. upři občanském počítání času asi za
18 let 15,339 dní.
=Protože však v období 18 let může 'být 4 nebo 5
přechodných roků o 366 dnech, nastane opakování
zatmění ipřibližně po
18 altech a 11,339 nebo 10,339 dnech,
a to je právě perioda s •a r o s!

Jak však patrno, je doba 223 synodickýeh oběhů
Měsíce o 0,036 středního dne kratší než 242 oběhů
drakonických, a proto k 223 navu dojde dříve, než
Měsíc ,dospěje k příslušnému uzlu své dráhy. Protože střední pohyb Měsíce činí za 1 střední den asi
13,229°, bude Měsíc o
13,229°. 0,036 = 0,476244° = 28,6'
ad uzlu vzdálen. Jestliže tedy uvažovaným výchozím
zatměním bylo pro určité místo na Zemi např. úpiné
zatmění Slunce, nebude opakované zatmění pro totéž «místo zemského povrchu již zatměním téhož druhu — úpiným, nýbrž bude zde zatměním .částečným.
Rozšířím schématu o další sblížené zlomky a
s přihlédnutím k tomu, že .podmínky zatmění nastávají u obou uzlů měsíční dráhy, snadno zjistíme, že
k zatmění Slunce téhož druhu na uvažovaném místě
zemského povrchu může dojít přibližně .až asi po
1200 rocích!

Kosmický areál v Moskvě
RENĚ HUDEC
„Byly doby, 'a není to příliš dávno, kdy myšlenka
o možnosti poznání struktury a složení nebeských
těles byla i u významných badatelů a vědců považována za nerozvážnou. Ale to už minulo. Mám za
to, že nyní se idea o možnosti bezprostředního průzkumu vesmíru stane ještě neodbytnější. Stanout na
povrchu asteroidu, zvedn=out rukou kámen z Měsíce,
postavit umělé stanice v .kosmickém prostoru, vytvořit obydlené prstence «kolem Země, Měsíce a Slunce, pozorovat Mars ze vzdálenosti pouhých několika
verst, přistát na jeho měsíčcích či dokonce přímo
na Marsově povrchu — co už «může 'být zdánlivě
střeštěnější! Avšak pouze použitím reaktivních přístrojů začne nová velká éra v astronomii: ér+a mnohem soustředěnějšího výzkumu vesmíru."
Těmito stavy předběhl Konstantin Eduardovi'č Giolkuvskij počátkem našeho století svou dobu. Byl tehdy považován za snílka, Fantastu — kdyby se tak
mohl aspoň na okamžik ocitnout v naší době a potěšit se našimi dosavadními úspěchy a pokroky ve
výzkumu kosmického prostoru! Třeba v prostorách
moskevského kosmického areálu. Brány této největší
stálé kosmické výstavy světa na Výstavě úspěchů
národního hospodářství SSSR jsou .otevřeny nejen
pro odborníky a zájemce o kosmonautiku a astroaiomii, ale v pravém slova smyslu pro nejširší veřejnost. Pavilón Kosmos ,patří mezi největší a nejnavštěvovaněljší ze všech. Byl otevřen u příležitosti
10. výročí startu první umělé družice Země jako pavilón Akademie věd SSSR. Právě v něm jsou veřejnosti poprvé představovány kopie nových sovětských
kosmických těles, ať už to jsou kosmické lodi s lidskou (posádkou či automatické sondy a družice.
Osobně jsem při návštěvě ocenil zvlášť vystavené
vědecké přístroje, jejichž originály byly vyslány do
vesmíru na palubě stanic a družic. Zdaleka viditelné
dominanty kosmického areálu jsou dvě, jednak šedesát metrů vysoký ,památník «dcbyvatelů vesmíru,
jednak nosná raketa typu Vostok o výšce 38 m,
vztyčená na transportním železničním vagóně před
pavilónem.
Ve vesmírném paláci je výstavních exponátů velké
množství. Většinou se jedná o přesné kopie v měřítku 1:1, a protože je hala pavilónu Kosmos dost
vysoká, jsou tu i rakety ve skutečné velikosti — až
na Vostok, který by se nevešel ani pod kopuli budovy, a byl umístěn venku na volném aprostranství.
Exponáty lze zhruba rozdělit do 4 skupin: nosné a
výškové rakety, umělé družice Země, měsíční a meziplanetární sondy 'a kosmické lodi s posádkou.
Makety raket sahají do historie, vystaveny tu jsou

vedle sebe ,první sovětská kapalinová raketa GIRD
R-09 [startovala právě před 40 lety — 17. 8. 1933 a
dosáhla výšky 400 m), rakety R-07, R-05, RP-03 a
GIRD-X. Z poválečných let pochází geofyzikální 'raketa V-2A o «délce 20 m, maximálním průměru 1,6 m
a maximální dosažitelné výšce letu 210 'km. Řada
meteorologických výškových maket je zastoupena
MMR-06 (jednostupňová na tuhé pohonné hmoty),
hlavice MR-1 a dvoustupňové rakety M-100 a M-130.
K+osm;ické nosné rakety je možno spatřit dvě — kromě již zmíněného Vostoku venku také Kosmos (2stu+pňová nosná raketa o délce 30=m a průměru 1,65
m, používaná pro starty ^lehčích družic sérii Kosmos
a lnterkosmos), který svou délkou sahá až ke stropu
kopule pavilónu. Detailně jsou ukázány motory těchto nosných rlaket: RD-214, RD-107 a RD-108 na kapalné pohonné hmaty.
Umělé družice Země představují velkou skupinu
exponátů. Zahajují ji makety prvních družic-Sputniku 1, 2 a 3. Z dalších let následují Elektron 1 a 2
(byly vyneseny r. 1964 jednou nosnou raketou, cílem
byl průzkum vnitřních zón radIačních pásů Země),
telekomunikační Moln.ija-1 doprovázená (pohyblivým
modelem pozemní přijímací stanice sítě Orbita a
korekční motorovou jednotkou [tah 200 kp, doba
hoření 65 s ) a meteorologická družice Meteor, určená k snímkování oblačné :pokrývky naší planety.
Pomník S. P. Koroljova, prvního hlavního konstruktéra sovětské kosmické techniky, umístěný v Aleji
kosmonautů.

Dosud nejtěžší sovětskou umělou družicí Země je
Proton-4, kolos o hmotě 17 tun. Vedle je vystaven
blok vědecké aparatury této družice — váží 12,5 tun
— pro měření energetidkých spekter nabitých částic,
gama a kosmického záření .až do energie 1015 eV.
Celá aparatura byla vyslána na oběžnou dráhu v listopadu 1988 nosnou raketou typu Proton. Kromě
několika zástupců programu Kosmos je v fiale i novinka — maketa Prognozu-2, 'družice nového typu
pro výzkum Slunce. Startoval koncem června 1972
na vysoce eliptickou oběžnou dráhu. Zajímavé jsou
vystavené přístroje z paluby Prognozu pro spektrální rozbor slunečního větru — epektrometry RIP-803
a RIP-804. Mezinárodní spolupráci na poli kosmického výzkumu dokumentuje družice programu Interkosmos. Vystaveny jsou přístroje použité na palubách těchto ,družic: čs. opticky ua rentgenový fotometr, čs. spektrometry P°R-1 vyvinutý MFF UK v Praze, vysílač Maják a Lym:'an-alfa fotometr z NDR, a
konečně sovětsky rentgenový spektroheliograf. K ne'orbitálním sondám přísluší makety Jantaru (ionosférlcký výzkum) a Vertikalu [hlavice výškové sondážní rakety) a «jejich přístrojů.
Měsíční sondy — to je program Luna. Na pioskevském defilé kosmické techniky ho reprezentují modely Luny-2 a 3, přistávacího pouzdra i celého komplexu Luvy-9, první umělé družice Měsíce Luny-10,
Luny42 a ,Luny 16. Detailně jsou ukázány snintilační
gama-spektrometr 'typu 3134-03 z palub sond Luna-10
a Luna-12 a RTG spektrometr Luny-12. Generaci měsíčních pojízdných laboratoří zastupuje Lunoch•od-2,
který byl vysazen na měsíčním povrchu v oblasti krá"
teru Le Monnier (M°are Serenitatis) dne 16. 1. 1973
Lunou-21. Byl v činnosti 5 měsíčních dní a za tu
dobu uraziil vzdálenost 37 km v členitém měsíčním
terénu. Z přístrojového vybavení lze vidět radiometr
kosmického záření slunečního a galaktického původu a systém RIFMA pro spektrometrický průzkum
měsíčního povrchu. Meziplanetární sondy vyslané
k Venuši jsou tu dvě kompletní — Veněra-3 a Veněra-4. Odděleně jsou vystavena přistávací pouzdra
Veněry-4 a Veněry-7. Zřejmý je rozdílný tvar obou
pouzder, konstrukce Veněry-7 totiž byla zdokonalena
rta základě údajů ,předchozích sond. Výzkum Marsu
ilustruje autoniatioká stanice Mars-3 a její přistávací modul. Zvlášť pak jsou přístroje ze sond typu
Mars, a to spektrometr RIEP-2801, radiometr kosmidkého záření slunečního a galaktického původu
a UV fotometr. Všechny tyto aparatury byly instalovány na Marsech 2 a 3.
Pilotované kosmické lodě jsou bezesporu vrcholem
kosmické techniky a zlatým hřebem kosmického defilé. Návštěvníci °obdivují maketu Vostoku s posledním stupněm nosné rakety a jeho kulovité kabiny,
spojené kosmické lodě typu Sojuz ve skutečné velikosti a všechna 'tři oddělení lodě tohoto typu: velitelské, orbitální i přistrajové. Hmota celého komplexu ,Sojuzu cdosahuje 6,5 tun. Zvláštní pozornosti
zasluhuje záchranná konstrukce malých raket na
tuhé pohonné hmaty, umístěná při startu na špici
celé konfigurace Sojuz/nosná raketa. Zajišťuje bezpečnost posádky během startu a navádění lodě na
oběžnou ,dráhu. V případě nesrovnalostí ve funkci
nosné rakety 'je loď od nosiče oddělena, dopravena
do bezpečné vzdálenosti a její velitelsky modul měkce přistane na zemském povrchu. Předveden je i vývoj kosmických skafandrů a jejich (příslušenství, a
to názorně na sleafandrneh pro lety ve Vosto'cích,
Vosch•adech i Sojuzech. Dodatkem jsou vzory tvarovaných křesel a autonomní --batohové jednotky pro
vystup do volného kosmického prostoru. V oddělené
vitríně jsou vystaveny palubní přístroje Indikace,
signalizace a ručního řízení Sojuzu, tj. ovládací panely ,obou obytných sekcí lodě. Z astronomického
hlediska je třeba vyzvednout kopii delakohledu
ORION (reflektor Cassegrainova typu), jímž byly
v roce 1971 získány ,posádkou orbitální stanice Saljut-1 spektra hvězd a Lyr,ae °a Centaurls.
Makety kosmických těles jsou dopiněny množstvím
fotografií; mezi najaajímavější patří tabla snímků
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věnovaných spolupráci s USA, Francií a Indií. V °pavilonu Ko~mes jsou navíc I oddělení rkocmacké medicíny a astronomie. Základem astronomického oddílu jsou totografpie, modely dalekohledů a představy o stavbě 'vesmíru. Sbírky výstavy AV SSSR rostou
takovou měrou, že pavilón se stává pro exponáty
těsným. Proto se uvažuje o umístění dalších exponátů 'd'o nového pavil&nu, který se staví nedaleko. Je
to ,autentický výstavní pavilón, který zastupoval
SSSR na světové výstavě EXPO 67 v kanadském
Montrealu.
K areálu ještě „patří monumentální památník dobyovatelům vesmíru, zformovaný ,do podoby startující
rakety. V jeho podnoží je pomník K. E. Ciolkovského a v podzemí ,pod památníkem se připravuje otevření archívu a muzea kosmonautiky. Mají 'tam
uloženy autenti'aké záznamy z :kosmických letů, fllmy, magnetofonové pásky atd. Od památníku vede
známá Alej kosmonautů s 'bustami 'kosmonautů J.
Gagarina, V. Komarova, V. Těreškovové, P. lieljajeva,
A. Leonova a hlavního konstrukétra S. Koroljova.
Tak roste celý kosmický areál, přibližující obyvatelstvu kosmonautiku a těšící se velké popularitě. Vždyť
užitek, který již dnes kosmonautika přináší, patří
celému lidstvu. Na to myslel Ciolkovskij, když před
léty napsal: „Hlavním cílem mého života bylo přinést lidem užitek, nežít nadarmo, ale (posunout lidstvo aspoň o krůček vpřed. Proč jsem se zabýval
tím, co nepřinášelo ani moc, ani chléb? Doufám, že
mé práce — možná už brzy, možná až v daleké
budoucnosti — přinesou lidstvu ohromnou moc a
:hory chleba."
A již nyní — necelých 40 let od Uiolkovského
smrti — vrací kosmonautika lidstvu náklady do ní
vložené. Podíl na tom mají spředevším aplikované
družice — telekomunikační, meteorologické, pro výzkum pozemních zdrojů ap., — a otaké 'experimenty
.prováděné z palub orbitálních stanic a pilotovaných
kosmických lodí. To je dnešek kosmonautiky, doufejme, že zítřek bude ještě bohatší.

být

(Dokončenie zo str. 41)
se realizuje jen ;podle určitého řádu a složité soustavy podmínek. Po několika miliardách let vývoje sluneční soustavy se tato událost uskutečnila pouze na
jediném 'o'b'jektu — Zemi.
Řídce obydlený vesmír
Na otázku, existují-li další biogenní objekty v naší galaxii, odpovídá dnes věda kladně, i když přímé
důkazy chybí. Je1i skutečností to, že vznik planetárních soustav je jev spjatý s evolucí hvězd, potom
je výše uvedený předpoklad ;prakticky nevyhnutelný.
Pokud 'jde o planety, není důvodu se domnívat, že
by tělesa podobného chemického složení, podobné
velikosti a hmotnosti, jako je 'např. Země, bydu v galaktickém Aprostoru naprosto «jedinečná a neopakovatelná. A je-li tomu tak, potom jejich geologický
vývoj se nemohl ubírat nějak diametrálně odlišnými
cestami. Proces vývoje planet není chaotický, 'ale
probíhá podle obecně platných zákonitostí. Experimentální =kosmonautika přináší na podporu této téze
stále nové poznatky.
Vycházíme-li z této teoretické základny, potom
projekty mezihvězdného styku mezi biogenními planetami za předpokladu, že v technicky dosažitelném
prostoru existují ,objekty, ,obydlené rozumovými bytostmi, nejsou nereálné. Závažným momentem biologického ,'aspektu je ovšem evoluční faktor, tj. stupeíl evoluce slunečních soustav, případně jejich
eventuálních biogenních planet. Nezdá se byt pravděpodobné, že by ve sluneční soustavě s individuální
hvězdou existoval větší spočet biogenních (planet a
není jisté, jestli v každém planetárním systému taková planeta vůbec existuje. Proto teorie řídce obydlené galaxie po omezeních, která jsme zatím s to
registrovat, snad nejlépe vyhovuje soudobé úrovni
vědeckého poznání.

NESTABILITY PLAZMY VE SLUNEČNÍCH ERUPCÍCH
A LABORATORNI ANALOGIE - I.
RNDr. LADISLAV KŘIVSKY, CSc.,
Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov
Častokrát v různých směrech zkoumání podstaty
hmoty, polí a zářeni můžeme sledovat dvě cesty,
astrofyzikální a fyzikální. Výzkum a teorie nestabilit plazmy spojených s uvolňováním energie je
takovým oborem, kde se prolíná doména fyziků a
astrofyziků. Výzkum nestabilit ve slunečních atmosféráchvedoucích Ak erupcím má mimořádný význam
i pro energetickou budoucnost naši společnosti. Tuto okolnost zdůrazňoval již před rokem 1960 sovětský fyzik Kurčatov; při své návštěvě v Anglii upozornil tehdy na význam výzkumu řízeného uvolňováni termonukleánní energie v souvislosti se vznikem nukleárních reakcí v plazmě; uvedl, jaký význam může mít z tohoto hlediska výzkum slunečních
erupcí.
Při velkých erupcích se uvolňuje energie ve formě 'rychlých částic a výronů fotonů více jak 1032 erg
během několika mnout. Tato energie se čerpá transformací převážně z energie magnetických polí aktivních oblastí na Slunci. Objem erupce, v kterém se
odehraje komplexní děj nestability, zasahující fotosféru, ohromosféru i kanonu, činí 1028 až 1029 cm3.
(Vlastní dlouhý a úzký prostor nestability vedoucí
k tak velkým výronům energie se teoreticky odhaduje dokonce jen na objem 1019-1022 cm3.) Hustota
energie plazmy komplexního .projevu erupce činí
tedy 103-107 ergů z jednoho cm3 plazmy hustoty
n = 108 - 1012 cm. Teploty vzrostou v některých
částech erupce z 10 na 108 K.
Je nutno podoitkmout, že .jsou již známy ve vesmiru zdroje, v kterých se uvolňuje energie o mnoho
řádů větší, než je tomu u slunečních erupcí, a doohází k tomu ještě v mnohem kratším čase..
Erupce v neutrálním postorn
První, kdo dával do souvislosti vznik erupcí s určitou prostorovou akonfigurací magnetických poli a
přímo s formou jakéhosi elektrického výboje, byl
R. G. Giovianelli (1948). Jeho teoretické závěry fundeMasé« i pozorovatelskými údaji byly původně podceňovány. Podle Gloivanell'iho teorie erupcí, na ývané též elektromagnetickou, značná část erupcí
vzniká v neutrálním bodě nebo vrstvě v soustavě
nilangetickýeh polí. Soustava se rozkládá nad aktivní
oblasti se skvrnami.
Koncem padesátých let se začaly rýsovat některé
nové pr6nc1py výzkumu ,nestabilit plazmý °ve slunečních podmínkách, vedoucích k erupcím (Sweet
1958). Nebyly však zpočátku známy principy, 'na jejichž základě by se mohla energie magnetických
polí velmi rychle transformovat v kinetickou energii částic, kdy Emaximální energie na proton může
dosahovat 1011-1012 eV.
Rychlá anihilace magnetických poli
R. K. Jaggi z NASA byl jeden z prvních (1965),
který dokazoval možnost rychlého převodu (konverze) energie magnetického pole v energii vysoce
energetických částic. Jaggi vychází z modelu nestability pdvou přibližujících se směrově protikladných
mPagnetických systémů, mezi nimiž se vytváří proudová mezivrstva (current sheet), obr. -1. Vzniklý
elektrický tok na tomto schématu je kolmý k ploše
obrázku. Jaggi předpokládal, že plazma s konečnou
vodivostí v určitém prostoru může vést k rychlé
nestabilitě (takového druhu, jaká se pravděpodobně

vytváří i u slunečních erupcí. Jaggi použil teoretických závěrů fyziků Furtha, Killeena a Rosenblutha
(1963) o utvoření nestability :při zhroucení proudové mezivrstvy spoajené s propojováním moagneticikých
siločar. Za určitých podmínek určených vinočtem
vzniklých nestabilit v proudové mezivrstvě, Uouštkou této vrstvy, kinetickým tlakem plazmy a magnetickým polem, teplota zi v mezivrstvě při stlačení
a za předpokladu nulové vodivosti v oblasti 'obklo~

magnetické
pole

mc9nolickó
pole

B~

B2

Obr. 1
Vznik proudové mezivrstvy s disipací magnetické
energie mezi dvěma magnetickými systémy s plazmou.

Obr. 2 '
Situace v proštóru interakce dvou mágnetických sýštémů p`o nestabilitě s lconeěnoú vodivostí: Rozměry
magnetických pili v centrální části ódpóv(dájí vinovým délkám nestabilit. a
e
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pující proudovou mezivrstvou vychází véLnii krďffcá
doba at _< 10 3 see pro vývin nestability a uplatnění
magnetické energie. Ve skutečnosti vodivost„nebude
nulová. Zvýšení vodivosti s omezením na konečnou
hodnotu a zvýšení teplot'. z 10y na 1Q?,K- povede
k prodloužení do-by růstu nestability. Na o•1Zr. 2 je
podle jaggiho znázorněna přeměna proudové,, mezivrstvy následkem nestability, kdy se vytvořila prpporjeváním samostatná magnetická pole malých r~změrů. Tlouštka mezivrstvy je oprati erwpřrníu> vláknům pozorovaným v 'emisních čarách yiditelného
oboru spektra a v oboru X-emise poměrně dosti
malá, činí
102 cm. Takovéto rozměry jsou ještě
daleko pod rozlišovací mezí peptických slunečícb
aparatur. U tohoto modelu nestability je problém,
ja)c vysvětlit opak'oviatelnost, 'kterou musíme vyžadovat, aby se uvolnila celková energie o velikosti
aspoň 1031 ergů, ,Podle Jaggiho při vývinu krátkotrvající nestability se může totiž uvolnit energie ve
slunečních podmínkách v chromosféře pouze 102°
'ergů.
-
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Obr. 3
Vznik erupce s výronem částic podle Sturrocka (Ústav pro výzkum plazmy Stanfordské univerzity),
kolmý řez. Na levém schématu je výchozí postavení,
které je odvozeno s tvaru koronálních útvarů. V pravé části je rozvoj nestability přetrháváním proudové
mezivrstvy („tearing mode"). Z prostoru přetrhávání
a nového propojování siločar směřují nahoru a dolů
vysoce urychlené elektrony. V hořením prostoru
dochází nadto k driftům ohřáté plazmy a rázovým
vinám směrovaným přes koronu do prostoru. Vytečkované prostory označují zahuštění.
Sturro:ck se pokouší použitý typ nestability dát
do souladu s .pozorovanými optiokými i rádiovými
znaky vývoje mohutných slunečních erupcí. Tento
model může vysvětlit smyčkový charakter erupcí
(smyčkový ,;tunel", jehož osa je vodorovná se slunečním povrchem), kdy šířka základny smyček
í výška jejich vrcholů se od počátku erupce zvětšuje. Nebyl ale dosud pozorován jev, :který by se též
musel projevit emisí v některých čarách spektra;
tenpt•o prostor je na modelu vyznačen v hoření partii a má být spojen s výronem plazmy a relativistiiokých částic s postupujícími údernými vinami do
koruny a přes tuto ,do me2liplanetárního prostoru
(Obr. 3 b).
Interakce protisměrných magnetických poli
P. A. Sweet (1958) z university v Glasgowě v řadě
svých prací rozváděl v horizontálním i vertikálním
smyslu topologii magnetických polí ve slunečních
poměrech příhodnou pro vznik erupcí, vždy na základě teorie „neutráiníh•o bodu". Sweet řešil případ,
kdy za určitých podmínek hydrostatické rovnováhy
dojde ve vodivém prostředí k nestabilitě v místech
neutrálního bodu, pokud tlak plynu je menší než
určitá hraniční hodnota. Při zhroucení hydrostatické
rovnováhy vznikající pohyby a proudy mohou vysvětlt i vznik erupcí nad komplexem slunečních
skvrn a •s tím spojený výron kosmického záření.
Hydrostatická rovnováha se zhroutí podél vytvořené
neutrální čáry a ve vzniklém proudění se udržuje
úzká kolizní vrstva. Na obr. 4 je Sweetovo výchozí
schéma magnetické konfigurace na kolmém řezu
nad soustavou, neutrální bod je označen písmenem
N.
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P. A. Sturrock použil nestabilitu •typu „tearing
modus"' již pro konkrétní model erupce (1966). Na
obrázku 3 je podle Sturrocka naznačenra topologie
magnetlokého pole a rozvoj procesu na kolmém řezu
ke slunečnímu povrchu. Z modelu je patrno, že
Sturrock lpředpokládá přetržení magnetické mezivrstvy jen na jednom místě ,a zhruba v 'témž ,prostoru pokračuje obdobný proces přetrhávání •a nového
propojování sousedních, z boku stlačovaných magnetických siločar. Postupující proces má oproti Jaggiho pojetí, jak je patrno, déletrvající charakter a
je s to spinit energetickou a částicovou bilanci pozorovanou u velkých erupcí s výronem kosmických
a subkosmických částic (elektronů a protonů).
Q

snad největšího rozšířeni a
kaci pro sluneční
i galaktické poměry doznal model nestability plazmy propracovaný H. E. Petschekem (1964), nazývaný
vinovým modelem. Z dvourozměrné konfigurace na
obr. 5 jsou patrny dvě směrově 'protikladné rozsáhlé
oblasti zmagnetízoMané plazmy I, které se střetávají
wpřes neutrální bod typu X •a vytvářejí centrální oblasti označené II. K ohmioké difúzi dochází v oblasti IV při neutrálním bodu. Magnetická energie se
přeměňuje v energii plazmy na stacionárních pomalých frontách rázových vin; tyto oblasti jsou označeny III. Mezi těmito staoionárními čely v oblastech
označených II proudí plazma ve směru zhruba kolmém k počátečnímu proudění a opustí erupci alfvén•ovou rychlostí
108 em sec-1. V oblastech I
rychlost toku plazmy je nejméně o řád nižší, než je
'odpovídající Alfvénova rychlost.
;Pro vytvoření situace propojování magnetických
siločar a vzniku mikroturbulence spojené s mimořádným snížením vodivosti plazmy jsou z hlediska
hustot a teplot vhodné podmínky spíše ve sluneční
chromosféře než nad ní ležící řidší koroně. Za určitých kritických podmínek dojde k trvalé disipaci
magnetických polí doprovázené ohřevem unikající
plazmy. Oblasti vysoce turbulentní plazmy ve tvaru
poměrně úzkých kolizních mezivrstev budou nositelem trvalého elektrického pole, které bude základem pro urychlující mechanismus částic.
Petschekovo pojetí rychle probíhající anihilace
protisměrných magnetických polí a přeměny (.kon.
verze) magnetické energie je spojeno s rozvojem a
šířením rozsáhlých vin. Při střetnutí polí dochází na
styčné ploše nejprve k ohmické difúzi v plazmě a
k propojování protisměrných slločair v neutrálním
bodě. Další vývoj není pině jasný, ale zdá se, že se
vytváří odporová nestabilita takového typu, o niž
po prvé diskutoval již zmíněný Furth a jeho spolupracovníci (1963). Petschek rozšířil toto pojetí o aplikaci ,trvalého stavu nelineárního ř"ešení hydroimagnatlekého proudového problému. Předpokládá se, že
vzniká systém stacionární pomalé rázové pviny, šířící
se z původní difúzní :oblasti, kde magnetická energie přitékající plazmy je „ničena", ve skutečnosti
převtělována" v !kinetickou energii vytékající plazmy od rázových vin v oblastech II.
K disipaci magnetické energie ‚při velké erupci
může dojít za 102--,103 vteřin, když •dosadíme za cha•
rakteristickou vzdálenost u •erupce 100-10 10 cm a
Alfvénovu rychlost tohoto prostředí zhruba 108 cm
sec-1.
Důležitou vla-stností tohoto modelu je pozoruhodná necitlivost k vodivosti +plazmy, o které nejsme
doposud dostatečně informováni (někteří ji totiž
kladou rovnou nule, jiní ji považují za mimořádně
velikou ) .
Uvedeme též slibnou teorii vzniku erupcí, která
byla vypracována Alfvénem, carlgvi'stem a Jakobsenem. Autoři užili ,analogie lineárního obvodu $ prvky V (napětí), L (induktanee), R (odpor) a D (rtutavá výbojka), obr. 8. Na témže obrázku je schematická Panalogie
sluneční erupci: nad fotosférou
vystupuje proudové vlákno I, které je ohraničeno
magnetickou trubicí za tzv. bezsilavé struktury, kdy
B pj I. V některé hoření části vlákna, kde dojde k náhodnému orozředění plazmy, vzniká oblast vysoké
mpedance s velmi mohutným ,prostorovým nábojem
Up; zde dojde k přetržení proudového vlákna a
k přeměně magnetické energie trubice Wm Up I,
která se rychle transformuje v kinetickou energii
částic v důsledku urychlení. Z modelu a výpočtů
vyplývá, že B by mělo +být ona stěnách trubice
103
gauss, Up 1010-10 11 V, a I 1011_10u empr. Ke
zhroucení proudového systému má dojít při kritické
hustotě elektrického proudu 6X10 empea'ů na m2,
kdy šířka vlákna 'dv aby byla nkolem 102 km; doba na
urychlení částic a na výron energie 102Š-1032 erg
bude •102 sec. Množství urychlených částic v prostoru ,přetržení proudu činí 4X1032 částic; :elektrony a
protony 4dostávají v době urychlování částic touž
energii.
epj

lhroueen% neutrální vrstvy

Slnko napoly zakryté mrakmi. Táto fotografia dobre
vystihuje podmienky, za ktorých sa prevádzalo pozorovanie. Tmavý bod vpravo na okraji disku je Merkúr.
Foto: L. Hric

*
*

*

Saturn po zákrytu Měsícem dne 11. XII. 1973 ve 2
hod. 11 min. SEČ. Film ORWO NP 20, exp. 3 sec.
Foto: Viadímír Rožhot

Fotografie k článku na str. 56:
UT — 12 hod. 46 min. 30 sek.

UT — 13 hod. 14 min. 30 sek.
Foto: L. Hric
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Měsíční sonda Luna 16.
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Ai
Pavilón Kosmos na Výstavě úspěchů národního hospodářství SSSR v Moskvě. Vpravo je kopie nosné
rakety typu Vostok na transportním vagóně.
*

*

*

I
Památník dobyvatelům vesmíru v Moskvě.
*

*

*

a.4
Busty kosmonautů v moskevské Aleji kosmonautů.
Zleva: Gagarin, Tereškovová, Beljajev a Leonov.
*

*

*

~
Pomník K. E. Ciolkovského v podnoží Památníku
dobyvatelům vesmíru.
Všechny fotografie: R. Hudec

Obr. 7
Erupce s výronem kosmického záření z 16. 7. 1959
v čáře H a (snímky z McMath-Hulbert Observatory,
USA). Snímek první: fáze Y na počátku rozvoje erupce, druhý snímek: 33 min. později, v době dokonalého rozvoje erupčního kanálu.

N
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Obr. 4
Konfigurace magnetických polí nad skupinou skvrn
s neutrálním bodem pro vytvoření erupce podle
Sweeta (kolmý řez).
*

*

*
~

Obr. 8

Vývoj erupce na okraji disku z 16.4.1957 v čáře
Ha (Observatoř Capri). Pohled na rozvíjející se erupční „kanál" částečně z boku. Erupce je na snímcích od 11 hod. 31 min. částečně zmenšena oproti
předcházejícím snímkům.
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i~rupeé š výronem velmi rychlých částic
V posledních deseti létech jsme se zabývali zkoumáním vývoje erupcí, epři nichž došlo k .výronu velmi rychlých částic, převážně protonů. Emise částic
se projeví záhy apo pozorované vzestupné fázi rozvoje ,erupce, kupř. na hladině 'kosmického
měřeného neutronovými monitory na rpozemských
stanicích. Tento vzestup nám signalizuje ;přílet částic o ,energiích 10v-1011 eV ra 'označuje se za 'kosmické záření Slunce. Částice s 'menšími energiemi
jsou •o něco později stahovány zemskými magnetickými póly, dochází k ~mimořádné ionizaci v zemské
ionosféře. Tento vpád „subkosmiakých" částic se
projeví v polárních oblastech aabsorpcí rádiových vin.
Již ,před rokem 1962 jsme zjistili, že všechny sledoVané erupce s výrony kosmického a eubkosmtckého zářeni jsou si ve vývoji podle pozorování v čáře
H2 i v dalších 'čarách zvláště na počátku velmi podobily. Na počátku vývoje erupce, =kdy. -jak se ukazuj+e z měření ~rádiové emise, X a gama emise, musí
'docházet k urychlení částic a k jejich výronu, vytváři se ve (skupině skvrn určitého typu dlouhé, úzké, 'zářící vlákno, které se záhy rozštěpuje na dvě
(xřlvský 1963). Obvykle jen jedno z obou vláken se
bočně vzdaluje. V dpozdějším stadiu, kdy tato zářící
vlákna jsou dosti daleko od sebe, 'je patrna jemná
vláknitá příčná struktura ve tvaru jemných vlákének mezi dvěma zmíněnými základními vlákny. Ve
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Obr. 5
Konfigurace protisměrných magnetických polí a proudů plazmy v Petschekově vinovém modelu. I je šířka rázové diskontinuity (čela stacionární pomalé rázové viny).
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Obr. 6

a) magnetické tenké vlákno s proudem I nad fotosférou (v chromosféře a koroně) mající bezsilový
charakter („force-free" B I) v době přetržení proudu II a přeměny magnetické energie trubice v oblasti vysoké impedance na energii částic; b) analogický obvod a přetržení proudu v místě sníženého tlaku ve rtuťové výbojce (D); podle
a Oarlgvista (1967).
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střední části těchto vlákének -bývá o něco ,později
patrno třetí uzlinovité „vlákno"; atoto je opět souběžné s původnímu dvěma základními vlákny (obr.
7). Výzkum tohoto druhu erupcí při výskytu u 'oknaje slunečního disku prozradil prostorovou strukturu
tohoto jevu: zákiadní rozcházející 'se vlákna umístěná dole v chromosféře jsou 'spojena jemnými 'ob'loučky, jež „nesou" ve výšce na svých vystupujících
vrcholcích zářící uzliny, které vlastně tvoří •v celku
uzi'inovi'té vlákno. Tato soustava „smyčkového tunelu" se protahuje do výše, z ohromosféry do korony
(obr. 8). 'Na snímcích erupce na disku z 18.7.1959
jsou patrna na druhém snímku všechna .tři vlákna.
Na začátku erupce (první snunek obr. 7) vidíme tzv.
fázi Y (připomíná písmeno Y). Tehdy dochází k rozchodu dvou základních vláken v ohromosféře. Tato
fáze trvá několik minut, v téže době 'bývá zachycen
na satelitech záblesk velmi tvrdé X-emise [>80 keV)
a první velký záblesk rádiového záření v oboru milimetrových, centimetrových a decimetrových vin.
V 'době této fáze při velmi mohutné erupci 4. VIII.
1972 byla poprvé zaregistrována na sondě OSO-7 čárová y-emise (např. 0,5 a 2,2 'MeV), okterou lze vyložit jako následek „netermálních" jaderných procesů (D. J. Forest, E. L. Ohupp a kol., 1972). Časová
souvislost s 'těmito emisemi nám dává záruku pro
tvrzení, že je sto právě proces, při němž dochází
k nestabilitě, která je spojena s urychlením a vypuštěním velmi rychlých částic, převážně elektronů
a protonů.
Na ,obr. 8 vidíme vývoj erupce +obdobného druhu,
je ale na okraji 'disku. U této erupce z 16. 4. 1957
je velmi dobře patrna do výše vystupující smyčková
struktura. „Základy" tunelu dole v chromosféře tvoří 'dvě od sebe rozestoupená vlákna, ‚která vzhledem
k perspektivě a 'geometrii jsou u erupcí opři okraji
'disku viditelna ze Země těsně za sebou 'a jsou sotva
rozlišit6iná.
'Na základě těchto poznatků získaných před rokem
1967 Ea publikovaných až ev léteoh 1969-70 jsme řešili úlohu o prostorové geometrii a topoiogii magnetických poli před nestabilitou a po ní, aby topologie
byla v souladu s uvedeným pozorovaným vývojem
'mohutných'erupcí.

bPlt)1, 1974

KOZMOS 51

Starí
Slovania
a
astronómia
0 tom, čni i stari Slovania mali kalendár s pevnými Časovými bodni, nájdeme pramene v našich slo
venských rozprávkach (a som presvedčený, že i v rozprávkach orných slovanských národov, alba že autor
tohto článku nemel k digpozícii ppodobné zbierky,
ako sú naše Prostonárodné povesti od Pavla Do:bšinského). Nájdeme hned dye: Král času Pa 0 dvanástich °mesiačkoch.
V rozprávka Král času beh roka ovláda starec,
ktorý raz do moka vystupuje z chile, vadne hordaceho
na Sklenom vrahu. Okolo ohňa sedla „&sanásti divní
Iudža", k'torí si poatupne mannia miesta, a tak určujú
tučné obdoihia.
Každému známa rozprávka 0 dvanástich mesiačkoch nazýva už „divných" mužov mesiacmi a označuje ich i ‚viastnými menzami. Maruška, hrdinka tejto rozprávky, snusel!a na prikaz zlej macochy uproatred zimy prin-iesf fialky, potom jahody a nakoniec
jaabiká. Úlohu jej ppomohli spinit dvanásti mesiačikovia, ktorí vládli jednotlivým obdobiau roka. „Tam
na vrahu hory, honí velká vatra. Okolo vatry dvanásf deameňov a na tých kameňoch sed a dvanásti
mužovia. Traja sd belofúzi, toaja sú mladší od nich,
tnaja ešte mladší a traja nejmladší. Tito dvanásti
muž+ovia sú 'dvanásti mesiačikavia.Velký Sečeň sedel ,teraz here na najvyššom kameni. Kecl Maruška
povadala svoju pr=osbu, tu na zdvihal Velký Sečeň,
popošiel k najmladšieniu mesiačku, dal mu batyk do
ruky •a povadal: Bratku Brazeň, sadni si sty na moje
mtiesto! Len čo si vymanila miesta, pniroda se razom
zmeniia, zima sa zázraČne stratila a objavili ,sa voňavé fialky. Neskoršie jej ešte pomohli inesiačikovia
Lipeň a Rujeň.
V obidvoch rozprávkach je centaam celého rodného behu ústrecný oheň, ktorý harf n•e~pretržite bez
udržiavania a predstavuje vadný nebský oheň, Sluko
V druhej rozprávke sa nám zachovala a staré slovenské názvy meaiacov +a méžeme len Iutovaf, že
nám v spisovnou jazyku neostali doteraz. Velký Sečeň nte je letný mesiac, ako by sme si mohli myslief ppodle mana (sekat, kosil), fiale január. Poltaci
ho i teraz voLajú styszeň a Srbi stječanj. Po srbsky
sijati znamená svietif, .a tak sečeň je mesiac, v ktorom Since začínaobnovoval svaju moc a jeho svetlo
opat silme.
V obidvach rozprávkach je už zrejmé delenie reIce na dvanást mesiacov. Toto rozdelenie asi nebude
rpovodně slovanské, ale naši predkovia ho prevzali
ad mých, vyspelsjšich národov. V každam pripade je
velmi staré, protože jeho náznaky nachádzame už
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v pohanskej mytologii. Padla Uarbutta (Mitologia
Litewska) bala kedysi vo Vilne na mieste temajšej
katedrály Perúnova svatytňa, kde stála jeho vysoká
drevvená socha. Naproti modle •bol postavený oltár
s dvanástlma stupfami. Podla Narbutta každý stupeň
bod zasvBtený mému znameniu zvieratníka a na stuphoch psa pálili ohne v deň, kecl Sin:ko vstupovalo do
prmslušného znamania.
Zmi'enili sune 5a už ro bohooh Rugervitovi, Porevitovi a Porenutovi, ktorí maii modly v Korenici na
Rujane. Rugevitova umo:dia mola na hlave sedem tváni, Porenutova pat, oPodla sDeržavina můžu beto
tváre p.redstavovut sedem letných a pál zimných
mesiacov. Ind mienku o tom ^mal starý nemecký historik Johann Girres (1810), lhaný pripočítajúc ešte
mlodlu Porenutovu so štynni tvárami na lilave a
s apjatou na hrudi, tvrdil, že všecky beto podoby
preďstavovali Slnko a štyrl rodné obdobu, sedem
planět a p81 eleinentov. Tým chcel podpordt svoj
názor o ázijskom (indickom) původe tSioManov, kecl
uvedené ni'alo potvrdit dakedajší styk Slovanov
s perskými da indickými mýtmi. ažko nám je robit
rozhodcu medzi týmito dvama názormi. Starší Gdrresov názor sa niž však predsa =len zdá trochu predvnaný.
Obrálime .ešte pozornost na slovanské názvy mesůiaeov. Ak niektoré slovo použvvajú takmer všecky
slovanské národy (samozrajme s výnimkou nových,
Ian nedávno zavedených slov), je to důkaz, že toto
slovo má velmi starý původ a všetky rečove prfbuzné národy ho používali ešte v starej vlasti, skOr ,ako
padšli na miesta dnešného wpobytu. Také prastaré slová, používané i tenaz avšetkými Slovanmi, sú napríklad: deň, sluko, voda, človek atd. Pozrime sa terez
sna názvy meslacov v aavanskýoh jazýkoch. Zlatíme
nedmi nimi tiež veTkú príbuznosf, do dokazuje, že si
hch AS1oeanta ppr+hniesli už zo starých p8voďných sídlisk, kdesi medzi Odrou a Dnaprom, severne ad Karpát, kde žili pred stahovacím nárado•v, fciakedy pred
5. stoeočím. Slovania nazývali .a dodnes nazývajú
meslace takto:
I,edeň, snežeň, studeň, vičenec, luty;
tmaveň, brazeň, dubeň, kveteň, lipeň, dnoseň, srpeň;
žlteň, listopad, hrudeň, vinotok, kolovat, :pazddernik, rujeň, vreseň atd.
PodIa L. Niederl:eho (Život starých Slosianov) v póvodnej pravlasti neorali Slovania ,pevný kalendár
v našom zanysle, s pevnými dámami, lna unii nepočítali týždne, len obdobla padla fáz meslaca na oblohe. V prmebehu raka si však pomenavali jednotlivé
obdobla názvami pudla toho, eký ráz mapa v uvedenom čase prírada, svet rastlin, zvlerat a pripadne
podře charakteru polnýoh _prác.
Pevné d•atovanie dní a mesiacov padla Juiiánskeho
kalendára nachádzame už v prvých veTkomoravských li'tarárnyoh pamiatkach, krátko po pri jatí
dcmestanstva. Život Konštantínov je datovaný „v štrnásty daň mesiaca februára" a Život Metodov „meatace máje 6. daň". Toto datovanie nám v týchco
pamlatkach však průpadá už akosi prdíš samozrejmé a zvádza k domnienke, že tento kalendár bol
používaný už ddhší čas. Teto názor by mohol podport i dvanásistupňový altán Perúnov vo Vilce, modly s mnohými 'tváranii na Rujane a moženo i n=aše
slovenské rozprávky, aj keď neviene určit, kedy
vznikli.
Zdá sa však, že ckalandár rozdelený na dvauásl
rovnakých období, Slovani+a predsa tlen prevzali ad
vyspalejších susedov, či už v dabe predkrestanskej,
elebo až neskór. Je to však důkaz, "e
zz nemua.li vlastné
počítanie :času? Myslím že unie. Ako mne sa už presvedčili, naši predkovia velkolepo slévali najme
zimný a letný sln•ovrat, ale i ďalšie, najmň jarné
svruatky. Balo by to však možné bez toho, že by
neorala spočitafné, kol:ko dní uplynie od jedného
medznik'a .času po druhý? Asi nie. Ale ak taj počítali
1•en ob,dobia podia fáz Mesiaca, neznamená tb tiež
lalendár s pomerne Gpresným rozp.očítaním času?
Veď Mesi,ac nebol vždy viditelný, niekedy v neskorej

jeseni i dlhé týždn•e. Ak určovali čas podia jeho fáz,
late si rýohle všimli ich presnú peniodickost a mohli
potom určit dátum, či už bol MesIac na oblo•he, a.lebo .nie.
Všimnime si Ešte názvy jednotlivých dní týždň.a.
Slofvanla tch neprabrali, ako v8čšina aurópskych národov, z rímskah.o kalandára, v ktor•om mall názvy
podPa planět. Naši predkovia dali džem vlastně, tba
'U Slotvanov ponzžívané názvy. Nadala hola proste
dňoan, v ktorom sa napracavalo (nadelalo), pomdeQoik — ponadelnik bol jednooducho džem po nedali,
na,torok (vtonntk, vt•oroj) druhým dňom týždi"La, podobne štvratok a p'vatok. Streda je stredný deli týždňa. Iba sobota má cudzí, donesný názov. Týždeň
je sobd'ob'ie, kecl sa znova vracia ten istý deli (týž
daň). Je zaujímavé, že hd:ato názvy sú takmes u všatkých Slovanovi ceikom rovnaké. Znamená to tiež, že
anená dní si prini•esii zo rsvojoj pravlasti? Alebo, rako
nuaznačuje pomenovanrie nedala, krestanského siecinneho dffia °osdpočinutia, vznikli názvy pod vplyvom
krestanstva? Alebo sú hádam ppozostatkom nejakého
pávodného p8tdňového týždňa a sobota s n.edelou
do nebo prlU'budli Jen rozšírenísm pod vp.lyvom krestianského ka•lendára? Názov nadele ná jdeme už
vŽivote Metqdov:om z k•onca daviateho storočia a
mano ip°iatku v S1ove o plulsu Igorovom z dvamásteho
st'onočia. Na otázky, rvkteré sme si tu položili, sotva
dnes dokážeme odtpovedat.
1Ceď si terez po.rosvnáme všatko, čo sne zlatili v súvislosd?í s !k•alendámom, čeipajúc z °rozpprágvok, z mytológgie i z jazykovedy, mi3žeme s latou pravdapo.do+bnostou tvrdil, že d naši predkovla mali kalendár.
Mohli ho, samozrejme, zostavlt lan na základe pozorovania oblohy a prírody. Zdá sa velmi p•rav.de
podobné, že poznatii najm8 dála slnovra•tov. A ak
poznali tieto termíny, museli leh vadiet nejakým
~spSsoibom určit. oNajjedno,duohšíe to mohli urobat
pomocou tieiia vrhaného Slnkom. Prístrojom, který
na to mohol poslúžit, mohla byť modla niektorého
z bdhav.
'Zhr~n-utl'e:
1. O astalonómil starých Slovanov sa zahal nepodarllo objavit nijaké písemné ani hmotné pamlatky,
a tlak každý záver, který sme v tomto článku in-tobili, má len istý stupeň pravdapodobnosti a neanéžame ho podladat za nezvratný.
2. Slnko belo podstatou mváčšlny slovanských dobrých božstiav, belbohov. Svojím postavením na oblohe urlovialo sled pohanských sviatk'ov. Proto toto
nebeské teleno naši predkovia pravdepodobne na
jeho tdrábe pozorne sledovali. Mnoho z obradov, ktoré vykonávali piti pohanských obradoch, sa zachore o do dnešnýoh dní v podoba Pudových zvykov a
poster. Mnohé presved'čtvo nadvl zujú na slnečný
kult našich predkov. Artabskí stredavekí cestovatelle
tich tiež označili tako uotievačov Slnka a nebeských
tables.
3. Slovana pravdapodrobne poznali termíny •obidvoch slnotvalatov, ktoré boll u nich spojené s náboženskými obrradmi a velkými slávnostami. Tieto dáhumy, pre nich velmi dóležité, museli vediet určit
taj v prírpade, že nebole vhodné počasie na pozorovaale !Sloka. Maid teda spočítané dnt od slnovratu
po sdnovrat, čo bolo začlatkonz i pred+pokladom kadardána. Dlahu roka však museli určit len na základe pozorovandta Slnka pomocou ne.jakého prlmitívneho prístroja.
4. Názory o avare Zama a nebeských telies a tich
pohylbe so:tvia vybočili z rozsahu vedomos+tí mých náradov, pra rovnakých podmiFmkach vývinu spol!očnosti.
EMIL JAVORKA, B. Bystrica — Sásová

SIla

kaQ.en.dár ud.caQcstĹ

1. 3.1923 na letisku to Vajnoroah pristálo prvé čs.
dOpratvné ltatadlo z Prahy.
4.3.1963 zomrel Eduard Babin, vynálezoa telefotogrrafie.
8. 3. 1866 narodil sa v Movskve Piotr NikolajevIč Lebedev, významný ruský fyzik. Položil základy elaktromaginetickej teorie svetla.
Zonnrel 14. III. 1912.
14.3.1879 sa narodil Albert Einstein, tvorca teárie
relahvlty a vynikejúci bádatef v atómovej
fyzlke.
16.3.1859 sa narodil Al•esander Stepanovič Popov,
objaviteI bezdrótovej telegrafie. Roku 1895
prennlesol prvý rádlogr°ann.
17.3.1956 umrela Irena Juliet-Curie, polská a francúzsk•a bádateIka v atómovej fyzika.
19.3.1900 narodIl sta Fréderic Joliot-Curie, vynikajúci fnancúzsky fyzik.
23.3.1951 hola ustanovená •Svetová meteorologická
nrgainizácia. Pri príležitoati desiateho výročia založena organizácie sa jej výher
rozhodol vyhlásit ^tento daň za Svatový
deň metaorológie.
24.3. 1905 zomrel spisovatel Jules Verne, který se
presiávll svojimi neobyčajne pútavými a
zaujínnavýnni vedeeke-f°antastioký¢ni romántrii.
25. 3. 1744 zomral Anders Celsius, švédsky astronóm.
Preslávtl sa tým, že stopnicu taplomera
rozdelll na 100 dlaby.
26. 3. 1958 vypustili USA tratiu družic•u Explorer 3.
27.3.1968 tragicky zahynul Jurij Gagarin, 'prvý koznionaut eveta.
29.3. 1705 zomrel Martin Szantiványl slovenský učenec a padagóg. Bol autorem prvého encyklopedického diela na Slovensku.
30.3. 1727 zoniral Isaak Newton, anglický fyzik a
matematik.
31. 3. 1958 na ZSSR rozhodol zastavit skúšky atómových zbraní a zároveň vyzval ďaišie jednové velmoci, =aby nesladovali jeho príklad.
2.4. 1963 'vypustili v Sovietskom zv8ze k Mesiacu
umelú družice Luna 4.
10.4.1813 zomrel francúzsky astronóm a matematik
Joseph - houls Lagdange.
12. 4. 1961 vypustili v ZSSR na obežnú dráhu okolo
Zeme I. tlkozm;iokú loď s ludskou posádkou Vratek 1. Riadil ju J. A. Gagarlm. Tento daň je vyhlásaný za Deň kozmoonautiky.
14.4. 1792 zoanrel slovanský 'polyhistor Maximilián
'Hall. P<atrll iuedzi najvýznjamnejšich svetových hvezdárav 18. staročia. Okrem jiného zriadl hvezdárne v Trnava, Kluži, Jágri a ve Viedni.
15.4. 1793 narodil sa významný ruský geodet a astronóm Vasilij J. Struve.
je na rube vyhlásaný za deň cevolučného
17.4.
tatectva.
22.4. 1968 vo Washingtone, v Londýne a v Moskva
zástupcovia USA, Velkej Británie a SovIetskebo zvšzu podpisek Zmluvu o pomoci
kozmonautom a o návrate kozmon:autov a
predmetav vypustaných do kozmického
ppriestoru.
23.4.1858 narodil sa nemecký fyzik Max Ludwig
'Planck, laureát Nobelovej ceny. S jeho menom sa spěje objav kvantovej teorie.
29.4. 1931 sa v Sovietskom zv8ze uskutečnil prvý televízny prones.
30. 4. 1777 sa narodil Karl Fridrich Gauss, nemeoký
matematik, fyzik, geofyzik, geodet a astronóm. Jeho 'práce značnou mierou prispeli
'k výraznému rozvoju viaoerých vednýcb
'odborov.
(ete )
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LARIZATOR
AST ONÓMIE
DR. JÁN ALOJZ WAGNER
(1564®1930)
Igor CHROMEK, KH Banská Bystrica

Svaly

Prad 110 rokmi, dia 3. mála 1864 nano,dil sa v Slcvenískom Pravne v Turci významný popularizátor
astronómie na Slovensku, pubtidista, rečník, redaktor a národovec — Ján Alojz Wagner. Pochádzal
Z rodiny známeho organového majstra, který však
čoskouo schudobnal a zomrel, takže sa jeho rodina
musela tažko prebijat žvvotom. Mladý Ján Wagner
to pocítil počas svojich študif na reálka v Kremnlci,
kde po absolvovaní tretieto ročnika ukončil štvrtú
hliedu petvátne. Vď+oka starostlivosti svo+jej matky,
ktorá urobllla všetko, aby mohol w štúdiáoh pokračovat, odfšiel Ján Wagner do Banskej Bystrdce a
navštevovad v rokoch 1879-1883 ^tamojšie Gymnázium. V tom čase tu p0solvi1 sprofesor Jozef Szakmáry, matematik a fyzik, ktorý si mladého Wagnera
tpre jeho nad;anie a usilovnost velmi obiúbll. Szakmáry vsedol upni Gymnáziu Meteorologický ústav. Ján
Wagner sa čosk'oro stal Szalemáryho asistentem, ba
v určdtom období aj ústav spravoval. V Banskej Bystrici pod vedením Szakmáryho získal 5i Ján Wagner
bnhaté skúsenosti i vedomosti z astronómie a meteorológie, korá neakár ďialej rozv!jal a uplatřnoval.
Po matuntte v srnku 1883 odchádza Ján A. Wagner
do Vdedne a vstupuje tam dobravolne do armády.
Vo Viedn študoval prírodné vady a stal sa doktorom filozofie na základe práce o Mesteci. Už a•ko
študent univerzity začal uvanajňovat :v novinách,
časolp sonh a lealendároch svoje prvé články z astronóntie. 16. apríla 1885 (za niekolko ;dní dovřšil 21
rokov) uverej+nil v Národniah novinách svoj prvý
článkk „Fysika slnoa", v ktoram .podro+bne rozviedoi
dovtady známe poznatky c Sluku.
V prvých článkoch bol Wagner zjavným zástancom Laplaceovej hypotézy vzniku sveta. V článku
„iBríroda" (Národne noviny 91/1887) hovor!: — Pr!roda nezná pokoje. Všetko je v pohybe, všetko pretvoruje sa v čase a bprlestore. iBríroda ... nepozná
začiatku Lani konce.
hynú, svaly povstávajú,
v príro:de to neznač! konec, neznačí to začiato+k —
to pramene, prerad . . .1
Ján A. Wagner bol činným v slaven5kom viedenskom akademickom spolku „Tatran", v roku 1887 se
stal jeho predsedom. Krátko na to sa stal aj členorn
SIovenskej muzeálnej spoločnosti.
Wagner písni jedavoducho Ga zrozumitetne, aby inu
porozusa] najširšte Iudové masy. Vysvetloval zákonitos i pohybov nebeských telies, bojoval proti astrológfi a tmárstvu. Presvdedčal pudí, že o;bjavenie se
nebeských telies a ich vzájomné postavenie na o•blohe, nemá vplyv na životné deje Ind!, ani vojny
alebo choroby (napr. v článku „Čo mysleli kedysi
n vlasaticlach7"). V článku „Vpiyv meslaca" (Národnie noviny 76/1887) kritizuje astrologické pnvery, které bull rozosiate medzf Iudom a ,dokazuje ich
nesprávnost. (Napr. — Čo zasejeme keď mesiac
rastfe bude ako hora, keď ubúda, porastie do zeme; vlasy neslabodno uraj strihat ukecl mesiac ubú1a; ale pni ubúdajúcom «mesiaci treta otlaky rezat;
a podabne.)
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V roku 1880 vybudovali vo Viadni na tureckých
šancoch vo Wahringen, novú hvezdáreň. Bola to impodanná budova, uktorá m,ala 4 kopule. Hvezdáreň
v dobe Wagnerových štúdií viedol profesor Welss,
ktorý sa zaoberal štúdiom meteorov. Prvý +adjunkt
dr. Ján Aalůssa bol známym ohjavitelom epltanetiek —
a;bjavfll trh asi 100. Mimo uvedených pracoval v ústave ešte jeden adjunkt a štyria asistenti.
Od svojh'o príchodu do Viedne Wagner hvezdáreň
často navštevovad a neskár s dnu velmd spolupracoval. Wagner pevne dúfal, že po ukončení št'udií
bude rprd;j•atý na mdesto asitenta hvezdárne, no dostall prednost urodzenejší záujemcf. A tak po štvorro;čnoTn čakaní, v roku 1891 prijal Ján Wagner mies+to u poistujúcej viedenskej 6paločnos+tf „Donau".
V poipularizovanf astronómie a ostatných prír•odných
vied však pnprestal.
V raku 1890 vydala kníhtlačiareň Karola Salvu
v Ružomberku prvú Wagneravu kndhu „NEBO A
ZEM". Je to ,popudárne písaná astronómia, prvá v jazyku sPovenskom. V úvode autor op&t po;dčlarkuje,
že j-u vydal pre najširšiu verejnost, aby každý laik
pochopil zákonitosti pohybu nebeských telies a nehladal vysvetleniie v poverách. Kniha obsahuje 52
kreslených obrázkov a mapy severnej a južnej
hviezdnej oblohy. Obsahuje vs"etky hlavné odbory
estronónvie.
V kniha nachádzame mnoho historichýc•h statí,
v ktorýdh dominuje vývin a vftazstvs Kop.arn,kovej
helíocentrickej sústavy. Wagner v tejto kniha užíva
zsvláštnu terminológiu, rktorá sa už dnes neužíva
(planety — blúdice; planety ábiehajú — blúdice točfea sa, a podobne).
Ján A. Wagner stal sa svajou činnostou predohodcom dnešnej Iudovej, a,mea•těrskej astronámrie, bol
šírítelom Kapernfiikovho helioceutrizmu. O Ko,pernikovom diele uverjnil niekolko článkov, na;pr. „Mikuláš Kopernik, velký astranóm slaviansky", „Kopernik a. jeho protivníci". V nich jednoducho, zato
však ppresvedčivo dokazuje skutočnost, na ktorú
muselo Iudstvo čakat jeden a pol tisícročia.
A°ko úradník poistujúcej spo1očnosti „Don+au" pracoval Dr. Ján Wagner kratšle obdabie aj v Šnajerskom Hradci a neskár hol ,preložený do Budapešti.
V roku 1901 vydal Knihtlačiarsky účastinársky
epolak v Turč. Svátom Martine druhú Wagnerovu
knihu — MESIAC A JEHO POHYBY. V tomto dlele
používa už Dr. Wagner zaužívanú astronomickú termjinológiu. Podrobne opisuje zákony pohybu planét,
fázy Mesi+aca, cituje pri tom názory mnohých starovékých i novovekých astronómav. Podstatné časti
knihy vychádzal+i na pokračovaavie aj v Slovenských
gpoh'I.adoch (1901), takže sa mala s nimi možnost
oboznámfit velká čest abyvatelov Slovenska.
Tni roky na rto vychádza tretia Wagnerova po.puláma astronomická kniha — ČLOVEK A HVIEZDY.
Ide tu o navší a modernajší :propis prvého ddela s dodines uživenou astronomickou termfnológlou. Ako
novinku uvádza v ňom aj kapitoly z kozm•ogóne.

‚T 13udapeyti vydáwa v roku 1908 Dr. Wagner aj
populárne pfsanú meteorológiu — AKĚ BUDE PO(;ASIE. Zhrňuje v nej bohatý materiál, který 'predtýn~
uv:eaejiLov.a•1 v časopisooh a kalendároch. Tu vydal
aj clalšie dye knihy, ktoré s astronómion.t nesúvisi.a
— pojedmanie ,o živote a diele Benjamina Franklina
„Benjamm,n Franklin" (1909) fia vtedy velml po.pulárne d•felo „Vzduchoplavba, jej rozvoj a tera:jší stav"
(1918). Všetky vydal Budapeštiansky účastinársky
spolok.
Po utvorení Českos•lovenskej republiky stáva sa
Dr. Ján A. Wagner riaditelom Štátnej poistovne v Bratislave. V astronómli však neprestal pracovat, aj kecl
ánteniziita jeho populárnyoh prípevkov sa po'dstatne
mnížilia. Až v roku 1924 vydáva z príležitósti opozície
planéty Mars knižku — JEDNO--+DRUHĚ Z ASTRONbMIE. V tomto spise zlvrňLkje všetky vtedy známe
faktá o „červenej planéte". Na poslednej strane pripojil aj mapiku Marsu podia Sohiaparel•liho.
iPosledriá populárna astronómia Dr. Jána A. Wagnera pod názvonn HVIEZDNATÉ NEBO vyšla v roku
1931, rok ppo jeho smrti. Azda v predtuche blížlaceho sa konca svojho plodného života Dr. Wagner
v predslove it navej, rozšírenej astronomickej kniho,
zhodnotil svaju 45ročnú publikačnú činnost [1885-1930). Napfsal v pnebehu °tohto obdobia vfac ako
700 článko:v o @astronónmti a meteorológii, a dal svoj-

mu rudu prvá popujárne pfsanú astronómiu a meteórológiu. Zomrel v Bratislave, dňa 18. októbra 1930.
„Hsiezdnaté nebo" je novým propisem pévcdného
dielaa „Nebo a zem", dgpinené o nové poznatky zo
areta asstnonámie.
V tomto príspevku o živote a diele Dr. Jána A.
Wagnera nebolo možné zachytit všetky úseky z astronómie, ktorými sa zaoberal. Zo sipomieno•k niektorých jeho priateiov a súčasníkov vieme, že sa sám
zaujímal o ,pozorovanie a výskum planět, medzip•ianetánnej hmoty a Sluko. Celým důelom prelfnajú sa
jeho bohaté vedomosti z histárie astronómie, které
získal na viedenskej univerzito. Wagner nešil aj
niektoré Siiozefické problémy astronómie a ,prfro'driých vied. Najcennejšim obdobím jeho činnosti sú
prvé raky (18851905), kedy Wagner najvliac píral
a popularizoval, a kedy vášnivo šfril pokrokové
myšliomky a teórie avzniku a vývoja vesmíru.
Na závor treha ešte spomenút, že dr. Ján A. Wagner mnoho píral aj o mých vodných odvetviach .a
bol výborným redaktorom novin a kalendárov. Ako
úaiadníi potstujúcich opoločn•ostf publikoval mnoho
článkov, pojednávajúcieh o poistovníctve. Pne nás je
však dčležité, že jeho najucelenejšie dieto je ním
podaná a medtii ludom šfrená astranómba a meteonológia.

Astronómiou za vedecký
svetový názor
Na sklonku roka 1973 sa uskutočnil na Počúvadle
pni Banskej Štiavnlci troj:dfíový astronosnd.cký seminár pod názvom Astronómiou za vedecký svetový
názor. S•eminár uspoaaadalo Slovenské ústredie amaténskej astronómie v Hurbanove a zúčastnili sa na
ňem vedúci pracovníoi krajskýoh a okrasných hvezdáLnf a pozorovatelní na Slovensku, ako aj vačšina
vedúcich astronomiokých krúžkov za všetkých krajar SSR.
Semimár otvorfl nadita! SÚAA s. Mil=an Bélik. Za
Ministerstvo kultúry SSR sa k účastní-kom pr.ihovo:ril
s. Ján Mackowí.č, který vysoko vyzdvíhol skutočnost,
že sa na poli am'atérskej castr•onámie zorganizoval
a uskutočnil seminár celoslovenského charakteru
s takou vhodnou a velmi aktuálnou tematikou, ako
je výchova pnacu•júcieh k vedeckému svetovému názoru. A naozaj, už sám program dával dopredu tušit,
že to bude akcia na vysokeej úrovni.
VeLkú ópozornost u prítomných vzbudila prednáška RNDr. Ludmily Pajdušákovej, CSc., riaddtelky AÚ
SAV v Tatranskej Lomnici, ktorá howorila o ideo.logiCkých problémo.ch v astronómii, Ppodrobne ro•zobrala otázky aúčasnej a:stro:nómie z hladiska marxistickolenlnského učenia a niekoLkými ukonkrétnymi prikladmi dokumentovala vedeekost pri nošení
prablémov v súčasnej astronómli. Poukázala aj na
nesprávne idealistické formy vysvetlovania jednotlivých prtrodných zákonitostí, ktoré používa najm8
karpitalizmus, poukázala na dávnu minul-ost i na to,
že veda v minulosti v mnohých prípadoch, ak ne•
vedela dat na ni•ečo odpoved, odvolávala sa na tzv.
prst boží alebo na samotného boha. Vhodným dopinkom tejto pred:nášky boto vy,stíípenie RNDr. Jána
Štohla, CSc., který prednášal o -vývoji hmoty v kozmick-om meradle, RNDr. Vladimir Pomu:b•čan, CSc.,
mtal ,prednášku na tému Súčasný stav planetárnej
kozmogónie a RNDr. Anton Hajduk, CSc. hovoril
a fytiikálnych podmienkach na niektorých telesách
sl:nečnej sústavy.
Velkým prínosom dgpinenta programu seminá°ra
boll predná ky dvoch sovi•etskych vedeokých pracovníko,y. Dr. R. A. Lopatkin velmi zaujímawo a presvedčivo hovoril o zvláštnostiach súčasného nábo-

Účastníci seminára. Zlava: vedúci redaktor časopisu
Kozmos M. Brezina, riaditel SÚAA M. Bélik, riaditelka AÚ SAV, RNDr. L. Pajdušáková, CSc., riaditel KH
v Hlohovci Dr. E. Csere a pracovník MK SSR J. Mackovič.
Foto: T. Pi'ntér
ženstva v ZSSR a prof. V. D. Tlmofejev o leninských
vztah-ech k náboženstvu a eirkvi. Ideologické eddelenie ÚV KSS v Bratislavo zabezpečilo vynikajúcu
tlmačníčku, která obidve pnednášky prednesené
v ruština prekladala do slovenčiny, a tak si účastníci seminára znali možnost z robidvoch prednášok
odulost naozaj maximum.
Po prednáškach sa vo večerných hodinách uskutočnila beseda o časopise KOZMOS, v ktorej se nozoherali otázky súčasného stavu odbenatel-ov, korešpoudenton a spolupracovníkav. Vdčšina pnitomných
sa o těmto časopise vyjairila kladne a so želením,
aby si KOZMOS í nadalej udržal aspoň takú formu
a obsah, aký má dnes. Jedeným nedostatkem tohto
časopisu je, že má pomerne malý náklad. Účastníci
semiinára práslubilů, že .dobrou propagačnou prácou
najmd medzi mládežou pem.čžu zabezpečit zvýšenie
nákladu tohto časopisu.
Celoslovenský seminár Astronómiou za vedecký
svalový názor spinil svoje iposlanie. Účastníci si odulesti veta cenných poznatkov, najmá o ateistickej
výchova mládeže, které budú podkladom práce v astnonomických krúžkoch pri vých'ave mládeže k vedeekému svetovému názoru.
— BA —
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POZOROVANIE PRECHODU MERKÚRA
PRED SLNEČNÝM KOTÚČOM
Ladislav HRIC, Banská Bystrica
Dita 10. novembra 1973 skupina členov astronoinického krúžku na Prírodovedeck•ej fakulte UK
V Bratislavo uskutečnila na irvezdárni v Hurbenove
pazorovanie prechodu Merkúra pred slnečným diakoni. (Podrobnejšie sa čitato o tomto zaujimavom
aetronomickom úkaze může dočítat v 5. čista KOZMOS u 1973, strana 148-149, v článku Ivana Molnária, prom. fyzika, Úkaz čiernej kvapky.) Akciu pripravi-li ,pracovníci katedry AGM ,Prirodovedeokej fakulty UK v spolupráci s pracovníkmi observat&i;a
v Hurbanave, ktmi upríkladne s velkou ochotou vyšli
v ústrety mladým študentom, aby si mohli prakticky
osvojit návyky, potrebné xpri práci v astronómii.
Všetci zúča-stneni pozorowatelia pricestovali do
Hurbanova ešte v pi+atok vo večerných hodinách a
podrobne zostav4li program pozorovania na nasledujúci deň. Program pozorovania mol byt takýto:
traj+a pozerovatelia muli zaznamenávat čas jednotlivých konbaktev stopkami tak, že by pozorovali pnemet slnečného disku na projekčnej doske s ;priemerom obrazu 25 cm (použitý dalekohIad — refraktor,
výrobca Meopta, n. p., Bratislava, rpriemer objektivu

120mm, zvččšenie 66,6X), jeden pozorovatet mal
fotografovat jednotlivé fázy prechodu Merkúra slnečnou komorou, ďalši ,pozorovatel mat sledovat slnečný disk v spektrohelioskope a ostatní účastníci mali
pracovat ve fetografickom iaboratóriu. Na druhý daň
ráno bole velmi zlé počasie, které trvalo celý dali,
čím sa velmi narušil plánovaný program poserov.auia. Mnohé body programu sa proto nepodanilo realizovat. Podarilo sa časovo identifikovat len druhý
kontakt, pprvý kontakt bol neurčitelný a tret! i štvrtý kontakt sa pre husté oblaky nedali pozorovat.
N.apri•ek nepriaznevému yačasiu se však podarilo
zhotovit 10 fotografických platní (materiál DU 3
hart), di« ktorým bod pomerne presne určený čas
stgpkami. Používal sa vedecký časový signál. Najza'ujímavejšia a aj najkvalitnejšia je posledná fotograf ta, která zachytila Merkúr v okamthu tesne prod
tratím kontaktem. Na io'tografii vídiet aplanébu, ako
sa trsne pribllžila k okraju slnečného disku, jej tvar
sa zmentil z pávodného kruhového na pretirahnutý a
za malý okamlli nastáva úkaz čiernej kvapky. Vonknjší okraj slnečného 'disku je v tamto mieste mierne konvexný, čo je spósobené idifrakclou svetla na
pl•anéte. Čeerne škvrny na sinečnom kotúči sú oblaky, které rušili pozorovanie.
Časové okamihy•druhého kontaktu, namerané troniti ypozouaMatelmi, vo svetovom čase:
1. UT = 7 hod. 49 min. 26,1 sek.
2. UT = 7 hod. 49 min. 25,6 sek.
3. UT = 7 hod. 49 min. 29,9 sek.

SLNEČNÁ AKTIVITA A VZŤAHY
Ped tómto názvem uskutečnila sa v dňoch 23.29. sept•embra 1973 v Sterem Smokovci 7. medzináro:dná konferencia o fyzike Sluka, organizovaná tentoraz Astronomickým ústavem SAV. Zúčastnilo sa
jej 64 vedeckých pracovníkov z 11 štátov. Podnet na
usporadúvanie pávodne len dvojstranných čsl:poXských porád o výskume Sluka vznikol v roku 1960.
Neskar se tieto rozrástli na konferenci slnečny'cb
fyzikov :eurépskych socialistických krajin a na poslednej sme už zaznamenali i účast 3 aápadných
krajin. je epoitešltelné, že aj úr•oveil prednesruých
referátov se postupne zvyšovala.
Konferenoia bole zahájená dde 24. 9. 1973 o 10,00
hodine. Účantníkov konferencie za Predsednlctvo
SAV pozdravil akademik T. Kolbenheyer a vn Vysokých Tatrách ;privítal tajonmík MsNV I. Tkáč.
Čas vyhradený zaead'aniam bol pine využitý a účast na každom zasadanf bota takmer 100%. Na velmi •dobrú účast malo iste vplyv i velmi nepriaznlvé
počasie (zima, hmla, dážd).
Spolu odznelo 68 referátov, které holi takmer
všecky hned odevzdané na recenzné pokračovomie
pne tlač. Referáty vyjdú ako 6. zvčzok Prrác Astronomli•ckého observatória na Skalnatom Plese.
Na konferncii ,boll diskutované velmi zásadně otázky výskumu Sluka,, týkejúce sa hlavne slnečnej
aktivity a vztahu Sluko—Zem. Boil preber•ané najaletuáln•ejšie problémy všetkých prejavov slnečnej
akt=ivity (škvrny, chromosférioké erupcie, protuberancie, koronáline 'kondetzácie, magnetické polita,
rádiové žiarenie S1nke, peiliodlcita raktivity a pod.).
Pozornost bole venovaná z praktického hladiska
velmi důležitým problémem, a to mechnniimu prenosu aktivity zo Sluka na Zem (snnečný vietor, magnetosféra) a pragnbzam slnečnej aktivity.
Na konferencie odznelo na uvednú tematiku 68 referátcv. Vzhladom na počet vystúpení, ako i odbornú úroveň je velmi tužko vybrat najdóležitejšie a
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najzaujímavejšle referáty. Medzi tie, v kterých bole
zahrnuté mnoho nových Gpoznatkov treba zavadit
príspevky V. V. Kasinského zo ZSSR a R. Mullera
z Francúmika.
Prvý, v referáte nazvanom „O vzájomnom vplyne
priestorovo vzdialených skupin škytu, vytvárajúcich
aktívne komplexy s výskytom erupcií" ukázal, že
výskytu energetických protónových erupoií predchá=
doajú značné zmeny ;magnetického toku, majú•ce za
následek pomerne rýchle objavovanie a zanikanie
sate]itných slnečnéhh škvfn. Ukázal tiež, že tieto
rameny postupujú smerom k miestu', kde neskoršie
arup cla vznikne. Akenáhle satelitné škvrny dosiahmu
miesto erupele, ~zanikaj'ú s ňon synohróre. Spolu
s o•bjtavavanlm se erupcií najnižšoj mohutmasti (subflare) můžu byt rýchie zmeny v satelitných škvrnách ,pomerne dobrým indikátorom pra predpovedaale vzniku veTkej erupcie v nejbližších hodinách.
Ttakéto možnosti prognóz erupci! majú vzhledem
na ech možný vplyv na medziplanetárny priestos a
Zem velký význam. Týka sa to bezpečnosti kosmických letou, i prognóz určitých javov a zmien v celuj
atmosféra, ba ti biosféra Zome. Význam prognóz chrnomosfériekých erupcií, které sú zdrojem vysokoenergetických častic, bol na konferencie zdčraznený mimo mého i skutočnastou, že sa týmto problémem
priame, či nepr amo zaeberal značný počet referátav — takmer pčtiva.
R. Muller v referáte „Jemná šbruktúra slnečných
šlevfn" prezentoval jedny z najlepšfch snímek slne•čných škvíro, aké kudy boll urobené zo zemského povrchu. Pracuje na vysokohorskaj stanici Pic du Midi
(2850 m) v Pyzenjach. Referoval o štúdiu jemnej
štrufktúry penumbry slnečnýhh šlevtn. Ukázalo sa, že
známe vlákna penumbry sú zložené z jednotlivých
jasných zín, ppohybujúcich se rýohlostamt asi 0,5 km
za sek. Životná doba týchto zřn je okolo 3 hodfn a
priemor asi 260 km. Hlavne posledný údaj svedčí

Časí účastníkov na výlete v Demšnovských jaskyniach.
Foto: K. Msník
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u vyso,kej kvalita upozorovaní, které za výnimočných
Ipovetemnostnýoh po•dmisnok možno robit shiečným
dslekohLadom na Pic du Midi. Snímky s roziišavaoou schopnosáou asi 400 km totiž holi donedávna
velmi zniedkasvé. R. Mullerovi sa .na jeho fotograáriách tiež podanilo identifikovat fakule velkosti asi
700 km, zátial öo do.tenaz zaznamenaný najmenšf
priemar bol okolo 1200 km. Výsledky R. Mu1lesa bndú mat svoj odraz pri konštruavanf mechanizmu
vzniku a vývoje aktívnych oblastí a tiež v teérii sluečnej atmosféry.
Referáty z e pedíaie Astronomického ústavu SAV
za zatmením Sin lsa v Niger! vzbudili tiež veIkú pozornost.
Z prac•ovlska usponiadajúceho konferenciu boll
prednesené 4 referáty, a to:
1. V. Bumba, J. Sýkora: Large-Scale magnetic
structure and distribution of coronal emission
2. J. Sýkora: Polarization of the corona during solar eclipse on June 30. 1973
3. Š. Knoška: Some remarks on the sunspots rotation
4. V. Rušin: Nabijudenie solnečnogo zatmenia 30ogo ijunja 1973 g.
Sin•ečné oddelenie Astronomického ústavu SAV
prezentovalo svoju prácu aj malou výstsukou fotografiokýoh snímek sinečných škvfui, chromosféry,
Eprotuber'ancií a koróny a predavšetkým snímek získaných expedfciou ústavu počas úpiného zatmenia
Slnka 30. júna 1973 v Niger!.
Iný velmi dáležitý okruh otázek bol kozmický výzkum socialistických krajin v rámci prograunu INTERKO•ZMOS. Od rí3znych technických zpráv o pripravovaných experimenátoch, prešlo sa už :k inmte.rpretácii výsleci:k•ov menanf na druži•ciach. Jedná sa
hlavne o merania v tých spektrálnych odboroch žiarenia, které zo Zeme nie je možné pozorovat, t. J.
krátkovinného a X-žiarania.
Jedno večenné zazadnutie — 25. 9. 1973 — bolo
venované organizačným otázkam, týkejúcim sa spolupráce socialistických krajfn pri koordinovaní pozemských pozorovaní počas letu družice INTERKOZMOS.
26. 9. 1973 0 19,30 hodine sa uskutočnils významná parade zástupcov eurbpskyoh socialistických kralín, na ktorej sa rokovalo o budúcej spolupráci slnečnýoh fyzikov v rámci mnohostrannej koaperácie
aikadémií socialistických krajin. Akademik E. A. Lauter (,NDR), podpredse•da multiiaterálnej problémovej
koanisie akadémií socialistických krajin pne plsnetárny .a geofymi:ká.lny výzkum [KAPG) a predseda
p•adkomlisie 2 ypne fyziku vztahov Sinko—Zem 'informoval o ponuke KAPG oddelit slnečn•ú fyziku a vytvorit pre ňu v rámci uvedenej podkounisie samostatná pra,covnú skupinu pod názvem „Fyzika pneJavov aktivity Sin'ka". Tento krok má byt podniknutý v zaujme rýchleho plánovania a organizovanía

ninohostrarinej spolupráce v odbore fyziky Slnkui.
Akademik Louten zdéraznil že sa tak de'je v súhlase
so závernrI straníckych orgánov a akadémií socialistických krajin o integrácii základného výzkumu.
Delegácia NDR súč•asne prodložiia katalág pro+blémrv, které by sa v tejto pracovnej skupine msti
nešít do roku 1980. Katalóg bol vypracovaný po konzuLtáciách s poprednými pracnvníkmi zaobersjúcimi
sa fyzikou Sluka v jednotlivých socialistických krajinách. Záutupcovia delegácií ZSSR, ČSSR a NDR
prehlásllí, Lže sú pripnavení začat navrhovanú spolu
právu ihned. Zástupcovia MLR, Polska a Rumunska
sa vyj!admla po konzuitácíách s ioh reprezentantmi
v KAPG.
88poločenský program 'obsahoval n•asledovné akcie:
'Díla 24. 9. 1973 večer sa uskutočn lo společné
stretnutie v banketovej miestnosti hotels Bellevue
pod názvem ,;Mikuláš bryndza party".
Díla 29. 9. 1973 uskutečnil sa výlet do Demdnovských jaskýň Slobody. P=očasie bulo velmi nepri°aznlvé, ale krásou jaskýň boll vánici účastníci nadšení.
V jaskyni sprievodcovia venovali účastníkom velkú
pozornost. Bol zabezpečený anglioký výklad.
Díla 28. 9. 1973 večer, napniek chladnému počasiu
sami účastníci sa rozhodli pse společná záverečnú
večeru na Mecivedej lúke. Podávaný bol kotlfkový
guláš. lute i tento večer zohra1 v nadvi znosti úprimniých a pniateTských stykev nenialú úlohu.
Velkým nedostatkem belo, že sa nemohla uskutočnU plánovaná návšteva cbservatórií Astronomického ústavu SAV na Lomni•akom Stíte a Skalnatom
Plese. V dobe konferencie, po havárii, .obe visuté
lanové 'dráhy bol! mimo Fprevádzky. I napriek nepmisznivému poča'siu niektorf účastníci vyšli peče na
Skallnuté Pleso.
RNDr. J. Sýkora, CSc.

Sympózium o stabilita slnečnej sústauy
a malých huiezdnych sústau
RNDr. MARGITA KRESAKOVA, CSc.,
Astronomický ústav SAV, Bratislava
Pri príležitosti mim•ariadneho valného zhrom,aždeni+a Medzinár•odnej sstronomiekej úni.e, zvolaného
lz 500. výsočiu narodenis Mikuláša Kopernik•a, kon.a
lo sa vo vlasti tohto velkého polského vedca šest
významných astronomických syn~pózií. Prvé z nich
(62. v sérii syn~pÓzií usp,oniadaných touto medzinárodnou o'rganvizáciou od druh•ej svetovej vojny)
bolo venované sta-bllite slnečnej súst vy a malých
hvlezdnych sústav. Pod predsednictvoan Y. Konala
z Tokia zišlo sa vo Va•ršave do sto vedoov z celého
sveta, aby si v štyr•o•ch dňooh — od 5. do 8. septeunbra 1973 — vypočuli a predi5kutov'ali 35 odborných referátav z velmi zaujímavej oblasti ne!bezkej
mechaniky.
Prvá čest sy:mpbzia bola venavaná pro:blémom pohybu telies obiehajúcich okolo Sluka: komét, pianét
s asteroi:dov. Z dynamiky jednotlivých konnét zaujaii pozornost ns•jmá výsledky Ústavu teoretickej asutr•onómie v Lenimgrade. N. A. Boohanová a J. A. Černeitenk•o preskúmali poktupné zmeny negnavitačných
efektov v pohybe peniodiakej koniéty Encke. Tieto
zmeny, známe už pred sto makmí, zohralů vo vý'voji
poan•a•tkov o kométa•ch velmi dáležltaí úlohu. NajrkSr viedli k nnýlnemu záveru o prítourunostl odp•orujúceho prostredia v slnečnej sústave, neskár k objavu raketového efektu unňkajúcej hmoty na pohyb

APRÍL 1971

KOZMOS 57

komét, ktorý zapríčiňuje odchýlky od g+rav.ttačného
zákona typické iba pre kométy, •objasňuje starnutie
týchto telies. Podrobnou analýzou všetkých pozorovaní z 20. storo,čia na samočtnnom počítači Bochanová a Černetenko dokázali, že pokles intenzity negravttačných efektov je plynulejší, ,ako sa dostaT
usudzonalo. N. A. Beljajev a S. D. Saporev preskúmali výnvmočný príipad silných gravitacných porú•ch
peniodioke•j kométy Schwassmann-Wachmann 3 v roku 1882. Kométa sa vtedy podTa ich výpačtov pniblížila k Jupiteru na 850 000 km a prešla vnútornou
častou sústavy jeho dvanástieh mesiacov; minimálna
vzdialen+ost bola iba o málo věčšia ako =priemer dráhy Mesiaca okolo Zeme. Nevšedne silným gravitačným působením jupitera sa obežný čas kométy skráttl z 24 na 6 rokov, vzdialenost perihélia od Sloka
p-oklesla z 4,2 na 1,2 astronomlokej jednotky a smer
k perihéliu sa otočil a 120°. Ceikave ide o jednu
z najdrastickejších zmien :pohybu okolo Slonka, a
poznáme.
Velmi zaujírnavé výsledky k otázka původu prstenaa asteroidov medzi Marsom a Jupiterom obsahoval referát M. Lecara a T. Franklina no Smithzonovho astrofyzikálneho observatória v Cambridge, USA.
Uvedení anton i matematickým modelov+aním na zamočkinoan počítači dokázali, že dráhy rasteraido+v za
vonkajšou hnanicou prstenca by bolí velmi nestabtlné. Keby v týchto miestach původne tiež obiehali
asteroidy, rušivým působením planět by sa stadial
rozptýlili v astronomicky krátkam čase — za niekofko tisíoročí. Užšie problémy dynamického vývoja asteroidov v kritických podm:lenkach (rezoncancia, kritický sklon) osvetlli najmě referáty G. A.
K-rasinského a H. Schoila. O novej metóde odhadu
veku asteroidálnyoh rodin — t. j. času výbuchov,
pri ktorých podla súčasných ,predstáv vznikli skupiny +asteroidov s podobnými dráhami — referovali
japonskí astronómi Y. Kozai a M. Yuasa. Ich výsledky, založené na teórti sekulárnych porúch, dali pra
štyni najvěčšie známe rodiny vek od 0,5 do 3,7 mtlióna rokov.
V dn,uhej časti sympózia sa prediskutanali problémy pohybu pnir,odzených družíc planět. Tieto pohyby, pni ktorých sa uplatňuje aj sploštenie centráineho telesa a rušenie Slnkom, ukazujú velmi osobi,tné zákonitosti: rezonancie, které vadil ku pravidelnému opakovaniu istých konfigurácií a ktorých
vysvetienie je zložité. Na druhej strana naJznámejšia
pravidelnost v rozložení planět okolo Sluka (Titius
Bodeov zákon — pozn i Kosmos 1972, s. 168) sa pri
podrobnejšom štatistiokom výskume s uvážením ru
šivého pósobenia planět ukazuje ako náhodná.
Podobné metódy, aké sa používajú na výzkum
dynamiky slnečnej sústavy, možno s jatými zmenami
aplikovat aj na sústavy hviezd. Tejto problematika
bula venavaná tretia č•ast sympózia, ktorá tiež pr,iniesia zaujtmavé novinky. Francúzsky astronóm M.
Hénon modeloval na samočinnom počítači vývoj guIových hviiezdokůp; zistil vysoké stabilitu hviezdnych
útvarov telilo typu a podmienky, pni ktorých by
mohol nastat postupný rozpad. Podobné štúdie pra
hviezdne sústavy s malým počtom členov sa robili
na anglickej univerzite v Cambridge. M. J. Valtonen,
W. C. Saslaw a S. J. Aarseth tam skúmaii najrozličnejšie sttuáoie v problémy troch telies a D. C. Heggie zi+stil významný dynamický vplyv dvojhviezd na
vývoj malých hviezdnych systémav, ktoré ich obklopuj'ú. Z kozmogonického hladiska je významný
Heggiaho výsledek, že mechanizmus vzniku dvojhviezd z hviezdokáp nite je dostatočne účinný na to,
aby vysvetlil původ pozorovaného velkého počtu
dvojhviezd v Galaxii. Opačný prístup k taj istej zákiiadnej problematike zvolili L. C. Lodén a H. Rickman za štokholanskej univerzttnej hvezdárne. Na
enímkach vetkej oblasti Miiečnej cesty, získaných
na Boydenakom observatóriu, identiftkovali blízka
páry hviezd, zistovali ich spektrálne typy a výsledky obslahlej štatistiky porovnávali s tečnou náhodného rozdelenia. Ich závan je, že veT•a dvojíc ná-
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padne podobných hviezd predstavuje posslednč zvyky galaktických hviezdakáp, ktoré sa už rozpadli a
rouptýlidi.
Na záver sympózia odznelt trí základné referáty
J. Mosera, L. Markusa a H. Pallarda, kterých úlohou bulo zhrnút terajší stav a posúdit perspektivy
rozličných oblastí nebeskej mechaniky. Ako naznačil najmě posledný referát, uiektoré oblasti už prakticky uzavrela práce minulých generácií a obJavy
širši:eho dosahu tu nemožno očekávat. Neplatí to
o otázkaoh stability, ktoré stále zostávajú :otvorené
a stále sa uleazujú zlažitejšie. Obrovský technický
vývoj samočinných počítačov podstatne rozširuje
možnosti použitti+a numerických metód aj tam, kde
sa ešte prednedávnom situaoia zdala byt beznádejná. Už na tomto sympóziu bole možné sa stretnút
s referát'm.i, ,kterých závery se zakiadali na Avýpočte
rušených dráb velkého počtu telies pra o+bdobia tisícov až státisícov rokov, a tým umožňovali utvorit
štatisttcký obraz vývoja celých složitých systémov.
Z tomto smeru možno azda očekávat najzaujímavejšie budúce pokroky nebeskej mechaniky.
Jeden z referátov takéhoto typu nebol už ani
prednáškou, ale komentovaním krátkeho filmu. Je
príznačné, že okrem +brilantnaj, čisto anaitem+aticky
poztavenej pr.ednášky J. Mosera iba tento referát
vyvolal spontánny potlesk inak vážnych a rezervovlaných účastníkav. Moskovský ,astronóm L. Kozlov
vykonal so svojimi spolupracovníkmi série výpočtov
o deformácii modelav eliptických galaxií, ktoré sa
stretnú s telecom alebo menšou sústavou pporovn.atežnej hmatnosti. Postupná zmene štruktéry galaxie
pni stretnutí bola pne najzaujúnavejšte príklady znázornená trikovými fiimami z rozličných p!ohladov.
Eilmy ukazovali vznik špirálových galaktických ramien, ich vychyT+ovane z ;původnej základnej roviny sústavy, zachytenie a odnesenie časti hviezd
z dosáhu materskej galaxie. Vznikajúce nové útvary
sa nápadne podobali na niektoré špirálové hmloviny, ako ioh poznáme z fatag lafických snímok velkýmpi dalakobLadmi.
S;pomí'nané referáty sú iba úzkym a istotne aj trocha subjektívnym výberom z mnohých prednesených
práč ntr+onómov z celého sveta. Sympózium ukázalo veTkú škálu vývojových prablémov, ktorýnai sa
zaoberá súčasná nebeská mechanika, a ich úzku
spětost s najnavšínii pol rakmi v mých o+blastiach
aztr:onómiie a dokonce aj astrofyziky.

Saturnovy prstence
Radarové zkoumání Saturnu potvrdilo domněnku,
padle níž se prstence této planety skládají z masívních kusů skal. Zdá se, že tímto byla teorie, po,dla
níž se prstence skládají z částeček ledu, prachu a
plynu, vzniklá na počátku 60. let, vyvrácena. Ke
slovu přichází stará Maxwellova teorie. Maxwell
došel raku 1859 k závěru, že prstence se musí skládat z množství úlomků dřívějších měsíců, které byly roztrhány sl•apovýiii silami planety.
R. M. Goldstein a G. A. Morris provedli průzkum
pomocí 64 metrové antény, která patří radiao+bservatoři NASA v Kalifornii na Mojavské poušti. Jejich
měření ukazují, že odražený signál od prstenců je
značně vyšší, než se očekávalo, ,přičemř planeta sama odráží jen slabě. Z registrované radarové ozvěny
vychází, že materiál prstenců má ostré a nepravidelné hrany a že úlomky mají průměr nejméně jeden metr. Naštěstí není pro let Marineru k Jupiteru
a Saturnu plánovaná cesta prstencem (start 1977).
Sterne u. Weltraum
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O perspektívach amatérskej
astronómie na Slovensku
Z podnetu riaditelstva Slovenského ústredi+a amatérskej astronómie v Hurbanove bela zvolaná pracovná porada riaditeTov hvezdární na Slovensku. Porada sa uskutočnila na Krajskej hvezdárni v Hlohovci a zúčastn=ili sa na rej všetci riaditelša hvezdární v SSR.
Na porada sa konštatovalo, že plánovaných akcií,
které usporadúvajú jednotlivé hvezdárne na SIcvensku, je pomerne vola a mnohokrát sa jednotlivé
termíny týchto akcií krížia. Dopelo sa k názoru, že
bude treba jednotlivé termíny poduja!tí zladit tak,
aby nepreikážali jeden druhému, ale aby bosi riadené z je,dného centra. Pracovné porady riadi'tel•ov
hvezdární sa ,proto uskutočnaa len trikrát do roka,
a to 14. a 15. marca v Handlovej, 6. a 7. júna v Humennom a 10. a 11. októbna v Pieštanoch. Na každú
poradu riaditeYev bude pozvané aj predsední•ctvo
SZAA, aby takto bol s úlohami na úseku amatérskej
astronómie obeznámený široký aktív dobrovolných
pnacovnikev.
Ú+čas+miici porady sa jedn•omyseTne zhodli na zhednotení celo:slevenskej výstavy o M. Kopernikovl a
v rámci tohto zhodnotenia hodlajú v tomto roku
urobit pprZpr•avy na inštalovanie putovdnej výstavy,
ktorá by poukázala na boj za vedecký svalový názor.
Výstava by mela byt otvorerá v roku 1975 pod názvem Vývoj aistronómsie.
Účaastníci porady tpradniesli pršpomienky aj na doterez uskutočnené zrazy mladých astronómov Slovenska, pričom sa na porade konštatoMalo, že doterajšia forma usporadúvan a zrazov už na súčasné
podmienky nestačí. Z toho !dávedu treba zrazy zlep
šiť z odbornej aj z pnaktickej stránky a do programu zaradít vlec odborných a praktických pozorortiarí.
Riaditelia krajských a okresných hvezdární po
zhodnetení viastnej činnosti za rok 1973 prikročili
k návrhu plánu hlavnej činnosti na rok 1974. Okrem
drobných akcií, akými sú napmiklad besedy, prednášky, výstavky a pozoroiania pod jasnou večernou
oblohou, které usporiadajú všetky krajské a okrasné
hvezdárne na Slovensku, budú jednotlivé hvezdárne
organizovat aj mimoškolské vzdelávanie mládeže
v rámci Iudavej univerzity astronómie, plánujú rozlilčné exkurzie do zahranničia s ciaTem získat poznatky v organizovaní ramatákej astronómie. V rámci
30. výmočia SNP sa zorgauizujú sútaže a kvizy pod
názvem Partizánske noci pod jasnou oblehne. Okrem
toho sa zorgan+izujú dni astronomickej techniky, premietania fihnov a diapozitivov s astronomickou tematikou verejné pozorovania ďalekohladmi pra •doepelých a mnohé ind akcie, které mládež late stmelila a podporia ich vedeaký svetový názor.
Z celoslovenských akcií na rak 1974 sú naplánorvané štyri dvojdň•ové porady metodikov v Prešov-e,
v Handlovej, v Žilšne a v Hurbanove. Ďalej sú to:
Celoslovenšká metecrlcká expedíoia v Banskej Bysltricš (III. štvrtrak), celoslovenský seminár o medziplanetáirnej hrnete (Turiec 5., 6., 7. IV. 1974), celosiovsnský kvíz Čo veme o hviezdach, za účasti
mozhlasu a televízie, IV. zraz mladých astronómov
Slovenska (1. až 7. 7. 1974), putavná výstava Veslmir očerni deci a mnohé iné. Naplánovalo sa aj medzinárodné sympózium prš príležitosti otvomenia novoj prevádzkevej budovy hvezdárne v Hurbanove.
ŽáaT, smpózium sa neuskutoční, lebo stavba tesne
prad dokončením zatial z neznámych príčin vyhorela.
Z výrobnej činnosti v roku 1974 hiavná pozornost

sa bude vano-vat výroba ďalekohladov MDN-120 podl'a požiadaviek jednotlivých odberateTov, údržbe
d.alekahTadav na hvezdárňach. V d:ielňach SÚAA sa
kbudú vyrábat rozličné názorné pomůcky podTa návrinov a požiadaviek hvezdární.
Z edičnej činnosti ,pripadla úloha na Slovenské ústredie amatérskej astronómie v Hurbanove v roku
1974 knižne vydat publikácie od Ing. Zajonoa Amatérske ďalekohlady, od Ing. Dojčáka Zatmenie Sinlea a Mesiaca, od Ing. Knošku Spósoby pozorovania
Sluka, ofd M•olnára Zákryty hviezd Mesiacom a od
dm. Csereho Astr•otesty I. a II.
Z tohto malého prehTadu činnosti ámatárskej astronómie na Slovensku na rak 1974 vidiet, že je tu
široké pole působnosti. Treba však, aby sa do tejto
činnosti v phnej miere zapojili ppredsed•ovia ZO SZAA,
vedúci astronomických krúžkov na školách a aj ostatní záujemcovia o amatérsku eastronómtiu na Sbvousku.
M. BREZINA

Celaštátna meteorická expedícia
Celoštátnu meteorickú expedíeiu „Ondřejov —
Chvojná 1973", která sa konala v dílech 22. júla až
5. augusta 1973, uprlpravil AÚ ČSAV Ondřejov za spolupráce Pudoivej hvezdárne a planetária M. Kopernika v Brne a L'ud•ovej hvezdárne v Úpici.
Pozorovanie belo organizované z divech stanic.
Prvá hola umiestená v areál+i AÚ v Ondřejove, kde
bol vedúcim Zdeněk Mikulášek z Brna. Druhá bola
v Chwoj!nej v °katastri Nový Knín neďaleko obce Krávy, asi 34 km na juhozá,pad od Ondřejova. Vedúcšmi
na Chvojnej boni Miroslav Šulc z Brna a František
Ždáraky z Ondřejova. Odborným vedúci+m celuj axppedície bol RNDr. J. Grygar, CSc., z Ondřejova. Na
expedícii sa zúčastnilo 31 pozor•ovatel•ov (a V. Vel!ička — obsluhu radaru), z toho na Chvej!nej belo
12 účastníkov. Zo Slovenska boli prítemní pleti pozomo;vatella.
Aj keď počasie nebale velmi priaznivé (naj:má
prvý týždeň), účastníci nestrácali optimizmus. Pozorova ,ie sa začalo, len do bona obloha dostatočne
temná a jasná. Prvé dni nad ránom pozorovanie nepatrna rušil svit Mesiaca. Pozorovalo sa až do svitania.
iPozoravatelia v Ondřej•ove boli rozdelení do troch
skupin po štyroch pozoroivateloch, jednom zapisevaetelovi a náhradníkovi. Dva skupiny pozorovali delostreleckýnni b narmi 10X80, jedna skupina všzuáine.
ivleteory +b.oli zakreslované, čas sa moral s presnosto+u na jednu sekundu. Celkove belo odpozorovaných
553 had. 01 min. 46 sec. Zapisovalo sa 149 hod. 03
nnin. 54 sec., spolu teda 702 hod. 05 min. 46 sac.
Belo pozorovaných 2153 meteorov; ale niektord .vi-
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deli viacerí pozorovate°lia, získalo sa o nich 2955 zázoamav. Za eslenýeh bole 2092 meteonov, spolu na
2883 zá+kresocla. Pozozov+aných boto 515 spoločných
metemov, z ktorých sa získalo 1330 záznamov. S.tredná hodová frekvencia bota 5,43 met/hod., 45,2
meteorov boto spoločnýoh. Najváčšiu hodtnavú f°rekvenctu a počet metaorov mula samozrejme skupina
vlzuaina. N.ajvia'c meteorav zaznamenal Štelpán
'Pasch'ke (211), rnajvdac spoločných meteorov Zdeněk
Mákulášek (122). Predbežný odhad sp°oločných meteorov medzi stanicanrri v Ondřejove a na Chvojnej
je 'asi 120, čo je velmi pekný materiál na určov,anie
atmosfeniokých dráh meteorov.
l?o nočnom pozorovaní bol spánok do 10,00 hod.
Potom sa spraoovávati výsledky z predošlej nocí.
Prepisovante protokolov a premertavante súradníc
meteorov a k&dov+anie zabrali skoro celý deň. Zakódované údaje sa rdierkovali na pásku a tak °bolí
pripnavené na strojové spnacovanie. Ponorovatelta
ovládali svetelné tastre, ktoré prt stlačení okamžite
registrovala kamera. Kamerou sa snímala aj obrazovka radarového osciloskopu a chronograf. Tým sa
získal presný časový údaj o koncidenciách.
Ciefom exipedíoie polo pozorovat roj delta Aquavidy, nadvtazat optické pozorovania na radarové a
získat čím viac kolncidencií. Tým, že pozorovanle
boto organizované z dvoch stanic, bude možné vypočítat výšky meteorav v atmosfére s preanostou na
anekotko kilomeffiiov. Podobné pozosovacie programy holi organizované aj v Kanada (dr. MUtmaun) a
vo Švédsku (dr. Lindblad). Tieto pozorovania však
nehole n fotko úspešné. Ondřejovské expedície dosiahujú špičkovú úroveň.
Pxkurztami do jednotlivých od:delení astronomického ústavu si účastníci prehlbovalt svoje vedomosti v rastronámli. Mali možnost vidiet dvojmetrcvý
dalakahtad, pni ktorom ich dr. Grygar oboznámll
s jeho históriwa ra s progoamom.
Zaujtmavá bota exkurz a do 'slnečného eddelenta,
oddelenia pre spotupráou v rámci Intenkozmosu 1 ohomnámenie s družicovým laserovým raclarom. Ing.
P'oko'rný vysvetlil pr°incIp pozorovania mateorov radarom a perspektivy tohto výskumu.
Pri neipniaznivom počasí si mladí astronómovia
krátili čas štúdlom, dtskusiwml i sjpevom. Expedíciu
možno ceikove pokladat za velmi vydarenú. Mladí
astronómovia splatit náročný program a nadviazali
nové priatelstvá, které sa nekončia záverom expediofe.
Aj ked táto expedícia bota posledná a mala název
PORADEX (P:Osledná RADarová EXpedí•cia), predsa
všetci verime, že sa ešte stretneme a budeme mčct
dalej prehlbovat pororovataT+skú prax, ve+demosti I
PAVOL RAPAVÝ, Prešov
pniateIstvá.

ČO *KDE KTO * KED Y
Jubileum hvezdárne v Prešove
30. novembra 1973 sa uskrutočnll v Dome kultúry
ROH v Prešove Jubíilejný krajský astronomický seminár pni príležitosti 25. výročia zaLoženi+a Tudovej
hvezdárne.
Účastníci seminára st so záujmom vypočuli prednášku riaditelky Astronomického ústavu SAV na
Sltadnfatom Plese RNDr. 1;. Pajdušákovej, CSc, na tén>iu: Ideologické problémy astronámie. Otázkou mimozemských elvil,i7áctí sa zaoberal RNDr. Anton Hajcink, CSc., zo Stovenskej akadémte vied v Brattslave.
Rsi,ad'vteT Krajskej hvezdárne v Prešove Imrich Szeghy prevzal pozdravné listy z rúk zástupcu Ministersiva kultúry 'SSR s. IvLaokoviča a Východoslovenského KNV s. Chrobáka. Jubilejný semimár pozdr,a-

vlil aj riaditelta a zástupcovia krajských a okresmých hvezdární na Slovensku. V rámci jubilea hvezdárne v Prešove odevzdal riaditaI Sloven+ského úztr'edia amatérskej astronómie v Hurbaeove s. Milan
Béli'k ptatim amiatérotu a+stronómam vo Výohodosl•ovensko+m kraji za rozvoj amatérskej astronómi'e medailu Mikuláša Konkolyho.
Účastníci sesninára sa ttež zúčastnili na odhalení
památných tabúT na historických miestach, kde stáli
prvé hvezdárrne v Prešove. Š. FIALKOVA, KH Prešov
Hlohovec (J. S.) — V dílech 24. a 25. októbra min.
roku se zišli v Hlohovci metodickí pracovníci krajských a okresných hvezdárnní, aby zhodnotili do+terajšie výsledky práce na poli amatérskej $stronómie. Konštatovalo za, že v Západoslovenskom kraji
ektivne pracuje 124 krúžkav, vo Východoslovenskom
45 a v Stnedoalovenskom kraji 05 astronomických
krúžkov. Htavným .clelom týchto krúžkov je výchova mládeže k ved•eckímu svetovému názoru.
Bratislava (Br) — Okresné 'osvetavé stredisko Bra'tlslava-v+idiek v decembri 1973 usporiadalo okrasný
seminák s astronomickou tematikou. Okrem prednášok prednesených pnacovní°kmi AÚ SAV a pracovnikov Pudových hvezdární uskutečnila sa II. celo•okresná sútaž o najlepšieho astronóma-amaténa v okrese. Sútažiaci adpovedaIi na 25 otázek z astromómte a z 'kozmonautiky.
Vítaz dostal knihu P eseň o Maskve, druhý v poradí získal knihu Ko~pernůkov svet a tratí otáčavú
mapu bavi'ezdnej oblohy.
Umiestnenie:
V kategórii A: 1. Roman Olexa ZDŠ Modra, 2. Igor
Šerek ZDŠ čataj fa Ľudovít 'Jelemenský ZDŠ Modra,
3. Milan Encinger ZDŠ Modra.
V kategórii B: 1. František Gá°her ZDŠ Jur pot Bratislava, 2. Helena Keldová ZDŠ Modra, Ján Juran
Gymnázium Modra :a Emil Kyselica ZDŠ Jur, 3. Alena
Kucháriková ZDŠ Modra.
Prešov (Fe) — Krajská hvezdár•eň v Prešove inštalov+ala psi príležitosti 25. výročia založenu Tudovej hvezdárne výstavku Poznáva)me vesmír. Vystavované sú lotografie jednotlivých galaxií, pratuberancií, jednotlivých fáz Mesiaca a totografie zatrnení Mesiaca. O výstavku mata záujem najma mládež.
Hlohovec (Ba) — Krajská hvezdáreň v Hlohovci
pri príležitosti 30. výročia SNP vypisuje sútaž pod
názvom Pabtizánske noci pod jasnou oblohou. Sútaž
je vypíraná pre žiakov ZDŠ, a to osobi!tne pra kategóriu nočnikov I—V a oSebitne pre ročníky VI-IX.
Pedmienkeu sútažných prát v kreslení, malovaní,
modetevaní a tne] technike je, aby vystihovalI život, boj a prácu partizán•ov za našu slobodu, hviezdnu oblohu s rozličnými objektmi (hviezdy, Mesiac
v rozličných fázach, Sinho počas východu alebo západu, ptatnéty, letiace meteory, Mltečnu cestu a m é).
Z vybraných prát v okrasných kolách bude usponiadané krajské kolo, z ktorého odborná komisia vyberle po 15 prát z každej kategórie. Prihlášky do
sútaže molo podat na Krajskú hvezdáreň v Hlohovci.
Zážitok z hvezdárne. Exkurzlu na banskobystrickú
Vartovku uskutočnili aj žiaoi Odborného učtlišta
Stavotndustrie v Banskej Bystrioi. Bota to exkurzia,
na ktorú bude s vdakou spomuaf každý účastník.
P°ozorovanie Sloka, na ktorom beto rriekolko šlrvřn,
a pozor iv ante planéty Venuše sa stali nezabudnutelným zážitkom každého účastníka. Bota to naši prvá
exkurzia na VAartovku, no rozhodne nic posledná,
Ján FEKETE, Banská Bystrica
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SLNKO ustupuje do znamenia Bližencov 21. mája
'o 11. hod. 36. mini. Začiatok lata, letný sinovnat nastáva 21. júna o 19. hod. 38. min. V tomto okamihu
Si!nko vstupuje do znamenia Raka.
Ú;piné zatmenie Slnka nastane 20. júna. Zatmenie
'bude možno pozorovaf na indiokom oceáne, v Austrálii a v západnej časti Tichého oceán. Od nás
tento úkaz nebudeme moct pozorovat. Začiatok čiastoéného zaťmena Sluka všeobeone pre Zem nastane
o 3. hod. 33. min. na 25° 19' Južnej zemepisnej šípky
a 63° 48' východnej dlžky. Začiatok úpiného zaffinenastane o 4. hod. 49. min. na 45° 23' južnej zemopisnej šípky a 50° 4' východnej dlžky. Komiec úplného zatmenia bude o 6. hod. 47. min. na 53° 8' južmej zempisnej šípky a 148° 21' východnej dlžky. Koniec čiastočného zatmenia bude o 8. hod. 2. min, na
34°3' južnoj zemepisnej šípky a 147° 41' východnej
dlžky.
MESIAC bude v čiastočnom zatmení 4. júna. Zatmenie bude možno ,pozorovat na Indickom oceán,
v Austrálii, v Amtanktíde, na Atlantickom roceáne, na
východe Južnej Ameriky, v Afrike, na juhozápade
Ázie a v Europe. Konec zatmania bude vidno tiež
z východnej časti Sev.ernej Ameriky a z celej Južnej
Ameriky. Úkaz zaitmenia budeme můct sledovat aj
z nášho 'územi;a. Začiatofk čiastočného zatmenia nestane o 21. hod. 39. min. Napv8čšia fáza zatmeni'a,
0,83 jednotiek mesačného bpriemaru, bude '0 23. hod.
18. min. Konec zatmenia nastane 5. lůna o 0. hod.
53. min.
lvIERKÚR můžeme pozorovat od druhej polovice
mága na oblohe večer po zapadle Sloka. Prechádza
postupne súhvezdami Barana, Býka a Bližencav.
Planéta sa priblíži k Zemi z 1,33 a. J. na 0,56 a. J.,
čo bude jej minmálna vzdialenosf od nás v tomto
noku. Jasnost Merkúrra poklesne z —1,8 na $3,0
hv. v.
VENUSA bude po obidva mesiaee nad obzoaom
ráno. Budeme ju ,pozorovat ako Zorničku. Projde
pastupne 'cez súhvezdie Ryb, Velryby a Býka. Pianéta sa od nás vzdiali zo vzdialenosti 0,89 na 1,32
a. J. Pnitom jej jasnost ;poklesne z —3,7 na —3,4
hv.v.
MARS «je počas obo•ch mesiacov viditelný na večernej oblohe krátko po zapade Slnka. 'Pohybuje sa súhvezdím Blfžencov a Raka. •Postupne sa °vzdiali od
Zeme z 1,98 a. j. na 2,39 ,a. 'J. Žiari ako hviezda
+1,7 až +2,0 hviezdnej velkostů.
JUPITER je po obidva mesiace v súhvezdí Vodná&a. Můžeme 'ho pozorovat na ramnej oblohe. Jupiter
sa pniblíži k Zemi zo vzdialenosti 5,46 a. J. na vzdi'alenost 4;58 a. J. Jeho Jasnost sa zvýší z —1,8 na —2,1
hv. v.
SATURN můžeme pozorovat len v máji krátko po
západe 'Sloka. Pohybuje sa v súhvezdí Blížeaicov.
V pjúni ale íje pozorovatelný.
URAN je nad obzorem takmer po celú noc. Planétu nájdeme v súhvezdí Panny. Konjunkcia Urána
s Mestacom nastane 5. máj.a o 0. hod. 0. min. P1améta bude 5° savea~ne od Mesiaca. I}alšiu konjunkciu
Urána s Mesiacom můžeme pozorovat 1. júna o 4.
hod. 48. mim. Planéta Qbude opat 5° saverne od Meshca. Urán budeme vidiet na oblohe ako hviezdu

+5,6 hv. V. Pbanéta sa vzdiali od nás zo vzdialenfosti
17,46 a. J. na vzdialenost 18,13 a. j.
NEPTÚN můžeme pozorovat nad obzorem po celú
noc. Planéta sa pohybuje v súhvezdí Hadonoša. Neptún žiani oko hviezda ±7,8 bv. V. Je od nás vzdi:alený 29,4 a. j.
PANNA (Vwrgo, Vir) je zodiakálne súhvezdie jarnej a leinej oblohy. Sloko ním preohádza v septembri ;a v októbrí. Naehádza sa v ňom bod jesennej rovnodennosti — priesečník ekliptiky s nebeským rovníkom, ktorým Sloko prechádza zo severu
na puh.
Vo všetkýoh búJach je súhvezdie Panny symbolem
plodnosti. Pre Grékov zobrazovalo súhvezdie Panny
vravyše ešte bohyňu spravodlňvosti. Kedysi, v zlatem
veku, bohyňa spravodlivosti žila medzi Tuďmi, ale
teraz sa ukazuje už iba v noci medal hvdezdami.
Roztahlé súhvezdie Panny nájdeme najlahšie, ak
predlžime spojniou ipravej hornej hviezdy s Tavou
spadnou hviezdou „lichobežníka" Velkého voza saneroan dolu. Predlžená spo}nica nám ukáže na S,picu,
najjasnejšiu hviezdu súhvezdta. Spica, a Vir, je zákrytová pramenná typu Algol, 'která menf jasnost
z 1,1 na 1,0 v priebehu 4,01 dilia. Hviezda je od
nás vzdialená 230 svetelných pokov. Jej svietsbvosf je
asi 800-krát váčšia ako svletivost 'nášho Sirka. Hviezda Alaraph, ‚8 Vir, je tilpaslíkom. Jej zdanlivá vizuálna jasnost dosahuje +3,8 hv. v. Hviezda je od nás
vzdialená 33 svetelných r•okov. Arich, y Vir, je dvojhviezda, kktorej obidve zložky mapú rřovnakú avietivost, +3,6 hv. v. Zložky sú od seba vzdialené 5,'2.
Obidve patrda k triede trpaslíkovi a obiehajú okolo
seba raz za 172 pokov. Cely systém je rod nás vzdialený 37 svetelnýoh pokov. Vindemiatrix, s Vir, je žlty
obor, zdanlivej vizuálnej Jasnosti +2,9 hv. v. řiviezda je od nás vzdialená asi 100 szetelnýoh pokov.
Hviezda R Vir je dlhoperiodická pramenná, která
mení jasnost zo 6,2 na 12,1 hv. v. v priebehu 146
dní. Ďalšími dvora dlliopeniodickými pramennými sú
b;viezdy S Vir a SS Vir. Prvá z nich mení jasnost zo
6,3 na 13,2 hv. v. za 378 dní, druhá zo 6,0 na 9,6
hv. v. za 355 dní. SW Vír je polopravidelná pramenná hviezda, která mení jasnost zo 6,8 na 8,1 hv. v.
za 150 dní. Hviezda CU Vir je pramenná typu a CVn.
Meal jasnost zo 4,9 na 5,0 v peribde 0,52 dňa.
V súhvezdí Panny je obrovský «počet galaxií. Sú to
však všetko velmi vzdialené a málo jasné objekty.
NaJjasnejšou galaxiou je špiráiová galaxia M104, tzv.
Sonibréro. Jej integrálna jasnost je 8,1 hv. v. Galaxia
je vzdialená od nás asi 2800 kiloparsekov.
— E. P. —
Špirálna gaIlaxia NGC 5364 v Panne.
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Krížo.ka s tajničkon
Dluháho apríla 1792 sa v Dojči narodil významný
Slovák, který sa preslávil ako básnik, rodol.ub a pedagóg. Menej známa je jeho vedeoká činnost. Roku
1845 zostroji•l zaujímavú maketu vesmíru. Maketa
znázorňovala pohyb Zeme okolo Sluka a Mesiaca

OBSAH
V. PORUBČAN: Poznáte meteority?
P. F.ORGÁČ: J•anné mrazy a ochrana proti nim
K. BENEŠ: Kde je život ve vesmíru?
J. KRAUS: Opakování zatmění Slunce
R. HUDEC: Kosmický areál v Moskvě
L. KŘIVSKÝ: Nestability plazmy ve slunečních erupcích a lahomatornf analogie
E. JAVORKA: Staví Slovanta a astronómia
I. CHROMÉ«: Populaiilizátor astronómie — Dr. Ján
Alojz Wagner
I. HRIC: Pozorovanie preahodu Merkúra pred slnečným koftúčem
M. BREZINA: Astron(miou za vedecký svalový názor
J. SÝKORA: Slnečná aktivita a vztahy Sluko — Zem
M. KRESÁKOVÁ: Sympózium o stabilita slnečnej silstavy ,a malých hviezdnyoh sústav
Z amatérskej astronómie
E. PITTICH: Obloha v máji a v júni
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CONTENTS
V. PORUBČAN: Can you recognize the meteorites?
F. FORGÁČ: The spring frosts and protection against
them
K. BENEŠ: -Where does life exist in the Universe?
J. KRAUS: The recurrence of solar eclipses
R. HUDEC: The cosmic exhibition in Moscow
L. KŘIVSKÝ: Plasma instabilities in solar flares and
their laboratory analogies
E. JAVORKA: Ancient Slaves and astronomy
I. CHROMEK: A propagator of astronomy: Dr. Ján
Alojz Wagner
L. HRIC: Observations of the, transit of Mercurý acrot the solar disk
M. BREZINA: Astronomy and a scientific concept, of
the world
J. SÝKORA: Solar aotivity and solar-terrestrial relationships
M. KRESAKOVÁ: Symposium on the stability of the
solar system and of small stellar systems
Amateur astronomy
E. PITTICH: The sky in May and June
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okolo našej pianéty. Na maikete holi aj hodiny, ktoré ukazovali meslere, týždne, dni, hodiny, minúty,
jednotlivé ročně obdobia, ako aj pohyblivé sviatky
a dlžku fašlangov. Měno vynálezou makety e je v krížavke — stlpcovke. Stbpeovku lúštime len vodorbvne, lebe zvisie sa hlásky opakujú.
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A. Chemická značka 71. prvku Mendelejevovej tabulky; zápal sliznice; krvná podliatina, hematám;
čínska míla (644 m ). — B. Staroveká, dnes šponová
zbraň; skratka Aibánskej tlačovej kancelárie; autoznačka rimavskosobotského okresu; praobyvatel Peru; arabské mužské měno. — C. Zem porastená trávou a kvetmi; metsopola Estónska; zuš!achtuj.e ocel.
— D. TAJNIČKA. — E. Daidalov syn; prichádzam
neskoro. — F. Druh obilniny; irónia; pravý prítok
avajváčšej európskej rieky. — G. Rímskych š"est; dozorca v trestaneckých táborooh z radon vázííov;
chemická značka samári'a; bolestivo vzdychá; babylonská bohyňa Zeme.
Pomócky: A. LI. — G. MA.
J. FEKETE
Tajnička krížovky z čísla 6/73 znie: Odhalil oponu
tmy nevedomostí, zastavil Slnko, pohol Zem.
Trom vylosovaným 1uštiteTom sme poslali: Naše
souhvězdí Mánii Paššovej z Dolných Krškán, okr.
Nitra, Nie Zem, ale Sluko Mári.i Schměgnerovej
z Medzeva a Mapu oblohy V. Kováčikovi z Domova
mládeže v Nižne,j :na Crave.

Z OBSAHU BUDÚCEHO ČESLA:
• 30. výročie založenia AÚ SAV
• Nestability plazmy
• Sojuz 13 a ultrafialová astronómia
• Obrozené európske družice
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Pil zatmení Mesiaca 10. XII. 1973 bolo v Bratislave úpine jasno. Zatmenie malo niekol'ko zvláštností. Jednak bolo velmi tažko určit' hranicu tieňa, pretože hlavne okrajové časti boli abnormálne svetlé; takisto bolo neobvyklé sfarbenie tieňa, ktorý bol šedý. Reprodukované fotografie sú z 2 hod. 11 min. a 2
hod. 48 min. Materiál Ilford PH 4.
Foto: M. Dujnič

~
Pás viditefnosti čiastočného zatmenia Slnka z 30. VI.
1973 zasiahol aj juhozápadnú čase Ciech a Slovenska kde sa dalo pozorovat zatmenie s relatívne malou fázou. Na fotografii je zatmenie s fázou 0,015
v maxime zatmenia o 12 hod. 38 min. Materiál
ORTHO Dokument.
Foto: M. Dujnič

Pri prechode Merkúra pred Slnkom 10. XI. 1973 bolo
velmi nepriaznivé počasie. Spočiatku bolo v Bratislave úpine zamračené. Podmienky na pozorovanie sa
zlepšili v druhej polovici úkazu, krátko pred 12. hodinou.
Fotografia je z 13 hod. 42 min. SEC.
Foto: M. Dujnič

Fotografia na titulnej strane: Oblaky nad Lomnickým štítom vo Vysokých Tatrách.
Foto: M. Antal

Fotografia na zadnej strana obálky: V moskevském
pavilonu Kosmos. Spojené kosmické lodě typu Sojuz.
V pozadí — kabina kosmické lodě Sojuz a kosmická
loď typu Vostok.

