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Fotografie z priebehu čiastočného zatmenia Mesiaca 4.°5. VY. 1974 exponované v čase od 20h 12m do 23h 
20m v ohnisku objektívu refraktora Zeiss — coudé 200!3000 mm na L:udovej hvezdšrni v Sedlčanoch. 
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Prvé výsledky z pozorovaní kométy Kohoutek 19731 

(rpokračo:vanie ) 

Spektrálny výskum 

Spektrum kométy bolo predmetom áujmu 'prak-
ticky každej hvezdárne, ktorej prístr=o.jové vybavenie 
umožňov-alo otakéto pozorovanfle. Jasnost kométy a 
najvtičšie ďalekohTady umožnili získat séri•u spektier 
s vysokou rozlišovaco;u sch'opnostou. Okrem štan- 
c~ardných kometárnych ásov niektoré spektrá ,prl- 
niesli zaujímavé novinky. 

Herbig pomocou 305 cm reflektora Lickovej hve•z- 
dárne získal 8. nov. '73 spektrum oblasti 5 800-8 600 
A, s dispersion 33 Afmm. Najjasnejšíe .emisie [0I] 
6 300 ,a 6 363 A mali kometárny pávod. Silné konti-
nuum obsahovalo ,početné emisné Fpásy N•H2. V•o spek-
'ire sú tmi dosiaT neidentifikované Siamy; 6 200, 6 148 
a 6 159 A. Pokles ich intenzity zodpove.dá uvedené-
mu ,poradiu. Dye z rtýchto čiar [6 199 a 6158 A) po- 
zorosval Miler ve slpektre kométy 1963I. Tieto Stany 
obsahovali i ďalšie Herb.igo•ve spektrá z 9., 11., 13. a 
14. januára 1974, ;tentor,az daprevádzané slabšími e- 
misiam! v 6 210 ,a 6 222 A. 

Herzberg Fa Lew za pokúsiil identifikovat tieto čf$- 
ry. Ako možný zdroj oužili 'ortoH2O+. Laboratórne 
merawia ukázali ako možné prechody z (0,8,0) - 
(0,0,0) ;pásu 6146.8 — 6147.4, 6158.6 — 6158.9 a 
6198.5 — 6200.0. Ť)•alšie čiary, ktoré našli Benvenuti 
a Wurm ,v spektre z 29. 'októbra 1973 mážu zodpove- 
dat prechodom (0,6,0) - •(0,0,0) ortoH2O+. 

Donn epozoroval Xpomocou Fwabry~Perotovho spektro- 
metra 'McMath sinečného dalekohfadu na Kitt Peaku 
Balmerovu ;člaru Ha vinovej .dlžky 6563 A. Činna bola 
posunutá do modrej oblasti spektra vzhTadom na 
geokoronálnu čiaru Ha. Emisi+a Ha 5a koncentrovala 
do blízkosti hlavy kométy. Je ,to vl•astne po ‚prvý «krát 
v histórid kometárnej 'astroném:ie, So so zemského 
povrchu sine pozomow;ali •žiarenie +vodíka v oblasti kÓ-
my. Doposi'aT =bolo žioarenie vodíka Identifikované 'iba 
u troch komét (TagoySato-Kosaka 1969IX, Bennett 

1970 II n P/Encke), a «to mimo zem'skej Eatmosféry, 
družicovými ;observat&riami OG0-5 a GAO 2, v Lyina- 
nowej Stare La 1216 A. 

L'a'ne 28. a 29. n•ovembra 1973, pomocou ultrafialo- 
vého s,pek'trofotometra 224 cm reflekto:ra horského 
observatória Mauna Kea ležiaceho na Havajských 
ostrovech vo výške 4200 m nad morom, získal spek-
trum 6v ultrafi'alovej oblasti 2900-3600 A. Zi'stil emi- 
sie OH, «NH a CH. 'Kontinuum v oblasti 3450-3600 A 
obsahovalo ešte množstvo •d•oteraz neidentifikovaných 
a•bso'np'čmých Star. 

Beppu so spolupracovníkmi pomocou 102 cm re- 
flektora na Kavalure získali 'spektrum, které 'obsa-
hovalo sodíkový dublet v emisi!, emisnú či•aru [CI] 
6300 A 'a intenzlvne Swanove pásy C2. Spektrum na- 
fotografovali 8. decembra 1973. 

Dobois získal spektrá kométy 20. a 26. nov. 1973 po- 
m000u 152 cm rreflektora na Južnom .európskom ob- 
se,rva'tórlu. S.pektrá obsahovali silné emisie CN, Cs, 
C2, NH2. Pieto emisie bol! «i na ,spektrách Barntta 
z 22. 'a 23. nov, a 7. dec. '73, ktorý ich získal objek- 
tív,nym liranolom na 60 cm f/3 Schmidtovom daleko-
blade. Andrillatová 6. ,dec. 73 s 193 cm reflektorom 
na Haute 'Provence observatórlu získala spektrogr'am 
oblasti 6965-8495 A, s disperziou 'okolo 230 A/mm. 
Spektrum charakterizovalo intenzívne kontinuum. 
Tiež spektrá Mrkosa z 30. nov. a 3. dec. získané 
malou Schmidtovou komorou na Kleti mail apomerne 
silné Ekontinuum a velmi výrazné emisně pásy C2. 
Nalej obsahujú emisie CN, Cs a [0I]. 

Greenstein našiel na coudé spektrognaime s d.isper- 
ziou 30 A/mm 'asi 200 doposi•aI nepublikovaných ke- 
me•tárnych ;emisných Sian. Spektr'ogra•m yy urobil 13. 
a 14. januára 1974 pomocou 508 cm reflektona na 
Mt P'alonvare. 

Na Wehingerovom spektrograme získanom 10. ja- 
nuára 1974 .pomocou 100 cm refiektora, bolo okrem 
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Dye reprodakcie spektra kométy 19738. 

emisnýc•h čiar °apísaných Herbigom 'ešte naj'menej 25 
~ em•istí H9O+ rozložených °asymetricky •od jadra do 

cbvosta. 
Benwenuti 'získal 17. ¢a 18. ranuára 1974 pomo•oo'u 

122 cm reflektona 13 aspektrogr•amov s dis,perziou 120 
a 240 A. .Predpovedanú emisiu HnO+ (5478 a 5521 A) 
našiel na štyroch s.pektráoh 'chvosta kométy. Štrbin:u 
centroval nla 0,5 oa 1,3 nviiiónov ukm od jedna. Tu na- 
šiel tiež amine CO+, Kale Rapekt•rogra¢n neobsahoval 
CO2. S>pektrogroam, oktorý 'urobil kolmo na rádius vek- 
tor v.o bvzdialenosti 0,5 «nviiiónov km od jadra ukázal, 
že «intenzita eminu í je veTzni silná za kkonštamtná °v ópás- 
me giriokom okolo 5,6X10s km. Spektrogram vnútor- 
nej !kómy .naznačil, že r•ozšíranle H2O+ 'emistí k Sin-
ku je veTmi Tnalé, okolo 1,6X10`' km od stredu •kon-
tinua. 

Rádiové pozorovania 

VeT,mi zaujímavé výsledky pr.intesl•i meranla v rá- 
diavom 'odbore spektra. Po 'prvýkrát na vlastne °po- 
da.rito °u kométy získat amisné a absorpčně diary 
v tomto obore ži'aren.ia. Pni po.slednej jasnej kométe 
Bennett 1970 II na ešte :bezvýsledne po 'nich pátralo. 

'Ulrich a Conklin pozor°ovaii 1. ^až 5. decembra 1973 
pomocou 11 m rádi•otelesko;pu na Kitt P•eaku v jadre 
dive emisně diary 'na ovinovej dižke 2,7 !mm. Tieto 
d"iary zodpaved'ajú vibračne excitovaný.m prechodom 
metylkyanidu (CH; ON) zo stavu 6,0 i'na 5,0 a z 6,3 
na 5,3. 

Skupina praccvníkov z Madonu identif+ikov°a1a po-
morou veřkého rádtotelesko,pu v Nancy 1. až 9. dec. 
1973 dive absorpčné diary ,hydroxylu OH na frekven- 
ciách 1667 a 1665 MHz (vinová dlžka 18 cm). Tjeto 
diary rpozoroval 1., 2. a 6. dec. 1973 tiež Turn'e'r na 
43 m rádiotaleskope v Green Banku. Rádiové diary 
OH vychá'dz•aii z 'oblasti, «kiorá main najmenej 18' 
v priemere. Tento rozmar zodpovedá rozmeru hala 
pre La a OH 3070 A emisiu v kométe 1969 IX a 1970 
LI. 

Pre zaujimavost si pripomeiune, že hydroxyl OH 
rádiová astronómia zistila vo vesmire v roku 1963 
a molekulu metylkyanidu až v 'roku 1971. 

Od ,polovice decembra 1973 až do prvých januáro- 
vých dint 1974 Snyder, Buhl a Huebner pozorovali 
pom'oco;u 11 m rádiotelesko.pu na Kitt Peaku rádiiovú 
amisiu molekuly HCN na 3 .mm vine. Presnejšie pa-
norovali triplet hy«perjemnej štruktúry „prechodu 1-
-0. 

Rydbec•k z Onsala observatória pozoroval od 7. do 

9. januára 1974 základný stav ,molekuly CH na vina 
9 cm. Na taj ist•ej vine rpozorovali «tOto molekulu od 
2. do 15. jan. 1974 Black •a Ohai.sson pomocou 25,6 m 
antény na Agassiz stanici. V uvedenom časowom in- 
teswale na geocentrická rad•iálna rýahl•ost kometár- 
nych snolekúl CH zmenšila z-49 km/s .na —27 km/s. 

Hobbs pozoroval 10. jan. 1974 kontinuum rádiovej 
emrisie 'poni'oc•ou wtrojelemento•vého 'i:nterferometra a 
43m rádioteleskopo¢n iv Green Banku. 

Pozorovania mimo povrchu Zeme 

V maketovom experimente •8. ja~n. 1974 fotografoval 
elektrografický obrazový konvertor vodíkový oblak 
V La. Oblak mal sférický tvar a polomere 0,5°. 15.aleý 
jeho intenzita sune klesala. Bol však stále ešte „po- 
zorovaterný fvo wzdialeoosti 4° od stredu kométy. Ak 
preclpakladáme, ,že °v blízkosti •kámy bol =vodík 'opti-
ky hustý, ,poto:m jeho centrálny zdroj nemoh'ol byt 
menší wak•o 10'. V ten wistý deft pozoroval Cosmovici 
so polupraoovníkml z °paluby •lietadla Gomv.air 990 
pomoeou filtrového t,o`tometra žiamen•ie akométy v čta-
re CH, v blízkostt 3,3 K. Honnú hranicu produkoie 
CH, odhadni •na 5X1P mol/sak. 

Satelit Copernicus indikoval 29. jan. 1974 štrbinou 
nami•arenou na jadro kométy žiaren.ie La o 'intenzita 
7kR. 

Broadfoott oznamuje ultrafialové pozoroivanie ko-
méty z 'Marineru 10. Povrchová jasnost em•isie La 
hola 17. jan. 1974 3kR 'v 7,5' poll cen+tovanom na 
stred jadr'a. La :kóma 'na rozpresti•eraLa asi 12° od 
jadra v smere od Sloka. 

Prevxažnú vilčši,nu údajov uvadaných v tomto člán-
ku 'autor čerpal z predbežných výsledkov, ktoré u- 
verejgáovali jednotliví pozorovatelta v Cirkulároch 
Medzináro'dnej astronomickej ún•ie. Už tieto výsledky 
nasvedčujú 'tomu, že „p•ozor•ovací potenciál ihvezdárni 
sústredený na .kométu Kohoutek priniesol také množ- 
stvo dát, ^aké srna Enezískali °o žiadnej inej predchá- 
dza•j'ucej kométe. Možno teda ko,nšta`towat, že i keď 
kométa nedosiahla mirno'ria~dnu jasnost a sklamaia 
v tomto smere širokú verejnost, stala na ;predsa ko- 
métou st•orařeia pre řkometárnu a'stronámtu. Konečné 
spracovanie získaného pozorovacieho materiálu Fa je-
ho teoretická i:nteppretácia urč'ite o:bohatia naše zna-
losti z fyziky ,komét. 

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

Bratislava 
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23. januára 1975 pržblžži sa k Zemi na vzdialenosf 22,5 mžlióna kžlometrov pianétka 
Eros. Podmienky pozorovania budú také dobré, aké sa opakujú iba dva až tni razy za sto-
ročie. 

Eros zohral v minulosti vePmi významnú úlohu pri poznávaní stavby slnečnej sústavy. 
Bol prvým známym telesom zo skupiny asteroždov typu Apollo, výrazne vybočujúcich na 
vnútornú stranu z prsťenca asteroidov medzi Marsom a jupžterom. Bol tžež prvým asteroi-
dom, na ktorom sa zistžli zmeny jasnosti a rotácia. Až do nedávneho použžtia radarových 
a družicových metód dal najpresnejšiu hodnotu slnečnej paralaxy, ktorá určuje vzfah me-
dzi astronomickou a pozemskou mierou vzdialenostž, i ďalšžch základných dynamických 
konštánt slnečnej sústavy. V nastupujúcej ére kozmických letov k menším telesom slneč-
nej sústavy bude nesporne jedným z prvých cžePov kozmických sond. 

PL: NJT:K 
EROS 

člen korešpondent SAV Lubor K r e s á k, Astronomický ústav SAV, 

Bratislava 

Objav, prvé pozorovania a dráha 

Pianétiku Eros o;bj,anil G. Wiiltt na hvezdámiů Urania 
v=Berlíne ,13. auguwsta 1898. Už jej obrus na ,prvých 
srinmkaoh vubudil pozornosf .neobyčajne rýchlym po-
hybern po obYohe, iktorý býaa neklamným znak'om 
blízkosti Bt•elesa. Tento predpokYad sa Fpine potvrdil 
BesibemLabo(vým výpotom dráhy. Ukázalo sa, že ide 
o dráhu dováedy ceYkom neznámeh•o ntypu, daleko 
vybočujúou z pásma normálnych astemoidov. 

+Zo 432 asteroidov objja(venýoh pred •Emosom iha tri 
(ič. 132 Aetbna, 323 Bnuciia a 391 Iingeborg) prechá- 
dzali až do vma1tra dráhy 1vDamsa, a to ába nia ,k,ráltkroan 
úseku v blízk•asti pNYarsovho afielia. Ziadna z sloh sa 
nemSže prib.lížit k Zemi na menšiu vzdialenost ako 
90 mfbllián~gv lan (0.60 eastaonomiokej je,dnotky ), kým 
uvinimá'lna vzdiadenost 'Br osa je iba 22 miliánov •km 
(0.15 ia. j.). Aij rosnehm,i .dráhy a obežnou dobou 1.76 
reka sa Enots vino Vponášal alla Mama (obežná doba 
1:88 roka), afko na hoáktorú vtedy znárnu ipl•anétku 
(sbežné doby 3.21-8:86 roka). To itiež 'bol důvod, 
pre°čo ,Eros ako ,prvá planétka dostal mužské meno 
— epravidl'o, !ktoré sa nesk6r zaužívalo pre všetky 
telesá s Ivýnlimiočnýnii dráhami, tzv. Trájan•ov $ sste-

cai,dy typu Apollo. "Pili opozíoii 1898 -objavňdi Emosa 
nezáv'rsle Laj n{a bvezdárni v oNice. •Slpresinený ivýpočet 
dráhy runofžnWl jeho ;idenitiliikáciu •na niekorkých star- 
šich snímvkaoh fotoarchívu Harvardského nibsenvató- 
aUa rc ilokov 1893—.1895. 

Krátlna obežná doba, a tým liba dpamalé zaostávanie 
7a pohybom Zeme sp&sobuje, «že Enos lpreohádza Spo- 
zíoi•ou liba orlaz za 2.31 roka. Vtedy uj•e najbYLžšde k Ze-
mi a swidi teT+ný ,po 'celá noc. fPri mnačneJ výsbre,dnosti 
dráhy esa mtnhmálnia vzd'valenost Npodstatne meal od 
jednej opozície lou druhej. Je hnajmenšioa, 22 emtiil,tón,ov 
km, ked opozíoYa yp•ripadne 5 druhú ipoll,ovdcu januá- 
ra (Eros je viedy v perHihélůovej, ičdiže vefkej opozícii) 
a najváčšia, 116 mriYiónov Vkm, kec? .prlíipadne na 'druhů 
polovinu júla (vledy sa u Anás Eilos prakticky nedá 
pozorovat pre vysukú LJužnú dekYináciu). Nla každých 
7 rokov ypr,ipadá 7 obehov Zeme, liba Fo máto viac ako 
4 obehy Erosa a 3 o;pozíoie lobech obelies. Každá tr•etia 
opozLoia má ,preibo podobné podanienky viditePnosti, 
ako to -ukazuje obr. 1 fpne iobdobie 1967-1975. Obrá- 
zok tdež vysvetluje, .prečo sú pni+aznYvé opozíaie také 
vzáone: pni zmenách o,bežnej rýchYesti planétky so 
vhdialenosíau od Sirka podfa II. Keplerovho zákona 
sú o,pozí-oie zhuatené v fokolí afelia a vzácne v rokolí 
penihélůa. 
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4.7.1970 

Obr. 1. Obežná dráha Erosa a jeho polohy voči Zemi 
pri posledných štyroeh opozíciách. Rovina jeho drá-
hy je sklonená k zemskej pod uhlom 10,83°; smer 
výstupného uzly S2, v ktorom planétka prechádza na 
sever od roviny ekliptiky, je vyznačený šipkou vlavo 
dole. Šipka s označením 0° udáva smer jarného bodu. 

Ešte rlepší súhlas nastáva vždy po 37 dalebo 44 mo- 
hoch, za ktoré Eros vykoná tamer esne 21 alebo 
25 robehov, a to je práve 'ohd'obie +a)?aloovamta velkých 
opozíoií. Minulá nastala v januá:ni 1931, {pari ,preclmi- 
nulej !hol Eros ešte neznámy. Budúoa velká opozícia 
pripadne ura 22. +januára 1975, krátko pond priblíže- 
nfzn k 'Zemi. +Dobré pcdiiniernky pre pozonovanie sa 
n+ajbližšie zopakujú ziačiatkom noku 1982, na 'hady 
sú už reálme perspektLvy apne lvysla¢vie krozmiokej 
sondy k tejto zawjLm~avej fplanétke. 

Záhada zmien jasnosti 

Séria prekvapení neskončila výpočtom Enos+ovej 
dráhy .po pnve,j pozorovacej sezóne or roku 1898. Už 
pri nasle'dujú•cam náva4ate 'do ,opozLole, vo febnuárl 
1901, zlatil Oppolzer d'ovtedy nevídaný úkaz: krátko-
době zmany jasnosti 0 1;5 magnitúdy, čiž•e kolisanie 
intenzity žiarenia v potner:e 4: 1. Maxlmá jasnosti sa 
opakovali vždy po 2h38m. Amplitúd•a zmien jasnosti 
však postupn•e klesala: v poiovňoi marca hala už lba 
1,0m (pomer intenzit 2,5:1), v polovici apníla 0,5m 
(1,5: 1) a v máji zmeny pmakticky vyma'lh. V nasle- 
dujúoLch opozíoiáeh sa výalaznejšie ¢+rnany jasnosti 
neukázali, ;objevili sa 'však znoMa v r. r1919 pri pozo- 
rovamí z h4anvan+dskej južne,j stanice v Arequippe, Pe-
mu. 

+Pra kolísami,e jamosti hol navnbnutý -celý nad rSz- 
nych vysve{tlení. Andrée sa domnienr,al, že nejde o je- 
dňné teleso, ale Eo sCistavu 'dvooh takes, o;biehajúoich 
okalo spoločného tažiska, a za tohto rpredpokladu 
vypočfital doh relatvvnu rdráhu. Ešte 'dolej flšiel Vick, 
ktorý pre'dpokbad,'al sústa+vu rtrooh telies so vzdiale- 
uiostou 85 km Gmadzi d-voma váčšLmd czložkamui. Tieto 
hypotézy narážali však na vážne dynamické +problé- 
my a získafl si mienej dávery lako hypotézy, hIa•dajú- 
ce vysvetienie mhe v obeluu ^viacerýoh telies, ale 
v rotáoii jediného. Deioblmtliler predpokladal, že sa 
Eros otáča raz za 2h38m, pričom mfiim st•biedaivo úka- 
zwj'e svoju svetlejšiu -a 'tmavšiu stranu. S ohladom na 
mozdňely medzli dvoma 1po sebe nasledujúcim,:i svetel- 
nýmfl kriv+kamii — Vktoré Emložno zistit už za .jedlnú 
noc — vyslovil Ristenpant d•omuienQsu, že doba notá- 
cie je v cskutočnosti dvajnásobná, 5h18m, a že na 

povrchu -nle je jediná svetlejšda abiast, ale ,dva. Cox, 
Dufour °a Lienard zvýšill počet uvetlých doblasti na 
žni +a idokonca unčlld modelový nozsah albeda (podia-
in lodnazeného a 1dop.adaj,úceho slnečného svetla) od 
0,08 +de 0,56. Avšak «aj tento výsledek !bol novmlako 
problematický +ako Arid•réeova +drába zlrožiek. Azda 
majioniglnálme~jšia Bellova hypotéza priplsovaba maxi-
má pjasnosti znitadlovéanu odrazu lsvetla na plochách 
kryštálov, pokrývajúcioh časti Erósovho povrchu. 

Najl+oglickejšie a+dnes ltemen všeobecane prljimnamé 
je pSvodné vysvetlenie Oppolzana, že Enos má velmi 
nepravidelný, pretiahnutý tvar. Toto vysvetlemie ex- 
penimentálne podponjli skúsení pozonosvatelia vizuál- 
nych idv+o;jhviezd van den Bos ^a Finnsen, ktoní cvo feb- 
ru8rl 1931 po niek'olko necí pozorovali Enosa 67-cen- 
timetno,výan refmaktomom Johannesburskéh+o observa- 
tóriia. Prd velmi dobrých eatmosfenioký•ch podmien- 
kaah ia 1070másobnom zváčs"ení na ion obraz Enosa 
stitiedav~o javll i'ako +členka, vypinená €ocm8«čka alebe 
dotýkajúce sa ziožky dvojhviezdy, vzddfale+né 'od 'seba 
o 0.18". Medzeru medzi zložlaami nebole ividle, a vel-
kost +obrazu xlohre súh'lasí s celkovými rozmenmi Eno-
na, odv{odenýml z jeho jasnosti za =prijatelných pred- 
pokladov o albede. Podla Cebotar•eva sú najpravde- 
podolhnejšie rozmery 35x18x7 km. rPravda, čast ko- 
iísamiia jasnosti pnavdepodobn•e vzn;iká mozdielmi 
v cštnukltúre, a snád aj sfarbení, náznych častí jeho 
povmahu. 

Doba rotácle Erosa :je podia najpresnejšíoh menaní 
5h16m12,s90. Os otáčania ;je znejme 'kolmá us p'ozdlž- 
ny profil telesa, ale u'rčenie jej polohy v priestore 
je velmi ebtitažne. Osem niajpord:rabnejšLch štúdií taj-

Ito Fotázky dp.ubli+kov(aných od roku 1932 sa zhoduje 
v 1loon, že 'os mLferl Pdo sakolla bodu so súradnicami 
a= 350°, 8=+40°, s neisttatou 10°-20°. Os pravde- 
podobne vykonávca lprecesmý +a ,nutačný pohyb, kt'orý 
spaločne s nepresnostau ¢neranla jasnosti a závls- 
kstou =albedla na smane dgpadajúeich slnečných lú- 
čov doslal znemoožfmuje jednoznačné nie"senie. Zm'eny 
Jasnosti nemožno -ešte spolahlivo rpredpovedat na 
d'lhšie obdcbia, napríklad pre bunion apozf•ciu. Je 
však nádej, že ebnovský rozvoj fotoelelgtnickej into-
metric, klová na pri velkej 'opozfcii 1931 'ešte nepo-
užívala, prinesl'e začiatkom 'budúceho roka nozhodu- 
júci 'materiál aj pre .dorlešenie 'tejto otázky. 

Citlivé a pre9né metbdy fotoelektni+ckej fot'ometrie 
sa už použili n+a výskum mnohých +asteasoid•ov. Asi pre 
60 z nich poznáme 'už periodu rotácie (so všetký.ch 
pnLpadoch mied7ů 2 fa 20 hodinami, •v polovici z nich 
medal 6 a 12 hodinami) a pne 15 aj pri(bbilžný saner 
oni. Typické lambbtúdy zmiem jasnosti sú liba 0,1m až 
0,i2m, +č+o' by poukazovalo na +dost ,pravidelný ,tvar la-
dies, lba v dvoch dalších prípadooh sa mašli ampli-
tú•dy 1m až 2m. Je zaujímvavé, že ani jeden z nich 
nepaitrí medal asteroidy hlavného pásma; sú to 1620 
Geognaph•os — asteroid typu Apollo s +obežnou dobou 
1,66 soka, objevený v ¢'. 1951 — sa 624 Hektor — Tró- 
jan s lobežnou 'dobou 11,6 soka, u ikterého nedávno 
Cook znova oživil AncUréeho hypotézu Fo dvojici te- 
lies, oibiehajúcich +Okolo spoločného tažiska. 

Tvar Fasteroidov je velmi +důležitý pne kozmogonic- 
ké a vývojové pproblémy. Výrazné nepravidelnosti 
zretelne poukazujú na to, že najde ao povolné te1eso 
ale skór o ú.lomok, +oddelený •alebo silne .poško'dený 
pni zrážke. Ifa prvý pohled by sa 'adalo, Že 'by vdac 
nepnaivdelných úlomkov moal•o byt v hlavnom pásma, 
kde je hustota tebles rovela váčšia. Treba však mat 
na +památf, že pni výstredných ,dráhach typu Apollo 
sú bočné stretnutba +oveTa spnavdepodo+bnejšie +a rých- 
losti ®rážok v8čšie, práva 'pre neusponiadaný pohyb. 

hným oporným bodem tebrie o drobení asteroidov 
je existencia tzv. rodin asteroidov v príbuzných •drá- 
hach. 'Ako nedávno zlatil moskevský astronóm Levin, 
majú temen všétky rodiny niektoré zaujfmavé po- 
ločné vlastnosti. loh najvá"cšie členy nmapa~dajú do 
pravidelného n,ozdeleala rostatnýoh ;podia velkosti a 
Leh dráhy spravidla neležfa vi centre, ale na okraj,f 
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Obr. 2. Fotometrické a polarizačné merania planétky Geographos sa spojili s určitou dávkou fantázie do 
obrazu D. Meltzera. Takto asi by mohol vyzerat Eros, jeho tvar je však zrejme ešte nepravidelnejši. Až 
kozmické sondy zistia, nakolko sa dnešné predstavy zhodujú so skutočnosiou. 

rodiny. A do tretce, ,právo medzi týmito stelesarni sú 
najčastejšie zmeny jasnosti s rotáciou. Levin proto 
vyalavll domnienku, že n,ajvdčší člen rodiny móže 
byt 'spravidla menej !postihnutý účastník dávnej zráž-
ky, který sa pri mej sice nerozpadol, ale silno po-
škodil. 

Eros a základné konštanty slnečnej sústavy 

Velká opozíoia Erosa v januári 1931 :bola príleži- 
tostou na zorganizovanie dostal najváčšieho medzi- 
národného 'observ;ačnéh'o programu !pre určenie zá- 
kladných k•onštant slnecnej sústavy. Záujem sa sú- 
stredll najmá na určenie 'slnečnej paralaxy — veli-
činy, ktozá defintije ^vztah medzi dlžkovými jednot-
kami v slnečnej rsústave !a na Zemi. Slnečná dparalaxa 
sa určuje no zdanlivéh'o posunutia telesa na oblohe 
pyl ;pozoronnanf z róznych miest a !v •r8znom čase. 
Móže 4to byť hocktoré fieleso, jeho dráhu wšak mu- 
sime 'poznat s wysokou presnostou. Najvyššiu pres- 
nost 'ur,čanáa !polohy dárvajú malé o-telesá: dch obrazy 
sú psraktioky !bod'olvé, oa teda dabre !meratelné. Posu- 
nutie na obloho 'je tým váčšie, ,a rel,atívna chyba 
meranGia tým menšia, ,čím je teleso bližšie k Zemi. 
Všetky tlelo tri základné ,podmieniky Eros ldeálne 
splňa. Jeho pohyb sa sleduje už 70 rokov a !pri 
vzdialenosti afeli'a 1.78 rastr. jednotky ho najváčšie 
planěly, Ju:p3ter a Saturn, ovplyv"nujú Aiba slabo. Jeho 
uhlové rozmery sú eTmi malé, iba iokolo 0,2" pri 
velkej oapozfoiá, lzed !jeho paralaxa iprevyš;uje 80". 

Na observačnom programe v zime 1930/31 sa zú- 
častnllo 24 svetových hvezdární, 'ktoré získali spolu 
2847 pozičných meraní Erosa. S!pracov;anie tohto 
materiálu pod vedením britského královského astro- 
nGma S,p_encer Jronesa zabralo !piných devdt rohov. 
Slnečná paralaxa vyšla neočaikávane malá; ,pochyb- 
nostl o správnosti výpočtu rviedll Rabe'ho k tomu, že 
neskár výpočty zopakoval, !odhalil niektoré chyby a 
dostal novú hodno!tu, pre zmenu zasa príliš vellsú. 
Až nové spracovania na samočinných počítačoch 

koncom šesfdesiatyeh rokov o:dstrántl4 všetky chyby 
a d'oslahli vynikajúci súhLas s výsledkami medzitým 
rozvinutej radarovej, laserovej a družicovej astronó- 
m;ie. 

Tabulka I 

SLNECNA PARALAXA, ODVODENA Z POZOROVANY 
PLANĚTKY EROS 

Autor pozorovania paralaxa 

A. R. Hinks (1909) 1900-1901 8.806 ±0.004 
A. R. Hinks (1910) 1900-1901 8.807 ±0.003 
E. Noteboom (1921) 1893-1914 8.799 ±0.001 
G. Witt (1933) 1893-1931 8.7988 ±0.0006 
E. Spencer Jones (1941) 1930-1931 8.7900 ±0.0010 
E. Rabe (1950) 1926-1945 8.7984 ±0.0006 
J. Schubart a G. Zech 

(1967) 1926-1945 8.79421 ±0.00029 
E. Rabe a M. P. Francis 

(1967) 1926-1965 8.79417 ±0.00018 
J. H. Lieske (1968) 1893-1966 8.79402 ±0.00012 
najpresnejšia hodnota za súčasných 
radarových meraní (systém IAU) 8.79405 

Gasový prehl•ad výsledkov, uvedený v 'tabulko I, 
je iistotne poučný. 9kutočnost, že konečný ciel pro-
gramu sa dosiahol až 37 rokov po velkej opozíc4l, je 
dokladem velkej zlo'žibosti !problému. Ak hovoríme 
o ,postupnoin odstraňovanf chýb, nesmieme si pod 
nimi ppr'edstawovat elementárne chyby w čiseiných 
výpo.čtooh. ,Do 'výpočtu vstupuje aj množstvo mých 
veličin, ^ktorých hodnoty sa berú bud z nezávislých 
meraní ctnými met6dami (iprípadne rrovn'akými metó- 
dami, sale na 4ných .telesách), alebo sa počítajú ako 
dalšie neznáme súčasne so slnečnou par.alaxou. 
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V Mprvpad•e Erosa rabiLa najviičšie tažleosti mval á ne- 
i>,stata v hmotnosti Zeme ra lviesřaoa. 1?rd dynamiokom 
urč•ovaní slnečnej par+allaxy sa mtotiž kombinujú dva 
základné vztahy, z úsrtorýoh jeden +obsahu+je gravi- 
t•ačné p&sobenie sústavy Zem — Mesi+ac n.a planét- 
lvu, prechádzajúcu v jej Pblízkosti, a +druhý určuje 
wpohy+b ďlrktivneh•o zanedbatelne maléh•o telesa, obie- 
hajúcelvo okolo Sin+ka podla 1{epierovýcrh zákonov 
v rijedmoptkovej vzdtalen+asti. Problém •určenřa dyna- 
nn,iokých íkonštant slnsčn•ej sústavy avyžaduje zla•denie 
2nnožs,úva nezávlslýoh údajov (vrátane hmotnosti 
všetký0h planět) 'tals, raby úd+aůe o rpohybe všetkých 
d+alších telies súhlasilř s výpo+čstami. Jedným z klú- 
čových ho'dov je práve zladanl•e 'absol'utnej +a rela- 
tívnej !dIžkoveej mrřery, člže určenře sln•eiúa,ej ,para- 
laxy. Tento okruh prelomilo až moderně +určovanie 
medzliplaavetárnyoh rvzdialen•0stí radar•om a ^je 'pozoru-
hodné, +aký ekrásny súhlas s ním sa maskonlec dosia- 
h~al práve v +prí,pade Erosa. 

Práce Fo pohybe planétky eros atakto nieleri otvorl- 
li, +ale aj uzavreli jednu velakú vývoj•osvú etapu 'astro-
dynamiky. Na konal +dosiahlli almpozantn+ú rpresn•osf 
desattisíciny ooblúkove.j sekundy v asinečnej paralaxe. 
Tento nhol zadpovedá 80-metrovému +úseku ve 'vzdia- 
lenosti S n(ka (15 mvi+laibnav skm) ralebo šíu?ske S•udského 
vlasu, pozorovaného no vzdialenosti 30 1sil+omlertrovl 

Eros, asteroidy typu Apollo a kozmické lety 

Svejou neábyčajno+u dráhou zastal Eros •ojed>ínelým 
etelesom pre cel,ú ednu generáclu. Až v roku 1932 
boll robjevené d+alšie dva telesá, ukteré sa is Sluku a 
pk Zemfi prtbližujú ešte ev+iac ako Eros: planétky 1221 
Amor a Apollo. Druhá ,z mlch dokonca prechádza až 
do •vnfntra dráhy Zeme. O apát rakov meskár našlel 
R•e m u,fih v blízkosti Zeme nové Eteleso s naobyčajne 
rý0hlym pohybom, planétku Hermes. 1)•odnes zos°tala 
neprekonaná minůnálna evzd'valenost od Zeme 800:000 
kilametrov, lstorú Hermes d•osi•ahal 30. +ožtóbra 1937. 
Je to řba xlvorjnásobosk vzdlalenostř Meslaca, treti:n+a 
dostal naj,menšej pozoravanaj vzd:řalenosti rkométy a 
pátdes'vatina •mdn,ímálnetj vzdlalenosti našej susednej 
planéty Venuše. 

Dnes už poznáme 35 asteroidov, dkt•orých perlhélia 
1e'žla bližšře ku drábe Zeme +ako ku dráhe Maria. 
Devát z nich and operihéllum medzi Zeman ra Ven•u- 
šou, 8 nnedzi Venušou •a lvierk•urom a ejedna, 1566 
,Icarus, +až medzi lvbemkurom a Slnkam. P+alovioa tých- 
ato t•elles hola +objavená po roku 1950 a štvrti.na do-
konce ,až po roku 1970. Pravda, čest z nich sa sira-
lila, ,protože lerátke trvanle opozorovaní put rýchlych 
zmenách polohy i jasnosti nestačilo na výpočet drá-
hy s ktakou hpreaarostou, +aby sa z nebo cdall preflpo- 
ve•dat :budúce návraty do blízkosti Zeme. Tento +osud 
postirhal aj sasteroid Hermes, epra +ktorý existuje iba 
7 spol.a+h:livých pozř.čných meraní za štyroc•h po sebe 
nasledujúci:ch nocí. Platu noc sa už pohyboval tak 
rýchlo, že ho pozorovatellsa, telegraficky informovaní 
o predošlýah +polohách, j,ednoduoho na oblohe ne-
našli. Vlaac +ako 90 rak•ov zastal stratený eaj asteroid 
Apollo, lstorý sa až vianl podarilo znova pozorovať 
podia aprl,bližna,j pred;povede, s rčasovým £posunutím 
30 •dní. Až v minulých rakaoh sa sledovali tri aste- 
+roi•dy v blízkosti Zeme podia dpresnej rpredrpovede, 
zařoženaj na pozorovamitaoh z minulých ebehov. Bolt 
to 1566 Icarus, aktorý sa 14, ajúna 1968 prl:blížil k Ze-
mi na :6,3 aroíleóna rkm, 1620 Geographos, ktorý sa 27. 
raugusta priblfžtl na 9,1 miliána ^km, +a 1885 Toro, 
lktorý sa 8. Maugusta 1972 epriblížil na 20,4 •milión+a 
tim. Eros v raku 1930 bol ev tajto sérii ;prvý a bude 
znova platy. 

Prudko •sa zvyšujúoi počet +obja•vov tasterold+o+v typu 
Apollo je d&sledk•om zvýs"enej ,pozornosti, ktorá sa 
lm venuje v sú+vlslosti s rozvojem +kozmonaurtiky. Iba 
v rokoch 1972-73 bolo abj.avených šest takýchto 
telies, a to na šiestich r&znych rhvezdárň+ach. Už 
v nejbližších rokoch možno reélne +očakásvat hoyslanie 
koemsiokoj sondy rk nlektorému asteroidu +a s asteroi- 
da,mf typu Apollo sa počíta ak•o s najvážnejšínLi kan-

didástmi. Sú na to dva dávociy. Jednati doh prLbjíženja 
k Zemi vytvárajú puc .experiment velm+i ppriaznivé 
padmieniky Fčo sa lýka trvanla letu, už9jtočnéh•o ná-
kladu 1 akomwnllkácie. Druhý •d&vad +súvisí s nevyrie- 
šenýmrt otázkami vývaj•ových súvisiostí medei ErSzany- 
ml teiesami slnečnej rsústavy. N4e je •ešte celkem 
jasné, eký je konečný +osud Okoanét, a popil úp7¢i+om 
rozpade na meteorlcké roje zostáva stále množnost, 
že po vyčerpaní zásoby Tadov •zostávajú aspoň po 
ni,áktorýeh pkométach v drábe malé vyhasnuté jadrá. 
Telesá typu Apollo sú npríliš +početné mra to, aby sra 
lob exisrte+ncia dala vysvetlit -řba rozrušením :vn•útor- 
něho okraje prstenca astero'vdav .poruchami pul ná-
hodných tesných Eprřblíženiaah jeho jednotlivých rčle- 
nov Pk Marsu. Je možné, že :práve model týralo tele-
Sami existuje najšlršia rozmanitost chemického zla- 
žentia, fyzřkálnej stavby 4a •pávodu. 

Hocl n Erosa kometárny :p&vod nelprichádza do 
úvahy, pra svoju velkost (akú nedosahuje 'ant je-
den z bližších +asteroid+ov), uanamálny ptvar (aký aná 
oskrem noho ,iba Geograph•os) a velmi ppressnú zna-
lost budúceho pohybu vysturpuje v mnohých plánoch 
ako avajvho•dnejší +aieT prvej sondy. Plány na vypus- 
tenie sondy v s'učasnaj o.p•ozíoii sa •už neuskutočnia. 
Existovali pre ne +dva ivarianty, jeden so štart•om 
v máji 1974 ‚a druhý so šttartom v januári 1975. Stále 
je •aktuálny, •aspoň pre optimisto•v, Niehoffov .projekt 
na vyslanie sondy cvo tebruári 1977. aPlánovaná tro j- 
ročná cesta s návcat+am vzoriek z povrohn Erosa je 
vyznačená na •obr. 3. Cesta ta i split rby trvali po 

Obr. 3. Niehoffov projekt letu návratnej sondy ku 
planétke Eros v rokoch 1977-1980. Počíta sa v ňom 
už s plynulými korekciami dráhy s využitím slnečnej 
energie. Šipky vyznačujú dráhu letu ku planétke a 
spát, trojuhoiníčky unášanie sondy, zakotvenej na 
100 dní na povrchu Erosa. 

475 •dní, medzltým by 100 rdní zastala sonda zakot-
rvend na Erose +a pinila tam svoj výsk•umný program. 
Na+teraz sa však zdá byt reálnejšie uskutorčnenie po-
dobného pokusu až •okolo budúcej ppriaznlve.j opnul-
ale na jar 1982. 

Podmienky pozorovania pri terajšej opozícii 

rPAri takýoh rvýnrirm•očných podmřenkach, aké nastamú 
v januári 1975, je malý Eros jednou z najjasnejších 
planétok na oblohe. Bude 'viditelný aj av malých da- 
lěkohl•adoch •a triedroch: rile je vylúčené, že vo 
chvíTrach, eked tlk nám bude +abrátený svojím pozdIž-
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nym pnofil+o•m, sa wpržblíži až ku hranici vidřtelnosti 
prostým o'ikom (7D1). Proto 'pre našich Npozorosv=ateIov 
uv4dzaine v tabuike II efemeridu, vypočítanú na f1- 
stave teo+retickej astronómie Akadémie vied ZSSR 
v Leningrade. Rowníkové súradntice a a á 'pre ekvi- 
nakcium 1950:0 (Bečvářove +atlasy, ovzdialenost od 
Sluka r a+od Zeme A v astronomických jednotkách 
sú 'uive:dené po desia'tich dílech apre Oh svalového ča-
su, ot. j. upre lh po ,polnoci nášho času. Okolo na]- 
vií'čšieho priblíženia ,k Zemi, ked rýc•hlost zdanlivého 
pohybu po o:blahe prekročí 2° za daň, ,je =efemerida 
zhustettá na d+vo•jditové časové intervaly. 

Tabulka II 

EFEMERIDA EROSA PRE VEEK[7 OPOZÍCIU 1975 

Dátum 1974/75 r m 

XI. 9 6h37 m5 +54°50' 1.263 0.413 11.A 
XI. 19 706.6 +56 09 1.235 0.359 11.5 

XI. 29 732.1 +56 39 1.209 0.310 11.1 
XII. 9 751.5 +56 06 1.186 0.266 10.6 
XII. 19 8 02.2 +54 04 1.167 0.227 10.2 
XII. 29 8 03.3 +49 50 1.151 0.193 9.7 
I. 8 7 56.6 +42 35 1.140 0.168 9.2 

I. 10 7 '14.7 +40 43 1.139 0.164 9.1 

I. 12 7 52.7 +38 43 1.137 0.160 9.0 
I. 14 7 50.6 ±3635 1.136 0.157 8.9 
I. 16 7 48.6 +34 20 1.135 0.155 8.8 

I. 18 7 46.6 +3159 1.134 0.153 8.7 
I. 20 7 44.7 +29 33 1.134 0.152 8.7 

I. 22 7 43.0 +27 04 1.133 0.151 8.7 
I. 24 7 41.4 +24 33 1.133 0.151 8.7 

I. 26 7 40.0 +22 Dl 1.133 0.152 8.7 
I. 28 7 38.8 +19 30 1.134 0.153 8.8 
I. 30 7 37.8 ±1702 1.134 0.154 8.8 
II. 1 7 37.1 +1438 1.135 0.157 8.9 
II. 3 7 36.5 +1219 1.135 0.159 9.0 
II. 5 7 36.2 +1005 1.137 0.163 9.1 
II. 7 7 36.2 + 7 59 1.138 0.166 9.2 
II. 17 7 39.4 - 0 43 1.147 0.191 9.7 
II. 27 7 48.1 - 6 31 1.161 0.225 10.2 
III. 9 8 01.1 -10 07 1.179 0.264 10.7 
III. 19 817.6 -1216 1.201 0.308 11.1 
III. 29 8 36.9 -13 30 1.226 0.356 11.5 
IV. 8 8 58.1 —1411 1.253 0.409 11.8 

Eros sa pri.blíži k Zemi zo severnej strany eklipti- 
ky a ikoncem ot. r. sa bude velmi pomaly pohybovat 
na východ súhvezdún fiRysa. Okolo Vianoc sa +jeho 
pohyb w rektascenzii zastaví +a poma'ly +obráti, pričom 
Eros začne zrýchlene ipostupovat úa juh. V polovici 
januára prejde do súhvezdia Blížencov a w noci 20/21. 
I. sa hude premietat do 'tesngj blízkosti Polluxa, naj- 
j+asnejšej +hviezdy ,tohto súhvezdia. Vtedy hude dobro 
viditelný aj triedrom a pri atrednom zvkčšení daie- 
kohladu +za jeho pohyb voči okolným hviezdam 
prejaví už po niekoTkých nlinútach. ^V noci 9/10. II. 
tesnsne niinie dalšiu velmi jasná +hviezdu, Prokyona 
v s'uhvezdí Malého psa, kde sa akž .pohyb na juh 
bude nnova spomalovat. Cez 5úhvezdie Jednorožca 
projde upotom ipod rovník do súhvezdia Hydry, bude 
tam w anarci a v aprlli znova pamaly po5tupovaf na 
východ a cAale!j slabnút. 

Záujenici o úkazy na oblohe si sotva dajú ujst 
vzácnu ipr£ležitasf uvidiet una vlastně +oči pianétku, 
ktorá talko zn+asnenala v histárii astronómie. Pozo- 
rovatelfa premenných huSe7d tu majú možnost získat 
cenný materiál sled•avaním zmien jasnosti. Z tahto 
hradiska sú aúdaje m v tabulke II iba velmi približně, 
protože nepredpovedatelné efekty rotácie w nich nie 
sít zahrnuté; maximálna jasnost bude zrejme pod- 
sta•tne vačšia. 

Dye snímky kométy 1973f. Vlavo expozícia 10 sekúnd, 
vpravo 20 sekúnd. 

Pozorování Kohoutkovy komety 
na Calar Altu ve Španělsku 

Max-Planck institut pro fyziku a astrofyziku 
v Garehingu u Mnichova prováděl v rámci f yzi-
kálnžho programu pozorování komety Kohoutek 
19737. S přístroji, které jsou instalovány na obser-
vatoři Calar Alto v jižním Španělsku, sledoval Dr. 
F. Briones v prosinci 1973 a lednu 1974 Kohout-
kovou kometu. První pracovní program hostující-
ho vědce na této nové observatoři Max-Planckova 
institutu byl vypracován pro podrobné zjištění dy-
namiky a hustoty v jednotlivých částech ohonu. 

K výzkumu použil Dr. Briones dvě Schmidtovy 
komory 480/550/335/mm se stabilní ekvatoreáln£ 
montáží a se 70 mm filmovou kamerou. Zorné po-
le mělo průměr 6°. Série šesti snímků s různou 
dobou expozice mezi 10 až 300 vteřinami byly 
opakovány každých 10 min. 

Dr. Briones pořídil asi 2000 snímků. Barevné 
fotografie ukazují díky velké světelnosti Schmidto-
vy komory jasné rozdíly mezi plasmatickou (plyn-
nou) a prachovou částí ohonu. Prachový ohon byl 
v lednu velice výrazný, ale koncem měsíce byla 
dobře patrna struktura plasmatického ohonu. 

H. N. 

ro Ldxi 
1932 e~- 4uo 

24. dubna 1932 pořídil K. Reinmuth astrografem 
na hvězdárně v Heidelbergu snímek, na kterém 
objevil planetku. Nový objekt předběžně označil 
1932 HA. Tato planetka byla nyní znovu nalezena 
C. Y. Shaoem na deskách, pořízených 155 cm re-
flektorem stanice Agassiz harvardské observatoře. 
Jej£ fotografická jasnost byla m =` 18. 

Podle výpočtů G. Marsdena přžbližila se planet-
ka Apollo v roce 1950 Zemi na 0,01 astronomické 
jednotky (t. j. asi 1,5 miliónů km) a v roce 1968 
na 0,07 a. j. V listopadu 1980 a v květnu bude 
jejž vzdálenost mezí 0,05 a 0,06 a. J. Tato velká 
přiblížen£ vyplývají ze značné excentricity její 
dráhy (0,566). Apollo je jedna z mála planetek, 
které dostaly jméno, ale nejsou označeny číslem. 

H. N. 
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ROZHOVORY S Dr. GRYGAROM 

VYSIELA CS. ROZHLAS 

V RELACII SPUTNIK 

S POVOLENŽM CS. ROZHLASU 

PRA'CO'VAL l). 'CHOCHOL 

7 

R: Pre astronómov dneška je typické, že nijaká 
teória nie je pre nich sviitá. Ani len to rozdelenie 
na hviezdy a planéty vraj už doslova neplatí. Je to- 
tiž podozrenie, že náš Jupiter oje je planétou v pra- 
vom slova zmysle. 

G: Ako je známe, Jupiter je natjváčšou Fpl•anétou 
siaiečnej sústavy. A to je práve .d8vod, prečo práve 
pmi ňom móžeme najskór ~čekat odcliýiky od kLasic- 
kýoh predstáv. Jupiter je záhadnou opianétou, záhad- 
nejšau iako pplanéta Mars. 

R: V čom spočíva tá jeho záhadnost? 
G: bPred'ovšetkým rvdeme, že Jupiter uje tprevaž,ne 

tvorený z vo+dLka, čo je re pianéty zemského typu 
ú•pine nezvyřajné. Takéto zloženLe je oh*ar.aikteristic- 
ké skór pre hviezdy. Aj Sinfko sa skLadá na,jmd z vo- 
diika. julpžten je ,pr5liš malý na -rt•o, eaby v'jeho jadre 
dnore9d term•on,ukieárne r•eakcte. Jupiter teda sile je 
bvdezd'ou a nie je rand sklasiok•onn ,pLanétou, pretože 
vyžaru:je do rpriestoru firtikrátt vilac 'energie, tako 'dos-
tára no Slnka. 
R: Ako sa dá vysvetlif prebytok tepelného a sve- 

telného žiarenia z jupitera? 
G: V súčasnosti sú známe už trh ohypotélzy, okt•oré 

vysvetlujú nadbytok žLanenia ,Jupitera. Jedna z nich 
h'ovorí, že je to pozostatak ap8vo.dného tvorannita ple- 
néty pr•ed 4,5 mňoliardy rokov, ;druhá, ktorá sa mi zdá 
pravdepodohnerišia, havorí, že je ito dósladdk gravi- 
tačnaj kontrakcie Jupitera. Stačí ptotiž, ~aby sa polo- 
mer Jupitera zmenšil v dósledku kontrakoie o 1 mm 
za rok, aby sa tým vysvetl•ilo oprebytočné teplo. Tre- 
tla možnost je velmi prítažlivá d pre ,pozemské apli- 
káoie. Nile je etotiž vylúčené, že vnútri "Jupitera vzni-

Fotografia Jupitera, resp. mrakov, ktoré ho obklopu-
jú, bola zhotovená zo vzdialenosti 1588 000 km v de-
cembri 1973 americkou sondou Pioneer 10. Oválny 
útvar vpravo hore je „Velká červená škvrna" dihá 
40 000 km. Foto: ČTK — UPI 

ká špeciálna fázová premena rna ttvor®nie kovového 
vodika, teda látky, óktorú sue Qinde vo vesmsre ne-
pozorovali a v laboratóriá:ch sue ju zaitbaI neboli 
schopní eprdpravdt. P,odl.a Ed4oter~jšíoh výpočtov r<no- 
delov vn •tra Jupitera na ulsazuje, že hustota kovo-
vého vodík•a ttvoriaceho nnnútro 'Jupitera je asi 0.6 
g/c7n3. 

R: Tento kov by velmi lahko plával na vode. 

G: Ano, bod by ilahší tak•o voda. Ale to by nebole 
'jeho ,jediná osobitost. •Domnievame sa, že tých 'ono- 
bLtostí aby bolo ešte niekolko. I ked sú to zatial len 
hylp.ot•etloké predpokLady, sú velmi atraktí+vne pre 
pozem,skú technológiu. Takýto Pvodík by m•al byt 
nalpr. supravodivý pprh dzbovej teíplote, it. j. m•al by 
'vlast bez strát elektrický prúd za normálnych ,p•od- 
mvienok. O;dpadlo by ptak nákladné chladende supra-
vodivých anateriáloiv. Kovový ~vodík by sa mo•hol po- 
u:žítvat iv ibežnej elelktrotechwickej praxi, čo by malo 
obrovský význam pre pozemský rozvod 'elektrickej 
energie. Ak by sa v Labor.atáriu podarilo p,ri;pravit 
kovové rdeutérium, teda tažký ,izatopp vodr1ka, mald by 
sme velmi dobré (palivo ,pre term'onukleárane reakto-
ry, čo by maLo nedozierny význam pre budúcu rppo- 
zemskú energetiku. Úviahy, lktoré začali velmi teore-
ticky, ,pr•ačo Jupůrter žiarl viac •ako ,by mal, ,a ktoré 
posunuli Jupiter z oblasti klasických pl.anét 'do ob- 
Lastri medzi oplianét•amd a shvlezda,md, sa nakoniac vo 
svo'jom 'ddsledku m&žu velmi konkrétne pre;javit y ,po-
zemskej praxi. A skutočne, v ostatnom čase prichá- 
dzajú správy, že v nlaboratóriáoh sovletskych odbor- 
níkov sa konaj;ú pokusy s vysokými etLakml, rprh kt•o- 
rých sa už 'azd.a ,podandlo prl,pravit prvé vzorky ko-
vového tvodíka. 
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Planéty emakej skrtipiny sa podstattne odlišujů od 
obrioh plan•ét. 'Odlišností je mrtnoh,o !a jednou z ni•ch 
je >aj to, že Jwpi'vter, Saturn, Uráin .a Neptún oblietava 
¢natčný rpočet meslaoov. Zo zemskej skupiny tba Zem 
a Mam majú anestac•e. 'lch systémy satelitov aú však 
iv rpomavnaní s pod•obnými systéma;mi planět Jup.itero- 

, 'voj skwpiny malé. Venuša, rMeilkúr ta s na.jvč:čš•o•u 
prawdepod•obn++osf,on taj úPluto memajú nljaké mesbace. 
Bolo mto tak vždy? Nem•ohM mat aj otlete pla•néty 
satelitně systémy, [ktaré neskoršie zatn.ik,li? Č,ytateli•a 
nášho 'časorpi;su letotne majú ,ešte v živej p=amčti hy-
potézu H. rAlfvén+a ia G. :Arrheni°a, padla ktarej Zem 
mohla anaf :v minulosti 5-i0 malých mesia+člik•ov. 
Tento systém s!atelitav za'nikol po nachytaní Mesi!aca 
(Apod!r•obnejšrie o tam pozn i KOZM)S Č. 2, 1973). 

Joseph A. Bwr•ns zo Spojených štátov vystavil po+čas 
svojho študijného pobytu +vlani iv l:bstave fyzlky Zeme 
AV ZSSR v Mro!skve predpdklad, že =aj vnútorné pla- 
néty mohli mat v minulosti svoje satelitně systémy, 
které w pri•ebehu času zanikli. V mvinul•oraen•am čísle 
anglidkého vedeokéh'o časopisu NATURE, physical 
sciences z 12. marca ,podrobnejšie rozoberá svoju 
tebriu: 

Z nebeskej mechaniky !je známe, že každý satelit 
obiehajúci !okolo pl.anéty vyvoláva na jej povrchu 
slapy. Na po(vs+chu :planéty nastána 'akési „nrzdwti-e" 

Mesiac v spine a Jupiter (vpravo hone) a osvetlené mračná nad Bratislavou. 

k8ry. Tento slatpový hrb móže byť na jednej alebo 
druhej slrane ,pri,amky !spáj!atjúcej planétu ^a satelit. 
Ak sa planéta 'otáča rýďhlejšie rako satelit okolo zej, 
potom sa slapový h,rb ešle viac vzdúva, rotačně mých-
lost pl•anéty iklesá a satelit sa od poivrohu =planěly 
usta>Wične vzd'aTuje. Váčšine !meslacov !ohieha planěly 
v sneme i•ch ,ro;táoie a tah uhlové rýchlosti !obehu sú 
menšie •ako uhlová rýchlo'st rotáoie ,planéty. Vše•Gkým 
týmto mmsiacom je „súdené" vzd+al,owat sa ad pla- 
néty. -V gprťpade, že uhlová rýohlost obehu mesiaca 
je rváčšia +ako uhlová rýchlost r,otá•cle planéty, potom 
sa taký !mes!iac k planělo pribli;žuje. Ak ,jeho hmota 
nte je príliš velká, ,dopadá na rplanétu. V slnečnej 

sústave máme 'do curenia s atakým mesiacom v pri- 
pade Mars•avho !Phoba. Podobný !osud musí čekat •aj 
každý satelit, nktorý obieha okolo aplaněly v retro-
grádno!m smere. Ak•o vraví rBurns, pralo máme v sl- 
nečne;j sústatve tak málo takýchto satelittov, :lebo po- 
stupne dopadali na povrch centrálneh'o telesa tah 
súslavy. 

Merkúr aj Venuša sa !oitáčajú okolo asi velmi ;po- 
maly ,a Venuša fik wtomu všetkému !ešle retrográdne. 
Burns predpomkl•a,dá, 2e na začiatku svo,jej ezistencie 
sa !otáčali obidve planéty ovela rýchlejšie ta !aj ev •prí- 
pade =Venuše v Ppr,iramom smere. V tých časech mohli 
'mať Rtak Merkúr, •a'ko 'aj Venuša systém !menších sa- 
telitoiv !abiehajúoich leh ty wpri,amam smere !a pomel-
bio !ako tr,otačná rýchlost planěly. Vtedy sa, prirodze- 
ne, rvšetky mesiace od Merkúra a Venuše pomaly 
n!dd,alovali. Za 2 miliardy mo+kov však slapové pSso- 
benie iSlnka spomalilo r,ostáoiu ;Merkúr.a !a 'polem sa 
jeho mesiace ačali tk n•emu približovat taž kým no-
'padli na jeho povrch. !P=omalá rotácia Venuše sa po- 
dla Burnsa nedá wysivetlůf slapovým působením Sin-
ke. wPrd spomalení Venušimej rotáoie bralo wraj roz- 
h'o?dujúou rolu zaehytende retrog-rádne obiehajúceho 
teles•a ia 'jeho =dopad pred 2 ,až 3 miliardami a+oikov 
rva spovrch spásobil, že sa Venuša začala !otáčet po- 
maly v slpátnom smere. V tomto ja•ve by ama mohlo 
byť vysvetlenie, prečo sa sesterská •pl,anéta našej Ze-
me netoliko odlišuje. 

tPriemery miekď'ajších hypotetických mesi=acov Men-
kúra !a Venuše vypočítal Burns na 500 až 1000 kilo- 
meitrov !a meali ehiehat okolo svojich ,planět vo vzdia- 
lenosti •40-50 planetárnych pr•iemerov. Takét•o me- 
stace mohli zand!knůt prdne dopadem na planétu. Úi 
je hypotéza amerického vodce správn,a !a či zle, 
o tom sa !budeme m8ct presvedčit až polom, ked 
okolo Venuše fa Merkúra 'budú obiehat onaše u,melé 
družice. Ak zanikli satelitně systémy dopadnu i +všet- 
kých telies na opovrch Venuše a Merkúra, potem by 
sa 'citlivými prístrojmi mali dat zlatit pod leh po-
=vscho,m maskony. 

Foto: M. Dujnič 

Meslačiky s priemerom menším ako 20 kilometrov 
by však namohli dop.adnút na planátu, ,pretože ich 
slapové p8sebenie na planélu by bolo malé. Dopady 
meteorltov by oioh v~ik počas niekol•kých miliárd 
rokov mohli 'celkem rozrušit. Tak či !onak je otázka 
iv nadpise •toht'o článku velmi zaujímavá, !a to zle 
lba .pr•e zvedavost, ale najmá pre !lepšilo pochopenie 
raných štád!ií vývoje zam•skej 'skupiny 'planét, !a tým 
aj celuj elnečnej sústa+vy. ,Preto liež ,odborníci zNASA 
zavadili 'do programu iautamatickej medziplanetárnej 
stanice Marines 10 aj pátranie po ,malých Eprirodze- 
ných satelůaoch Venuše a lvlerkúra. 

= MARIAN IDUJNIČ 
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Obr. 1. Typický vysoký oblak rusa — Cirrus, ktorý 
často býva prvým príznakom blížiacej sa tlakovej 
níže s poveternostnými frontmi. INDIKA~ 

UDLCE J 

p C S i 
~\ 

RY 
• VÝVOJ 

RNDr. PETER FORGAC 

V atmosfére stále prebi•ehajú .nozmandrté fyzikálne 
2rnocesy. d.ch •výsledkonn sú rozličné trovetennostné 
javy, @ktoré voláme společným nnenom počasie. Z .jed- 
notlnvých rpnvk•ov počasia nná vedla teploty, tlaku, 
vlhkosti 'vzduchu a 'vatra tdos t rdáležritfi dlahu aj ob- 
lačnosf, ktorá je viditelným praj.avom fyztkálnych 
ovzd:ušných rd'ejosv. Zo vzhla~du a ,pohybu jednotlflvých 
druhov Eabl•al4ov možno d•osf Ečasto usúdif na vývoj 
povetemosti, asipoň na kratší čas 'dapredu pra n•aj-

Obr. 2. Vrstva vyvýšených kóp — Altocumulus. 

bližšie 'okod•ie. Ni-ektoré oblaky naznačujú ustálenost 
počasla, dně s:ú zasa ppríznakom jeho blíž,iacej sa 
zmeny. 'F•reto mnoho ludí neobdivuje 'o'blaky len ,pre 
leh vzhlad a lsrásu, a1e ,pozerá sa na ne aj z gra+k- 
'tiokého ohladislrra. 

Ako vlastne vznikajú oblaky 

Atmosfeuický vzduch nebýva nikdy celkem suchý, 
ale vždy obsahuje lsté množstvo vodných pár, které 
sa do rntanosféry nepretržite rdostávajú vypanov!ansm 
z vodných povaichov, vlhkej Ípůdy Fa tmansplráclou 
rastlín. Vodné pary sa ad zemského rpovnoliu šírda 
do rovzd•ušia výstupnými vzdušnými ,pnúdmi a vie{tor 
dch ‚prenáša 'no vado avnom smere z jednej ,oblasti 
do •dr,uhaj, často d na velké vzdialenosti. Vodné pery 
vo vzduchu nevidíme, pretože sú 'bezfaaebným ply-
nom. Až kec na zmenla na tekuté 'alebo pevně sku-
peustvo, stanů na vrkti'telnýn I, ak'o oblaky, dážd, hnila 
a•lebo snežanrie. Oblaky sú teda zhiuky drobných 
vodných kvaplek alebo jemných l_adový.ch kryštéli-
'kov. Kwap&čky, z nktorýeh sa kl•adajú, 9ú •obyéajne 
velmi malé. loh priemery sa pdhybujú rod rtisícin do 
stotín milime'tna. Aj ladové kryštáltky v 'oblakavh 
sú vo vdčšlne rprípadov tiež len velmi malé. 

M,nožstv'o vadných pár závlsi od teploty vzduchu. 
Čím oje vzduch teplejší, tým vlec vadných opár patro-
buje na úpiné nasýtenle. Napríklad pni teplote 0°C 
stačí na dosi'arhnutie stavu nasýtenia 4,8 gramorv vod-
nýoh rpár 'v 1 ani vzduchu, role pni teplote 20°C je 
potrerbné 'až 17,3 gramav. Ak sa 'do nasýteného vzdu-
chu dostávajrú áalšie vodné part' alebo .ak rjeho •tep-
lola poklesne, začínajú sa vodné ,pery zrážat — ikon-
denzovaf eva ikvap8č;ky vody, epni teplotách pod nulou 
zvličša na rkryštáliky ladu, ktoré tvoria 'oblaky. 

Funkcia kondenzačných jadier 

Na ok<orrdenzáciu, čiže precho+d vody z rplynného do 
kvapalného stavu, sú okrem uvedených =po;dmienok 



p*ebné 'aj rtzv. k°ondenza~né jadrá. Sil rto ani;krosko- 
ploké dáastice pr•aohu, dymu, an•orskej soli •a ,podohne, 
na ktorých sa usadzuje 6kondernz•otvaná rvlaha. Úloha 
konndemzačných .jadíer spačív.a v tom, že v °důsledku 
svoji°ah hyg kopickýoh vlastnastí zviičšujú stabilitu 
utvárajúceho sa zárodku 'vodn•ej kvapky. Nad pavel-
nos obsahuje 'ovzdušie oveDa viac koedenzačných ja- 
dier ako nad mor•om. N•ajviac ich je nad priemysel- 
nými 'ablastiami. Počet ko•ndenzačných j•adier sa 
s výškou rdost 'ýohlo zmenšuje. V ostatnýoh °rokoch 
boll vyslovené rdommdenky, že kondenzačné jadrá 
můžu ibyt ej mimozemského původu, aako napríklad 
kozrrr•ieký pna°oh. K'oncentráaia pevnýoh častíc -mimo-
zemského pávodu sa anení 'vplyv°om rozpadu horenia 
meteorov, ktoré sa d•ostávajú do €atmosféry. 

Rez kondenzačnýoh j•adier dkondenzácia nenastáva, 
boni °je •vzduch Eaj vodnýnri parami pr:esýtaný. Ke8 sa 
do presýteného iČistého ‚vzduchu dostane •trocha ,pra-
chu 'aleho dných rk•ondenzačnýoh jadier, vodné pary 
sa rýchlo zrrazla na drobné €kvapůčky 'vody, •ktoré 
tvania oblak. Typickým ;pr$padom sú kondenzačné 
pásy, •které sa atvania za 'podobných podnrienok za 
idet•adlami vo váčších výškach. V tomto pr≥ipade sa 
d•ostá•vaijú kondenzačné jadrá .do spresý;teného čistého 
vzduchu z ivýrfu;kov leteckých motorov. 

lPrechod pvodnýoh pár do Vtuhého stavu, Eteda na l•a- 
d•ové kiryštálitky, n°azývaane sublimáci•ou. Podia sú•čas- 
ných ipredstáv na kondn7ačnýoh jadrách vzndkajú 
n€aajpatv zárodky 'vodných kvapóčok, Jsitoré sú pni zá- 
pornýoh ateplotách .v preohlad•enom stave. Pni closta- 
točne mízkyoh záporných teplotách za.mtzajú a vzn•i- 
kajú na nich lad•ové €kryštál°tky. 

Úloha výstupných vzdušných prúdov 

Na•Sýtenle 'vzduchu v oatmosféro eastáva spravidla 
ocHlapdenínr. Teipl•o•ta, ne ktorú treha vzduch 'ochladit, 
aby sa nasýtil 'vodnými par•am3, mazýva sa rosný bod. 
Ochl°adenie vzduchu, rpri ktor:om sa tvoaria oblaky a 
zrážky, nnastáva majčastejšie pr•i vystupovaní 'vzduchu 
do výšky. Vystupujúoi .vzduch sa ,dostáva pod nižší 
tlak, nwzpíma sa, na čo spotrebuje rčas•f rsvojh•o tepla, 
teda sa oehl$dzuje, v důsledku čeho fijeho relatívna 
vlhkost stúpa; v určitej výška sa stave nasýteným 
a pni d•alšom výstwpe prebytočné •vodné pary sa zrá- 
žajú a tvoria oblaky. Z nrsvedeného •vldiet, že výstup-
ně pohyby vzduchu sú rozh•odujúcim čimitel•om pni 
rtvorení roblakov °a srážek. 

Vystupovamie vzduchu, psi Pkt•orom sa tvorla obla-
ky 'a zrážky, v atm•asfére býva vyvolané nniekolkými 
príČim'ami, od wktorých závisí aj charakter €vznikajú- 
cioh oblakov °a zrážok. V mrdernom •pásma n•ajvýzn+am- 
najšle tvorenie 'ablakov oa zrážok je pni výstupe 
vzduchu ma povetennostných frro:nt•och, =čtže na roz- 
hrandach divoch mozdielnyoh vzduchovýoh hmůt. 
V °teplejšom pol•noku u nás vystupuje .vzduch aj ná-
sledkem nerovnakého zohrievanda zemského po•vnchu. 
Pni výstu'pe Iahšieho vzduchu nad skonej .prehrioatynni 
obl€asta•md vznikajú kopoivlté ,oblaky peknéh•o pačas•la, 
z kterých sa za istých fy®ikálnych •podmdenook 'ivoria 
mohutné shúrkmvé oblaky. Vystupovanie vzduchu na- 
stáva aj pni h•oriz•onntábnom rpr•údení, kecl •vzduch ma- 
razí na horskú prekážku, Iktorú je nútený prec•hádzat. 
Ak uje horstvo dostatočne vysoké, tvonla sa =na jeho 
náveternaj stnane anielen 'oblaky, ale niekedy aj zráž-
ky. 

Niekt•oré oblaky sa skladajú len z ‚vodných kva- 
píak. To sú tzv. vodné (rkvapalné ) oblaky. Můžu sa 
vyskyltorvat nielesi ;psi ekladných teplotách, tale 'aj pri 
teplotách pod nulou. V tomto .prípade ‚vodné kvapůč- 
ky sú 'v prechladenionrr stave, čo +je v atm•osíer•i•ckých 
ppodmierrkach dost €Častý jav. Zmiešané 'oblaky sú 
zložené z preehlad,ených vodných •kvapiek a ledo-
vých kryštáli+kov pni Fd•ostatočne nízkyoh €teplo,tách. 
Ľudové i(kryštalické) fobleky sa skla°dajú dlra z lad•o- 
vých kryštálik'ov pni €dostatočne aiízkych €teplotách. 

Výdatnetjší edážed 'alebo sneženie vylučujú lein tie 
oblaky, kt•oré majú róznorodú štruktúr,u zloženi'a, 
teda rtie, které sa skladajú z La•davýeh d avodných 
častíc. V tak•omto prípade l•ad•ové kryštáliky subli-

máciou rýchlo r•astá a ,zaLína,jú pa•daf ,obyčaj:né 
z hornej rČasti oblaku. Na caste nvarážajú na prechta- 
dené ‚vodné dkvapky, slplýv:ajú s m•lmi a ,zvá•čšujú svoje 
rozmary. Ak v spodnej časti 'oblaku je 'teplota nad 
nulou, Tadové častice sa etepla a menla sa nu vodné 
kvapky, které oblaky •vylucujú v ypod•obe d°ažd•a. 
V t,ných prí,pad•och sa La:dové ekryštákky tepla až pod 
spodno•u hnamicou obl'akov .a °t•akisto .padajú •vo forme 
dažda. V príp'ade, že teplota vzduohu pod oblakmi 
je záporná, urážky =padajú hvo forme snehu. 

Desat základných oblakov 

K tomu, aby sme 'oblačnost mohld využit na pred- 
povedné oiele, musíme poznat aspoň základné druhy 
oblakov, iktorých yje deset. odl'a 'výšky, ev k,t•orej sa 
nachádzaj:ú, nozdeluj=eme dch do troch skupin, ra to 
na ‚vysoké, stredné a nízke oblaky. 

Vysoké 'oblaky sa v nrternyeh zemeplsných šírk•ach 
n•achádzajú vo výškaoh priemerne 5 až 13 kllomet- 
n+ov. Sklad'ajú sa z ledových kryštál•lko'v, lebo teplota 
vzduchu 'je v uvedených výškach 'vždy hLboko pod 
hodom mrazu. K rnim patnia tot základné oblaky: 
miasy — Cirrus, rriasové slohy — °Cirrostratus Fa ria- 
somé Vkopy — Cimo cumulus. Riasy sú Njemné ,obláčiky 
vláikrnitej štruktúry ibez vlastného tieňa. Skoro vůbec 
neoslabujú slnečné svetlo. Jevte sa ;ako jedn°o+tllvé 
ni€tky, mady alebo pásy ni,ti°ek. R•lasové slohy =tvoria 
zase €tenkú, bielu mliečnu pokrývku na 'obloha. Cez 
,t°akúto rtenkú ‚vrstvu oblačnosti •dobra hvi,diet obrysy 
Sloka ralebo Mesiaea. •Okolo nich sa často tvonia sve- 
telné kruhy v €důsledku lonyu =lúčov aia Ladových 
k•ryštálik•och 'tvaru šestbokých branolk•o€v, z kterých 
poz•ostávajú. Riasové kopy (baránbky) sú oblačné 
vrstvy 'alebo oblačné pásy s jasare vyjadrenou štruk- 
€túeou. :S+ú složené z drobných vločiek, chumáčov ale-
bo gulůčok. asto sa podobajú vráska,m alebo v.ln- 
^kám na povrchu ‚vody a •pleesku. 

Sitned,né °oblaky sa vyskytujú v mier•nych šínka'ch 
vo :výškach od ,2 €d°o 7 ukilometr•ov. K nim patria vy-
výšené kopy — Altocumulus oa 'vysoké slohy — Alto-
stratus. Vyvýšené kopy (‚velké baránky) tvora ob-
lačné vrstvy alebo oblačné rady bielej alebo sivej 
farby. Sú pomelme tenké, =no i tak člastočne alebo 
(spine z'ati'eňujú Slnk=o. ^.Sikl.a•dajú sa z drobných vod-
ných drvapůč•ok, kt•oré sú pni •nízkych teplotách pre-
ohledané. Vysoké slohy 'tvora zasa vláknitú alebo 
vrstvovdtú 'obla.čnú pokrývku sivej až nn•adrastej tar-
by, která zakrý•va €čiastočne alebo úpine •o€bloh•u. Cez 
flu ppresvttá Slunko alebo rMesiac eke matným sklom. 
Vysoké slohy sú umdešanými •oblakm•i. Skl°adajú sa 
z'drohných vodných @kvapiek d z drobných snehových 

Obr. 3. Vysoká sloha — Altostratus. 



Obr. 4. Vrstva slohových kóp — 

Obr. 5. Sloha — Stratus (pohPad zhora). 

hviezdíc, a preto z nich padajú slabé urážky, které 
sa v teplem ročnom o!bd•abi spravldla vyparujú po-
čas pádu k zemskému povrchu. V zi•me z týchto .obla-
ko.v často padá drobný snah. 

1Qízke oblaky ležia od zemského povrchu do 2 ki-
1•ometrov. K >nim patrí slohová pkgpa — stnatooumu-
lus, sloha — stratus s ,dažďová sloka — Nimbostra-
tus. Slohové kopy tvora rady Ralebo vrstvy sivých 
a do biela sfarbených oblakov, ktorě ltakmer vždy 
majú tmavé časti. Skladejú sa z ^plochých kopek 
zváčša usponladaných pravideirie do radev. Vo váč-
šine prípadov slohové kopy sú zložené z drobných 
vodných kvapŮčok, pri záporných teplotách prechla-
dených. Maže z nich mrholit Palebo v zime velmi 
slabo snežit. Výdatnejšie urážky však nevydávajú. 
Slohové oblaky — stratus sa nachádzajú •najbližs"ie 
k zemskému povrchu. Tvoria Htypiokú jedmatvárnu 
vrstvu ablakov sivej faarby :bez určitých nobrysov .po-
dohnú limle, z .ktorej mčže mrholit. Pri dostatočne 

nízkych záporných teplotách vypadávajú z týchto 
oblako•v ladové ihličky, drobný snah ra snehavé zrn-
kú. Dažďové slohy ztvora rnohu,tnejšiu vrstvu, hrubú 
ni•ekoPko +kiiometrov, která sa zadina vo výške níz- 
kych 'o:blakov a siaha ,do strednýoh výšek a Často 
i do evysokých ,obiak'o.v. Je Pto rovnomerný, flinky, sivý 
až tm,avosivý dažďový obbak, z kterého vypadávajú 
trvalejšie urážky, dážď aalebo sneženie. D_ažďové slo-
hy kmajú v hornej časti podabnú štr,uktúr•u ako vyso-
ké slohy, sipod.ná čast meže obsahovat velké vodné 
kvap'ky a snobové hviezdičky. 2nd námi sú často bez- 
tvaré zbluky nízkych roztrhaných oblak•ov. 

Posledně dva oblaky z desioatioh základných dnu-
hov sú kopa — Cumulus ra húrkový oblak — Cumu- 
loni,mbus. Kopy sú jednotlivé oblaky, spravidla husté 
a majú ,ostro ohraničené ,obrysy. Vyvinuté sú vo ver- 
tiká,lnam temene s vroho•lml tvaru kupol, veží ,a kop-
coy. Ioh horné časti tvoria chumáčlky, které sa ‚pni 
osvetlení ,Slnkom zdajú oslnivo 'biele. spodné hranice 
týchto 'obl°akov sú pomerne tmavé a vi•ac,menej vodo-
rovné. Kopy sú zložené z vodných kvapiek a spra- 
vidba ¢ nich srážky nepadajú. Bdirkové ,oblaky sú 
dalším vývojovým štádiom káp. Majú velký vertikál- 
ny rasi a d.víhajú sa v tvare hér 'často ,od pásma 
nízkych o.blakov do výšky vysokých Foblakov. lob 
vrcholy sú sploštené a majú vléknitú štr•u•ktúru, zvy- 
čajne etvaru nákov. llorné časti búiik•ových ,oblak•ov 
pozostávajú len z Indových kryštáiikov. S,trednú 
Ďasi tvar'va .Tadové a snehové kryštáliky a,prechba- 
dené vadné kvapky, spadné vrstvy búrEkových obla- 
k•ov sa skladajú len z vodných kvapiek. Búrkové ob-
laky sú často sprevádzané ibárkami. 

Oblačnost a predpoved počasia 

Vznik ,ablak•ov je úzko spiltý s poveter.nos•tnými 
domu, které sa edohrávajú v ,atnvosfére. 'Pnete =podPa 
vzhbadu, vývoja ,a tahu 'jednotlivých obiak•ov možno 
si v ni~ektorých prípadoch 'urobit krátkod•obú predpo- 
veá pre svoje nuj'bližšie ,okolie. 

1Vajro7si'ahiejšie .a n,aJvýdatn•ejšie urážky spSsobltjú 
v našich zemepisný:ch šírkach tlakové poruchy (tla-
kové níže) s poveternostnými frontmi, které sa pre- 
súvajú v smere ri'adiaceho výškového ipr•údenda 
z jednej oblasti do ,dnuhej. ,Prvým 'psíznak'om blí3Aa-
cej sa tla•kovej níže •a 'v súvislosti s;ňou 'aj zh•aršend•a 
počasia so zrážkami sú vysoké oblaky atvaru vlas. 
Táeto ,oblaky postupne hustnú 'a me,ni,a sa na riasavú 
slohu, precháduajíicu ve vysoká slohu, která tiež 
hustne oa znižuj'e sa. V ď^alšom !vývoji sa začínajú 
tvoru t nízk•e oblaky, dažď,ové slohy, z ktorých potom 
padajú rtnvale,jšie urážky. T•akýto vývoj 'oblačnosti je 
typický pre pne chod teplého fromtu, 'který je spojený 
s prednou stranou tlakavej níže. ^V +prípade studené-
'ho frontu, 'který sa vlaže na zadnú šasi otlakovej ní-
že, sa tvor kgpavi:tá oblačnost a naj:má v teplejšom 
polnoku ,aj búrkové 'oblaky. 

'V lete za pekného počasia možno z výv,aja 'oblač-
nosti často už pr•edpoludním usíiddt, vči sa v popolud- 
ilajšíeh hodinách vytvosia miestne búrky. Vznikajú 
vte-dy, keď sa kopovitá oblačnost rozširuje wiacej do 
výšky ako do sinán a Emohulnie, teda keď iprec•hádza 
v Cumuloninibus. V o:pačn•om prípade lkopovi;tá ob-
leča ost sa k večeru p,ostupne rozplýva, Fč•o je zasa 
príznakom ótr'vania 'ustáleného, suchého počasia. 

Oblačnosti sa varuje velká pozornost ,aj v meteo- 
rolbgii. Na pozorovacích stanáoiach sa v pravidel-
ných ,časových lntervaloch (•v meteorologických po-
zorovacích termínoch) pozoruje otelen ,Was a m:nož- 
sWo, ,ale aj výška spodnej základna oCblak•ov. Tdeto 
údaje sa v za~ifrovanej šorme d•ostávajú spolu s ú- 
dajmi ,ostatných spo•veternostných prvko.v na pre•dpo- 
vedné 'fistredde jednotlivých ,krajin, kde sa zakresT•u- 
jú ,do povetennostnýoh (synoptických) máp, na kto- 
rých sa robí rozbor poveterTnostne,j situácie. P'ri raz- 
bore povetennostnej situácie sú tokrem teploty, tlaku, 
vlhkosti vzduchu a vatra dóležitou p'omčokou mateo- 
nolbgovi d aída9'e o0 oblačnosti, a to naj.má pili za- 
kresfavaní pJednotlivých druh•ov paveternostných Iron-
tor. 
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I~OTACIA ZEME 
ČAS A  UTC 

Vo vlaňajšom trefom čísle Kozrnosu sme v článku 
Ko.Lk•o :bude mat rten,t•o trak sekíuad? uvsedl:i prsebeh 
ratáoie Zeme v r. 1972. Jeho extr.apol•ov:aním sme 
predpovedali, že obČiansky rok 1973 bude anaf 
31536 001 sekúnd. Naša predpoved sa spinila: v ro- 
ku 197.3 v Čase UTC 'páv'e •posledná mimút•a soku 
mala 61 sekúnd. Vložením korekČnej sekundy sa na 
styku rokov 1973 a 1974 zmenil rozdiel UT2 - UTC 
z -0,307 s (v spomenutom +Článku r•ak dopredu extra- 
polovaná hodnota fbala -0,34 s) na +0,693 $ aa roz- 
dlel 'UT1 - UTC sa zmarnil z -0,302 s na +0,698 s. 
Tým sa ira Čas (apredpokladá sa tu čas jedného roku) 
zamedzilo aieprípustnaému 'odklonu ičaso+vej stupnice 
UTC od svetového rofiačnéh'o času UT. 

0 matáci,i Zeme v roku 1973 a v ipnvej štvstine w-
ku 1974 daifarniuje tprllož•ená tabulka. Vidno z nej, 
že a+otácia Zeme v 'priebehu minulého ráku nemale 
vel+ké výkyvy. 1{roneom roka .však 'došlo k urýchlendu 
r,otáole Zeme - rýohlost zmeny rozdielu časov UT2 
a UTC sa zmenšiLa (pozn i posledný stlpec tabulky 
po+čLnaj.úc 'decembrom). 

Tabulka 

D itum UT1-UTC UT2-UTC 
Zmena 

UT2-UTC 
za 20 dní 

(Oh UT) (ms) 

28.12.1972 -176 -182 -60+1000 
17. 1.1973 +760 +758 -62 

6. 2.1973 +696 +696 -83 
26. 2.1973 +630 +633 -62 
18. 3.1973 +562 +571 -64 

7. 4.1973 +490 +507 -61 
27. 4.1973 +421 +446 -62 
17. 5.1973 +292 +384 -62 

6. 6.1973 +354 +322 -63 
26. 6.1973 +237 +259 -59 
16. 7.1973 +190 +200 -63 

5. 8.1973 +142 +137 -64 
25. 8.1973 + 91 + 73 -64 
14. 9.1973 + 36 + 9 -62 

4.10.1973 - 24 - 53 -60 
24.10.1973 - 88 -113 -60 
13.11.1973 -154 -173 -58 
3.12.1973 -218 -231 -55 

23.12.1973 -280 -286 -48+1000 
12. 1.1974 +669 +666 -47 
1. 2.1974 +620 +619 -52 

21. 2.1974 +564 +567 --.58 
13. 3.1974 +504 +511 -53 

2. 4.1974 +443 +458 , 

Význam •všetkých použitých sleratiek (UT1, UT2, 
UTC) náš stály Čitatel pozná už z článku „Vývoj 
meranLa Času" ('pozri lLoozmos č. 8 z r. 1971, s. 2-5). 
Okrem +toho sa uvedené výrazy vyskytujú 'aj v sne) 
dostupnej literatúre (napr. •v 'astronomiokých ročen-
kách), kde sú tiež vysvetlené. 

N•advozn•ost času UTC na 'bas UT .(z anglického 
Universal Time, oužtvaa sa .aj fnancúzske TU -
Temps Universal) však v širšej 'astronomiokej verej-
nosti stále ešte nte kje d'ostatočne známa. ;Preto 
v tomto iČlánku vztah nového (koordinovaného času 
UTC, zavedeného 'od 1. 1. 1972, k času UT stručne 
ešte raz opíšeme. Rozvedieme aj, jako treta praco-
vat s ,Časom UTC gri aastronomiokýoh Časových «ne-
raniach. 

čas 17TC 

Časová stupnica UTC je utvorená prostredníctvom 
atómavých hodin. Sekunda basu UTC je toto ná so 
základnou jednotkou +Času Ivledzinárodnej sústavy 
mien SI — s .atóm'oro'o:u sekundou. Tým čas 'UTC vy-
hovuje metrologiekým pežiadavvkám. aVežkosf atómo-
ve) sekundy je však menšin ako súčasná velkost 
sekundy svetového ratačného času (astronamického 
Času). Je 'to tak v 'dbsledku :postupného spomalova-
ni'a r•otáoie Zeme ,(vovnakú 'velkost ako atómová 
sekunda orala sekunda astronomického Času v roku 
1900). Bralo sa +Časové stupnice UT 'a UTC rozchá-
dzajú. Aby ich rozdiel ibol vždy menší sako 1 sekun-
da, vkladá sa podla potreby (+v jednom vaku najviac 
dvakrát) do 'Času UTC korekčná sekunda. 

Čas UTC distnihuujú vedeoké časové signály. Vtom-
to systéme sa +vysi'ela 1 presný čas Cs. rozhlasu 
[pravda, s jednohodinovým posunem: SEC = UTC + 
1h). 

Časové údaje spraeovných hodin pni astronomických 
abservatórsách 'kontrolujeme vedeckými časovými 
slgnálms. Takto prostredníctvom hodin (a aatekedy 
i prdame bez tohto medziČlánku) sú ‚ok'am hy ,pozo-
rovaní premietnuté na +časovú stupnicu UTC. 

Svetový rotačný čas 

Čas UTC nie je 'defsnovaný astronomicky. Astrono- 
miokým ‚časom ,je Čas UT. 9vetový ratačný čas UT 
je stredným slnečným greenwichským Časem. Prate 
pre astronomické výpočty potrebujeme +observačné 
úd'a je previest z+Času UTC +do času UT. 

•Prd presných práaaoh však rozlišujeme tint systé-
my svetového rotačného +Času: UTO, UT1, UT2. D1tfe- 
renclácie anedzi ,tými•to ttromd 'časmi prs menej pres- 
nýeh mer+ani•ach můžeme zanedbat, labo pre naše 
zemepisné súradnice vždy platí /UTi — UTO/ 0,04 s 
a /UT2 — UTl/ s 0,03 s. Bee úpinost však význam 
uvedených troch Časov stručne uvedieme. 

Čas UTO sa určuje +priam•o 'astronomickým pozoro- 
vaním. Vztahuje sa na okamžitú ,polohu sústavy me- 
ridiánov v čase ,pozorovania. 9ústava mersddánoN sa 
však v 'důsledku pohybu •pól•ov meaí. Preto čas UTO 
n.ie je 'celkom univerzálny. Závisí 'od sasesta 'pozore- 
van•i'a. 

7,emepdsné dižky sa však vztahujú k pevnému zá-
kladnému poludní'ku, ktorý je daný konvencsonálne. 
Preto presné astronomické merania atreba vyjadrdt 
k tomuto pevnému poludni•ku — v ,Čase UT1. Rudek-
cla A.l = UT1 — UTO sa vypočítava so súradníc 
akamžitého 'pólu (príslušné pnacaviská [oh d'ostáva- 
jú z 'medzináradného centra v 'osobi+tných 'obežní- 
koch) ,a mo ,zemgpssných súradníc +miesta pozorova- 
mia. 

A napok'on iČas UT2 je určený pripačítaním reduk- 
cle so sezónnej varsáaie rotácie Zeme :k času UT1. 
Čas UT2 je is uvedených troch motačných •časav na)- 
rovnomernejší. V rovn:omernosti ho však koordino-
vaný Čas UTC už 'dávno prekonal. Cas UT2 však n•a- 
dalej slúžt ako +najlgpší prostnied~ok na sledovanie 
nepravidelných zmien ov rotácii Zeme. 

Prevod z času UTC na čas UT1 

A•ko srna .už rozvdedtl, v praktickej astronómii po-
trebujeme 'okamihy pozorovaní previest z času UTC 
do ,času 'UT1. 

Z vyššie uvedeného už vyplýva, že pne tie mera-
nia, kde čas zámery na kozmsoké +teleso stačí poznat 
s ‚presnostou jednej sekundy, +můžeme časové stup-
nice UTC 'a UT pokl'adat za totožné. 

Často je požadovaná presnost 0,1 sekundy. V ta-
kom prípade pine vystačíme s Hodnotou DUTI = 
UT1 — UTC kódovane tvysielanou ved'eckými časový-
mi slgnálmi. Na území naše) vlasti počutelný signál 
DIZ (4525 IkHz/66,3m) vysiela okrem +DUTI aj upres-
ňujúoi kód dUTl. Pleň platí UT1 — UTC = DUTl + 
dUT1. 
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pre úpinost abidva spomenuté kódy tu píšeme. 
Pre kladné DUTI máme DUTI = /n.0,1/s a le zd8-

raznených n prvých sekundových značiek po minú-
tovej znečke. 

Pre záporné DUTI platí DUTI = — /m.0,1/s a je 
zdOmznených nn po sebe ddú:cich značíek, začínajúc 
značkou devdatej sekundy. 
Zddnaznanie sekúnd sa realizuje zdvojením nor-

aná'Lnyeh sekundových zuačiek. 
Vyjadrenle hodnoty DUTI = 0 sa vykonáva absen-

elou zdůraznených sekundových značiek v eprvej tre-
tine mtnúty.

Kladná hodnota dUTl sa 'indikuje zdvojením p po 
sebe sidúoich Sekundových eznačiek, od 21. do 25. 
sekundy v každej m+Lnúte, začínajúc 21. sekundou. 
Vtedy je •dUTi dané vztahom dUT1 = ± íp.0,02/s. 

Záporná hodnota dUTi sa indikuje zdvojením q 
po sebe :idúcich sekundových znaČíak, od. 31. do 35. 

sekunďy, za~ín•ajúc 31. sekundou. Vtedy pre dUTI 
platí dUT1 = — /g.0,02/s. 

AVk dUT1 = 0, je zdvojená štyrd:dsiata sekunda 
v k•aždej nlirnúte. 

Čas UT1 z rčasu UTC dostaneme zo vztahu UTi = 
UTC + DUTl, oaloha presn•ejšie .UTi = UTC -{- DUT1 
-{- dUT1. 

V Medzinárodnom časovom ústredi (uBlH) v Pariži 
sa rozdiel UT1 — UTC zhodnocuje na štyrl ,desatlnné 
miesta sekundy. Na tento počet desatinných rmiest 
sekundy sa rozdiely uvedených časov uvádzajú v o- 
bežní'koch Bill (št•vrté desatinné miesto sekundy 
však ,už nie je spolahlivé). Milisek•und•oivé poznanie 
r•ozdielu UTi — UTC je potrebné na vedecké ciele. 

Z Úv •e r: Časová stupnice UTC splňa otelen vyso-
ku paž•iadavky metrológAe, ale dobre sLúž<i aj na 
všetky astn+an•o'mioké časové merania. 

ING. M. PETROVIČ 

Z HISTÓRIE ZEMSKÉHO MAGNETIZMU 
I. TONYI, 

Geomagnetické observatérium SAV, Hurbanovo 

Vlastnost nnlektorých rúd ppnitahova:t kúsky železa 
bola známa už v staroveku. Touto vl+astnostou sa vy-
značoval najma minerál m.agnetit ,(magnétický kys- 
lič.ni:k železa — .Fe0:Fe203), ktorý zrejme o.dvadzuje 
svoj názov ad mlesta náleziska pm meste Magnézia 
v Malej Azil. 0 m gneti,ákých vlastnrostUach magne- 
titu sa pprvýkrát Ezmieňuje Tháles MLlétsky (7. star. 
pred n. 1.) a neskSr aj Arlstateles (4. stor. prod 
n. I.) vo svojej Metafyziko. 

Stan i Gréci sice poznali magnetlzmus oko fyzikál- 
ny ^jev, no projevy gaomagnetizmai) nepoznali. 

Nie je známe, kedy bol abjavený Mplyv geomagne-
tického ;pata na magnetku. Mýtické správy z čí•n- 
skych dejin davalujú predpaklad•at, že Číňania po-
znalí kompas už prod 4500 rokmi. dvlala to byt fi- 
gúrka m•uža stajaca na vozíku a otáčajúba sa okolo 
verti;káLnej asi, ktarého vystretá ruka ukazovala 
vždy na jab. 

DokázateTné použivanie kompasu Čubami a Ja- 
ponraml je 'až za 7. Star. ni. I. 

Prvé Pmiemky o používaní kompasu v Európe sú 
z roku 1200 n. 1. Do Európy sa kompas dostal prav- 
depodobne prostredníotvom Arabov. Prvý popis kom-
pasu pochádza z r. 1269 'ad P. tde ;M•arécourta (Pere- 
grína) :v spise De Magnete. On prvýkrát ¢Asti! fakt, 
že sa súhlasné póly odpu•dzujú. Ak'o prvý zaviedol 
aj 'ozn•ačovanie ,pólov tak, aino sa ozn•ačujú dodnes. 
Zostrojil aj kompas, hoci značne nedokonalý. Bala 
to nádobka s tekutinou, v ktorej volne plá+vala mag-
netka. Tento kompas neskór zdokonalil Talian G. 
GioLa (asi v r. 1300). Postavil magnetku na hrot a 
zavied•ol kruhovú stupnicu na odčítavande stupňov. 
V pri:ncílpe za wjeho kompas používa dodnes. 

HAsto•ridké údaje so 14. ;star, už ;jasne hovoria 
o•bežnom Epoužívaní ákompasu oako nautickej pomScky 
na 5,pauielskych a anglických ladiach. 

S paužívaním kompasu sa postu,pne prlšlo na to, 
že magnetka neukazuje presne na sever. rNie je zná-
me, kedy presne bol tento jav, nazývaný deklAnácia2), 
objevený, no v každom aprípade >ho apoznal už K. Ko- 
lumbus pri svojej 'obj•avlteTskej ;plavbe v r. 1492. 
Po+čas ttejt•o plavby zistil, že sa deklinácia ad miesta 
k mA•estu nnení. Tak spozor•ovad, že sa deklinácia 
počas plavby zmenil•a z východnej v .Európe na zá- 
padnú pr! brehoch Ameriky. Príčinu déklinácie ne-
poznal, a proto ho to naplňalo značnými obavami. 

NeskSr začali dekLináciu apozorovat najana Šp•annieli 
a Portugalci a číselné hodnoty ,deklináole vynášall 
na niámorných mapách. V r. 1538 až 1541 uskut•o.č- 
ňoval merania dekldnáaie Joao rde Castro p.očas svo- 
jej plavby do Výohodnej Indie. Vtedy sa more{plavci 
mylme domalovali, že pomoeau deklůnácie Iahko něj-
du polohu lode za tmy alebo za nepriazniivého p.o- 
časia, kecr bola znem'ožnená orientácia podle SLnka 
alebo hviezd. 

QvLagnettckú knklináci•u (pozri pozn. 2) bbj•avdl v r. 
1544 G. lLair,tmamn, farár z Norimberku. Tento ajev 
opísal vo svajom =liste grófovi Albrechtovi, no tento 
list bal dlh'o neznámy, a tak za 'objevitele Lnklinácie 
sa pokladá R. Norman, výrobce nám'orných prísttro- 
jov z rtromdýnna, ktorý jav ink1'vnácie objavil y r. 1581. 

V r. 1600 'bol v geomn:agnetizme urobený  velký krok 
v;pre•d zásluhou Angličana W. Gilberta (1540-1603), 
osoibného lekána lcrál•ovnej Alžbety a prvého Koper- 
nDkavho prbvrženca v Anglicku. Gilbert za sústavne 
zaoberal skúmaním magnetických tjavov. Svoje po-
znatky zh•rnul a zverejnil vspise De sM+agnete, mag- 
neticisque corpor,ibus et de ¢nagno anagnete tellure 
Physi•ol'ogia nova. Na základe pozorovaní sliočiar 
velkých zmagnetovaných gúT a d•ch úctnk•ov na malú 
magnetku dospal Ak názoru, že je to íipin$ an•alógia 

® ~ ® a 

.. 
T 

~ 
Z 

Idole 

m~ Po\ud^`k 

východ 

Pozn. 2 

Vektor T značí celkovú intenzitu geomagnetického 
pola v bode 0. Deklináeia D je uhol medzi geogra-
fickým a magnetickým poludníkom. Inklinácia I je 
uhol medzi horizontálnou rovinou a smerom geomag-
netického pera. Vektory H a Z označujú horizon-
tálnu, resp. vertikálnn Aožku geomagnetického pora. 
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Fotografie zo zatmeHia Mesiaca 4. a . Vi. 1974. 
Fato: P. Zimnikaval, P. Rapavy 
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Priebeh čiastočného zatmenia Mesiaca z 4. a 5. VI. 1974. Snímky sú zhotovené refraktorom 72!1150 mm 
na neg. materiál ORWO NP 15. Expazičné časy sa pohybujú medzi 0,25 až 1,0 sek. Pri jednotlivých 
snímkach je uvedený čas expozície s presnosfou na 0,5 sek. Foto: Jozef Stuchlík, BUČOVICe 
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pasobeni.a Zeme na kompas +a odtial usúdil, že Zem 
je velkým guTovým magnetem. 15:alším jeho tdůležitým 
zistením bolo, že každý magnet má ,vždy dva póly, 
které nemožno od seba o•ddeldt. Jeh•o !hdavným +prí- 
nosom do geomagenetizmu bolo tvr.denie, že zdroj 
geomagnetického pola je v samej Zemi, +a nie mimo 
I}8 j. 

oV r. 1634 ;objavil Gellibrand z dlhodo,býoh pozoro-
vaní +v -Londýne (od r. 1580 do r. 1634) pozvolnú 
zmenu :d•ekli,nácfe ako časf ,dlhodobej zmeny (seku- 
lánneaj variácie) geomagnetického ,pola. 

Prvé magnetické mapy iz•ogón (+čiary na mape 
spájajúce m•iest•a rovnakej dek:lináci•e) publikoval 
v roku 1701 anglický astronóm E. Halley, tčím polo-
žil zák•lady mag•netidkej skartografie. 

V 17. !a 18. storo'čí sa Vhrom•adili poznatky •o preja- 
vooh geomagnetizmu, no systematických pozorovaní 
nebole. Až v r. 1711 spredložil G. W. Leibnitz ruskému 
cárovi 'Petrovi I. podrobné inštrukciu pre magnetic-
ké pozoro•vania. Vo svojo.m spise 'Leibnitz rvyzdvlhol 
praktický úžitok týchto Ipozor•ovaní a poukázal aj !na 
leh vedeoký význam, ktorým je lepšie poznanfe meg- 
neti.ckých vlastností Zeme. 

Po:dnet lk prvým magnetidkým observ+atóriám v Eu- 
rópe dali na základe Leibnitzových myšlíen+ok Hum-
boldt a Gauss načiatkom 19. stor•o:čla. Nes,kbr sa po- 
dla !návrhav Lloyda •a Sabi:nea zakladali magnetické 
observ.atóriá iv +anglických lnolónůáoh. Pražské obser- 
vatórium rv Klementín•e založil v r. 1839 Karel Krell. 

Prirbližne fpred 200 rokmi .dal A. 'Celsius podnet 
k tomu, .aby sa súčasne Nkonali pozorova'nia v Lon- 
dýne a v Uppsale. Takým sp8sabom, zo súrčasných 
prudkých !po+hybov tinag,neti'ak na obid•voch staniolech, 
boli objavené v r. 1741 ‚magnetické búrtky. 

V r. 1785 n+ašiel -Ch. A. Coulomb metódu maran•ia 
otáčavého momentu, čo !umožnilo ol~rem mého vy-
pracovat ;aj metódu merania Intenzity 'magnetického 
pola Zeme. Dov+tedy sa geomagnetické merania ob- 
zmedzovali len na meranie deklinácle a knklinácie. 
Prvé fine•tódu merania vypr.acoval sám Coulomb. 

:V r. 1839 publi`koval C. F. 'Gauss svoju knihu Obec-
ná teóri.a zemského magnetismu, v oktorej nešil úlo-
hu inte•rpretácáe magnetického pola Zeme. Vychá- 
dzal z predpokla•du, že zdroj geomagnetického pola 
leží vnútri ,Zam•e a :určil magnetický potenciál na po-
vrchu Zeme ako fun!kciu súradníc geo:g+rafickej šírky 
a +dJžky, rozložené +do nékonečného radu pomocou 
gul+ovýoh funkcií. Ked'že Intenzita ,pola sa rovná zá-
pornému gradientu potendlálu, bol týpmto opostupom 
um•ožnený matematický popis geomagnetického pole. 
Obmedziac sa na určitý počet členov radu, bolo 
možné za použita h+adn6t meraní 'vypočítat koefi-
cienty rtoht•o radu (tzv. Gaussova okoeficienty), čo 
dalo možnost +teoretidky vypočí,t•at Intenzitu geomag-
netického pola v IubovoTnom bade povrchu Zeme. 

Ako z+awjímavost 'hodno spomenút, že ešte v čau-
hej polovici minulého storočia bolo idelen•ie geomag-
netického pola na ni•odré Pa červené, analogicky 
s označením 'pólov magnetky (modrý — kladný pól, 
červený — záporný pól). 

S rozvojo:m rtechniky sa zdokonalovali ,aj geomag-
netické meracie pprístroje. Jednoduché pkompasy po- 
stupne vystrledali 'velmi ,pr•esné akvantové magneto-
metre. Tým sa značce zlepšili geomagnetické mera- 
aria ra raj geomagnetizmus našiel praktické uplatnenie 
v geológii, v bansko;m tpriemysle, v letectva a v mno-
hých iných odborech. UeTeký praktický .význam má 
rozsiahle odvetvie už'vt•ej geofyziky, zaoberajúce 
sa okrem 'mého oaj aplikáoiou 'geomagnetických me- 
tód v najrozzmanttejších 'odborech náročného hospo- 
dérstva. 

Slet geomagnetických observatórií sa postupem 
času 'stále rozširovala -a !dnes •ni•et na swebe kudt•ú:r- 
neho štátu, ietorý ?by wnemal +aspoň jednu reg'istrujúcu 
stani•cu. 

1) Často sa namiesto pojmu magnetické pole Zeme 
používa pojem 'geomagnetické pole a podobna na-
miesto ;pojmu zemský magnetismus pojem geo-
magnetizmus. 

D C'A 

ZATMENM 
MES~ACA 

Za za'tmením Mesiaoa, 'které bolo so 4. na 5. 
júna 1974, zorganizovali wtudenti rPFUK v Bratis- 
lave a Krajská hvezdá•reň v Hlohovci ppozorovan•ie 
na Bezovci. Velkost zatmenia bola 0,83 (v jednot-
kách mesačného •priemeru) +a 'začalo akrátko po 
zápa•de Sloka. Na Bezovec sme sa vypravili v o- 
čakávaní lepšieho počasta ,ako v Hlohovci a B:ra- 
tislave. Program 'pozorov;ani,a 'bol vypracovaný za 
spolupráce RNDr. Z. Boohníčka, CSc., a ,pr.acov- 
nikov KH. Cielom expedície bolo získat kvald•tný 
fotografický materiál, Nkterý sa bude dalej loto-
metricky spracováv:af. Prístrojové vy,havenie po- 
skytla KH, katedra AGM uPFUK •a AC ,SAV v ,Bra- 
#.isl:ave. 

Mali sme k dispozícii Cassegrain 150/2250, Spie- 
gelob,jektiv 5;6/1000, Feimkornobjektiv 8/500, tele-
objektiv Son.nar 2;8/180, letedkú komoru, +binar 
25X100 a množstvo lotografiokých ,aparáto.v. 

Celkove sa získalo vyše 150 kvali•tných nega- 
tív'ov. Fotografovali sme na filmy O.RWO NP 20, 
NP 15 :a ORWO iCHROM UT 18. Leteckou komorou 
na platne Ilf•ord sme získali dye postupné foto-
grafie zatmenia. Na všetky filmy sme naexpono- 
váli uf•otometrické kuny. Čas sa určoval s pres- 
nostou na sekundu a ^každú 'poiho:dinu sa robila 
korekcia. Podle Danjonovej klasifikácie bolo za- 
tmenfle 2.-3. +stu;pňa. Okolo maxima rholo 'možné 
pozorovat na severnej časti mesačného disku 
tehlovočervené sfarbenie, na okrajoch žltkasté 
s +plynulým prech•odom do siwa. 

Na expedícii na Bezovci sa zúčastnilo 6 pozo- 
a'•ovatelov. 

V hHlohovci 'holo zatmenie fotografované v oh- 
nimku refraktoru 1•80/2600 fotografickým aparáto:m 
Pant' acon Six TL. 

1V:iektoré experimenty nebudeme mó:ct á!alej 
sprac•úv:at, lebo počasie bolo rušené čiasto,čnou 
obbačnosfou (cirrus, cirrostratus, altostratus). Ob-
lačnost zapríčin.ila •aj ,to, že namohli byt namera- 
né kontakty kráterov. P. Rapavý, Bratislava 
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Qebhiox{ 

Dr. IVO ZAJONC 

Úvod 

Astronóm amatér, který si vyrobil svoj prvý da- 
lekohlad, ičoskoro zbadá, že prístraj treba upevnit 
na stojan. Okrem fažk•oastf vyplýwajúcjch z chvenia 
ruky, ktorá drží dalekohlad, pristupujú ešte dalšie 
príčiny, pre ktoré je vybavenie dalekohT.adu týmto 

Obr. 1. Jednoduchá drevená konštrukcia: a — dreve-
ný stlpik, Á — drevený hranol, c — podložka z plas-
tickej látky, d — kovová podložka, e — doštička na 
upevnenie d'alekohladu (b) krabička so závažím, T —
tubus d'alekohladu; A — bočný pohlad, R -- vrchný 
pohlad. 

dopinkom velmi užitočné. .P•ri po rovaní musíme 
mat obidve ruky velné, •aby sme mohli poro:vnávat 
pozorovaný ;objekt s mapou, kontrolovat údaje 
v Hvezdárskej ročenke, alebo zistit si presný čas. 

Z rvýrohkov, které sú •na bežnosn trhu, sú ako 
stojan na malý •dalekohlad dabre použitelné pevné 
stativy, na f•ilmevacie aparáty. 'S+ú vybavené aj po-
hyblivými hLavioami, lktoré dovolujú ,nammierit náš 
prístro.j na ktorék•olvek m•iesto •oblohy. ,Ďalekohlad 
upevníme k stojanu ;pomocou doštičky 30X5X1 cm, 
lcfiorú nuprostred vyvfitaným otvorem nastrčíme na 
s•krutku, určenú na komoru a ,pritiahneme z vrchu 
maticou. ĎadeakohTlad prichytime uk doštičke vpredu 
a vzadu ;pružným ocelovým pásikom alebo prstenoom 
pevnejšej sumy. Nevýhodou uvedeného druhu stativu 
je jeho ivysoká cena, 'která mnohonásohne prevyšuje 
cenu nášh'o ajednoduchého dalekohl•adu. Okrem toho 
bývajú fažkosti pri fpozorovaní objektov v nadhl•av-
ni+ku. 

Na naše pozorovania však naljlgpšie poslúži stojan 
vlastnej výroby, který si skonštruujeme na základe 
vlastných predstáv, požiad'aviek a výrobných mož-
ností. Pretože tieto 'predpoklady sú u každého jiné, 
uvádzame niekolko návrhev, ako nešit výrobu sta-
tivu. 

Zarladenie, kt•oré budeme ,konštruovat, sa skladá 
vlastne z dvoch častí. Je to predovšetkýsn podstavec, 
ma iktomom prístraj tojí. Druhá časí, ktorá nesie 
dalekohlad a umožňuje jeho pohyb vo vo•d'orovnom 
a zvíslom smere, na označuje ako montáž daleko-
hladu. 

Jednoduchá drevená konštrukcia (obr. 1) 

iK idrevenému stlpiku (•a) upevníme hranol z tvr-
dého .drove (A) ,pomoco.0 skrutky s priemerom 6-8 
mm. Medzi rolůdve časti vložíme 'dva kruhové po•d- 
1o37ky z plastlokej látky ('c). Pod hlav-Léku skrutky 
dáme k•ovovú podložku (d). °Na kratšej strane pri- 
pevnime k hranolu (A) •doštičku 30X50X2 cm (e), 
ktorú jprAtiahneme sikrutkou a spoj s hranol-oni pod-
ložíme ako v spredohádza•júcom prí,pade. Na túto 
doštičku upevníme .dalekohlad pomoc•ou ,dvoch su- 
menných prstenoo•v elebo pružných 'ocelových pási- 
kov pri pr•ednom ia zadnom Bkonci. 1)alekohLad musí 
byt upevnený v takej polohe, 'aby 'jeho tažisko pre- 
chádzalo skrutkeu doštičky. Tubus za aesmie vlast- 
rnou váhou preveževat ani k okulá•rovému, ani k ob- 
jektiv.ovému koncu. Na dlhšie rameno dreveného hra- 
nola upevní-me kúsok železa 'alebo plechovú škatul-
ku (b), ,do ktorej dáme tolko kúskov železa alebo 
'olova, ,aby Iboli obidve ramená Fkonštrukcie iv rovno- 
váhe. 

Drovený stlpik (a) můžeme 'volit asi 150 cm dlhý 
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Obr. 2. Vidlicový stolový stativ: a — tubus daleko-
hYadu, b — hranoly objímky, c — skrutka objímky 
tubusu, d — nosné dusky vidlice, e — priečne dusky 
vidlice; A — objímka, b — bočný pohl'ad, C — po-
hl'ad spredu. 

(priemer asi 10 cm) a po,tom ho zarazíme do z,eme 
aia rsvojej „pozorovatelni" ev záhrade alebo na dvo•re. 
Můžeme ho ,aj zabetbnovat •do vykapanej jamy. Krat-
ší ,a tenší stlpik (asi 50 cm Edlhý a 5 cm hrubý) mů-
žeme supevnit napr. ,do trojnohého podstavoa na bvia- 
nočný atramče'k ia tak získame dobrý stolový stativ. 
Rorvnako dobre nám poslúžl aj hrubšia drevená dos- 
ka, ku iktorej stlpiik dpripevníme skrutk'ou s prieme- 
rom 6-8 mm. Na terénny i stolový sto•jan můžeme 
použit aj kovouú rúru, do ktorej pevníme na -konci 
dr•evenú konštrukciu. 

Vidlicový stolový statív (obr. 2) 

Trubicový tubus -nášho dalako.hladu upevníme do 
objímky štvorcoivého 'tvaru. Sú .to vlastne dva dreve-
ně hranoly, v ktorých sú vypraoované ppolokru'hovlté 
lůžka. Tubus ^(a) vložíme medzi hranoly (b), které 
potom stiahneme 5krutkami [c). Objímku tubusu po-
tom upevníme anedzi nosné desky (d) pomonou dvoch 
sikrutiek. Skrutky sil roaticami 'pritia'hnuté k objímke, 
zahezpečenie polohy prístraja umožňujú krídlo•vé 
matky. Medzi objímku a nosné desky dáme po dvo•ch 
kovových podložkách váčšieho priemeru. Nosné des-
ky (d) sú rpredu Fa vzadu spojené priečnymi deska-
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Obr. 3. Krížová konštrukcia z kovu: a — zvislý čap, 
b — súčast tvaru „T", c — puzdro čapu, d — vodo-
rovná os, e — puzdro vodorovnej osi, g — protizá- 
važie, h — vymedzovací krúžok, i, j — upevňovacie 
skrutky, k — príruba na upevnenie dalekohl'adu. 

mi (e) 'do a.ítejsi neúpinej pyramidy. Táto pyramido-
vá vidll•ca je ipripevnená na abdížnikoivú desku 400X 
X200 mm, která ;je zasa p:ohyblivo spojená so zá- 
kladnou doskou 400X500 'mm. 'Os atáčania (lvoví ju 
opiit skrutka) je vpredu pred pyramidou a umožňuje 
pohyb dalekohhadu vn vodorovnej rravine. Aby zá-
kladová dosk~a anala stabilnú >polohu, upevníme do 
sej od spodu 4 ‚skrutky aiebo gumenné nůžky. 

Krížová konštrukcia z kovu (obr. 3) 

Na zvislý čap [.a) priemeru 20 mm a dlžky 50 mm 
upevníme 'odbočku (b) tvaru písmena T, po:užívanú 
na vodoinštalačné práce (priemer odbočky 4,5 ,cm). 
Vlastnil 'odbočku s čapom spojí puzdro (c), vysústru- 
žené z 'mosadze alebo ocele. uPuzd•ro 'upevníme do 
odbočky ,závit•om, 'ktorý 'je :tam vyrezaný, alebo ho 
prichytíme tromi skrutkami. Vo'd'orovnú os [d) asi 
30 :cm dlhú oprerstrčúne vodorovnou častou odbočky 
T. Táto os sa hude 'o'táčat v dvoch puzdráoh (e). Na 
jeden konec osi uniiestime •pamocou príruby náš 
dalekohlad, na druhý koniec 'nasuni'eme kovové pro- 
tizávaži'e [g) a upevníme ho skrutkou v potrebnej 
vzdialenosti 'od stredu konštrukcie tak, 'aby bola wy- 
vážená. Krúžok [h) upevneaný skrutkou Qc osi zame- 
dzuje posun osi do strán. •žialekohl,ad můžeme upev-
nit v akejkolvek poloh•e skrutkami [i ) a [ j ), ktoré 
tlačia ava zvislý čap a vodorovnú 'os. Táto uko.nšt•ruk-

Obr. 4. Vidlicová konštrukcia: a ® upevňuvacia 
skrutka vodorovnej osi, b — upevňovacia skrutka 
zvislej osi, c — čap vodorovnej osi, v — vidlica, T 
— tubus; A— pohYad spredu, B— bočný pohlad. 

cla je použitelná aj pre váčší prístroj. N•am2esto ho- 
tového dielca T můžeme sami zhotovit potrebnú č'ast 
za silnostenných trubic. 

Ak na 'čap (•a) upevníme valcový nadstavec as vid-
linou na upevnenie dalekohledu, získame tak wi•dli- 
covú ko'nštrukciu, Vktorá zaberá menej m'iesta '[obr. 
4). 

Na záver chceme zhrnút anlektoré ,důležité zásady, 
ktoré musíme re'špektovat, rak má mat konštruovaný 
stativ potrebné vlastnosti. Aj kecl sa nám bude zdat 
vúčšia váha nevýhodná, usilujeme sa vždy použit 
masívne súčasti, lebo majú menší sklon k c,hveniu 
a konštrukcia má potom potrehnie tuhý 'chod. Tam, 
kde «je to potrebné, vyvážme obidve ‚st=rany osi tak, 
aby nastala rovnováha (aby bola 'kons"trukcia vyvá-
žená). Aj clalekohllad upevňujme v taž'nsku, aby sa 
n.eprevažovai ani dopredu, ani dozadu. Rameno 'osi, 
na ktoré upevňujeme rTalekahlad na konštrukcii krí- 
ž•ového typu, robíme len také dlhé, aby tubus prešiel 
v zvislej poloha voTne nikolo stlpa podstavca. Ak by 
bolo toto rameno príliš ,dlhé, iahko sa 'c'hveje. To 
isté platí o ramenách vidlice pri konštrukci•i vidli 
oovitého typu. 
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15 roksv 
loven skej 

astronomickej 
spoločnosti 

pri SAV 
15. výročia vzniku sa nepo,kladajú za medzník, 

ktorý by sa slávnostne pritrominal. Nič nám však 
nebráni v tom, aby sme vykonali krátku bilanciu 
svojej činnosti. Takáto bilancia je dobrá nielen na 
krl+tické zho -notani_e činnosti, na zh•odnattem.ie toho, 
čo sme si zaum•ienili, •a toho, č•o sme z vytýčených 
úloh doslahli, ale mdže by f 'aj Impuizom Edo dalšej 
práce. Tokio roku si teda pripominame 15. výročie 
vzniku našej tastro•nomiokej společnosti. 

Pri stej.to opríležito•sti je na mieste si ozrejmit nielen 
okolnosti a histor•lc ké •pozadie vzniku, ale .v krát-
kosti si Mpripomenúf i histbri,u toho, čo pred•chádzalo 
vzniku Československej astrono:mickeJ spoločnosti a 
Slovenskej astronomickej spol•očnosti v takej odobe, 
eke leh upoznáme dnes. Československá astronomická 
spodočnost vzn•ikla •ako oprogresívna organizáci.a 6. 
decPmbra 1917. Astronomický krúžok sa stal krycou 
or•ganizáci•ou pre schódzky Ústrednej robotníckej ra-
dy (Ústřední dělnické rady) ,a napomáhal t•ak zvrdn- 
nwt•ie monarchie. V období oniedzi dvom'a svetovými 
vojnami sa .aktivizuje astronomická činnost i na Slo-
vensku a Fvzni;ka,jú odbočky. Obdobie niekolkých ro- 
k•ov po druhej svetovej voj,ne bole obdobbm hTadania 
nových impulzov pre činnost astronomickej spoloč-
nosti, tale i obdobím diskusií o postavení oa úlohách 
společnosti. Traba mat na z•reteli, že v tomto období 
aiastáva rýohly rozvoj vedeckýc•h inštitúcií, najmii 
Astronomického ústavu ČSAV a SAV. Tlelo ústavy 
sa stávaj•ú •centrami astronomického výzkumu, ktorý 
pred•tým mal svoje zázemie ,na °pc3de Ceskosl•ovenskej 
astronomickej spoločnosti. Na druh•ej strano •vzniká 
Československá společnost pra •širenie politických a 
vedeok'y.oh poznatkov a slet fudových hvezdární, •kto- 
ré prevzali opodstatná čast úloh 'na úseku ,populari- 
zácie vady. Tým sa stala úloha i poslaaiie Českoslo- 
venskej astronomickej spoločnosti menej jasnými. 
Funkcionári t členovia spoločnosti na jednej strano 
boll presvedčenf, že společnost °treba ponechat, na 
druhej stran však bolo jasné, že jej doterajšie sta-
novy treba zmenit. z pod.ntu I. °sekcie Českosloven- 
skaj :akadémie Niel sa 'ustanovil pripravný výbor, 
který vypracoval organ•izačný poriadok. Tento orga- 
~rizačný poriadok •schválilo Ministerstvo vnůtra Čes- 
kosl•ovenskej republíky 4. novembra 1958 a v jeho 

ímstenciáoh sa zf~si•e1 zaklada~jfici zjazd Českosloven- 
skej ,astronomickej spo'ločnostl pri ČSAV dňa 17. 
januára 1959. Paralelne oprebiehali prípravy na Sb-
vousku a dňa 16. decembra 1959 csa zakladá Česko- 
slovenská astron•omldká -společnost pul SAV. Tým sa 
konštituoval Slovenský výbor, který pinil úlohu or-
gánu Československa] astronomiekej společnosti na 
Slovensku. V zmysle nového organizačného porladku 
sláva sa Československá astronomická společnost 
spoločnostou výberovou, t. J. prijíman.ie členov je re- 
gulom,ané istými tipra•vlddami. 

Organizačné zmeny, ktoré prebehli ad zakladajú- 
cich zjazdov, holi •adnazom vzt•ah•ov Č>SAV a SAV, 
respektive odrazem spoločenslkéh•o vývoje, ktorý na- 
šiel svoju realizáciu v novom štátoprávnom us~po•ria- 
daní Československa. uRočas existencie spoločnosti sa 
niekoTtkokrát konali porady •o úpravách stanov, které 
sa :predisku'túviali i na zjazdoch. Od 1. apríla 1966 
Československá •astronomická společnost pri SAV 
nezle nový názov, a to Slovenská astronomická spo- 
ločnolst pri SAV. N.ajnovšie stanovy, podl,a kterých 
Slovenská gastronomická společnost •pri SAV vykoná- 
va svoju činnost, schválilo Ministerstvo vnútra SSR 
dňa 13. niáJa 1972. Tlete stanovy predpokladajú vznik 
podobnej spoločnosti v Česlkej socialistickej ere,pub- 
like. Na,•priek tomu, že vývoj evztahov medzi Česko-
slovenskou •astran•omnok•ou spoločnosfou a Sloven-
skou astronomickou spoločnostou sa neablšiel bez 
pr•oblémov a nejasností, treba zdáraznit, že obi:dve 
strany ,prlstupovali k problému oitli•vo a so vzájom- 
ným rešpektom. Snaha po fdohrej spolupráci sa •po-
tem 'odrazila pri úspešnej organizácíl podujatí cel•o- 
štátneho oher•akteru. 

'Organizačná výstavba spoločn•osti, najmd ,jej adbo- 
čich, ,prebflehala initPn7ívne v rakooh 1961-1963. Ako 
prvá hola 14. novembra 1961 založená odbočka v Hlo-
hovci, eke .druhá odbočka v rPieštan•ooh. :P•ostupne 
vzniklo ořte 6 odbočiak v Hurban•o:ve, Bratislavo, 
Banskej •Bystrici, Žilino, Košicíach a uPrešove. Po- 
sledná odbočka vznikla v Tatranskej l,omnici 19. 
lebruára 1972. Tiakfiiež rast členskej základne bol 
m,ajrýchlejší v rokoch 1961-1963. Tak v období za- 
~klada9júceho zjazd•u koncem roku 1959 mala spo-
lečnost 15 riadnych členov a aul •jedného mimo- 
ri•adneho člena, v raku 1961 41 riadnych a r12 mimio- 
r•ladnych, roku 1962 45 riadnych a 93 madmoriadnych, 
reku 1963 48 riadnych a 122 mimoriadnyeh člemov. 
Dnes má Slovenská astronomická společnost pri SAV 
110 riadnych, 128 mimoriadnyoh a 2 čestných ěle- 
mov. 

Pro zaujímiavost uvediem mená pr•acovníkov, kt•orí 
vykonávali čelné funkcie v Slovenskem výbore, resp. 
v FHlavnom výbore Slovenskej astranomi.ckaj společ-
nosti. ~F•unkcíu •predsedu od zaklada~júceho do druhé-
ho zjazdu vykonával člen k•orešponden•t éSAV a ČSAV 
V. Guth, DrSc., od II. zjazdu RNDr. T. Paj,dušáková, 
'CSc. 1;un~kciu podpr.edsedu ‚vykonával prof. dr. J. V•a- 
novič a prof. I. .Szeghy. •Ve funkoti tajomníPko'v sa po- 
stupne °vyst•riedali RNDr. J. Treanko, CSc., RNDr. A. 
Antalová .a ¢RNDr. J. Sýkora, CSc. 

V tomto krátkom epríspevku nic je možné zhrnút 
výsledky, které dosia•hla Slovenská astronomická 
spoloičnost pri SAV za 15 rokov svojej existencie. 
Nie je bto možné i proto, že nic o karždej •akcii sa 
zachovali príslušné dokumenty. D•omnievam ea, že 
na tomto ipoli by mohla kws dobrej práce urobit 
historidká sdkcia společnosti. ,S:pomen•ieme .azda n•ie- 
lotaré konilkrétne úlohy, které si spoločnost vytýčila 
na svajich zjazdoch, a pakúsime sa sledovat ich 
reallizáciu. 

Už zakladajúci zjazd uložil Slovenskému výboru 
ČAS podporlf ev spolupráci s efalšími orgánmi zave- 
denie ,prednášo,k z asú+onémie na uPrírod•avedeckej 
l•aku•lte Univerzity wKomenského v •Bratislava. Odvte- 
dy sa nielenže zavledla výuka na tuvedeno] fakulte, 
dy sa n•iel•enže za,viedl•a +výuka na uvedeno] f•akulte, 
kom výzkume v estronbmii. 

Nic všetky akcie sa rozvíjalt •tak úspešne. Ven 
br•atislavskej hvedzdárne za 15 rokov, napriek úsilí•u 
dalších zložlek, zostala d•osial nevyrlešená. 
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Úspešne sa pinila úloha založenia astronoindckého 
~po;pulárnovedeckého časopisu na Slovensku. Za ve!-
mi takých podmienok v spolupráci s Osvetovým 
úsba!vo¢n sa začal vydávat Astronomický spravodaj, 
kjtorý pinil ujednak omg'anizačno-informa•čné posl•an.ie 
a jednak garinášal správy o nových výsledkoch 
•v astron6mii. Vdaka Slovenstkém•u ú®trediu a•matér- 
ske~j astronómie máme dnes Kosmos, ktorý je doto-
vaný potrebnými Ffinanč•nými .prostriedkami, 'o čo sme 
v iprvých rdkoch činnosti astronomioke+j 'spol•o•čnosti 
ani nedúfali. 

Slovenská astronomická spoločnosf 'organizovala, 
alebo sa zúčastňovala na príprave wýzn•amných pod- 
ujatí. L`lenovia a funkci•onárl vykonali weToký kus or- 
ganizá'torskej práce. Napríklad dvojstranné ,porady 
medzi ičeskoslovenskými a polskými astronbmami 
o slnečnej fyzilke, ktoré sa začali v Tatranskej I.om- 
n.iei a na bktorých organizačnom zabezpečení sa zú- 
časbnila ČAS, stali sa tradíciou a prerástli na megio- 
nálne konferenncie. ePosledná 7. regionálna konferen- 
cia, Iktorú =uspo~iada+l Astranomioký 'ústav SAV, sa 
úspešne uskutečnila v r. 1973 v Starom Smokovci. 

Založila sa :tradícia celoštáiaiych seminárov o ste- 
lárnej astronGmi•i. Prvý seminár v roku 1971 v No- 
vom Smokovci a 4. v ,roku 1973 v Smoleniciach 
usporiadala Slovenská astronomická spoločnost. V r. 
1971 spoločnosf ,usporiadala 3. celoštátnu 'konferen- 
ciu o 'vyučovaní astronómíe a zúčastnila sa na •orga- 
nizáci'i meteorických expedíeií. V roku 1973 sa SAS 
zúčastnila na viacerých 'akciách, +ktoré sa uskutoč,nili 
pri príleži.tosti výroči•a M. Kopernika, a 'usporiadala 
celoslovenský vedecký sem•inár. 

I z niekoYkýdh predložených príkladov vldiet, že 
Slovenská astronomická spoločnost pri SAV vykona- 
le velký kus ideovovýchovnej, polttickej ,a 'odbornej 
práce, na ktorej sa zúčastnili mnohí naši členovia. 
Táto ,práce ,a jej výsledky nás zavazujú, •aby srno 
v začatej rpráci a činnosti vytrvalo pokračovali a 
tradíciu, lntorá napriek tomu, že aná ešte lba 15 ro- 
kov, naďalej svoj•imi činmi zveTaďovali. 

RNDr. J. Tremko, CSc. 

(Spraoované z archívnych materiálov CA.S pri ČSAV 
a ESAS opri SAV.) 

Mnohostranná 
spolupráce 

„Fyzika a vývoj 

hvezcl„

;Mezi akademiemi věd socialistických států exis-
tuje řada dvoustranných dohod o společném řešení 
některýdh dílčích problémů. Obzvláště důležité prob-
lémy řeší několik akademií současně v rámci mno-
hostranných spoluprací. Příkladem může sloužit 
u nás dobře známý Interkosmos — dohoda a spo-
lečném výzkumu kosmického prostoru pomocí 'umě-
lých družic. 

Stále rostoucí význam astrofyziky vedl akademie 
věd k uzavření dohody o mnohostranné spolupráci 
na problému ,;Fyzika a vývoj hvězd". Dohoda byla 
uzavřena koncem r. 1973 ve Varšavě a podepsali ji 
představitelé Bulharska, Československa, Maďarska, 
NDR, Polska, Rumunska a SSSR. A již v únoru t. r. 
se konalo v Kaluze v SSSR ustavující zasedání prob-
lémové komise ,této spolupráce. Na zasedání byla do-
hodnuta organizace spolupráce a témata, na která 
bude předavším zaměřena pozornost. 

Organizace spolupráce i'je následující: V čele stojí 
problémová komise, které ~pn€ ředsedá A. G. Masevičová 
z Astrasovětu v -Moskvě. CSSR v této komisi zastu-
puje L. Perek, ředitel Astronomického ústavu ČSAV. 
Celkem !bude spolupraeaváno na šesti ‚tématech. Ko-
ordinace každého tématu byla svěřena některé insti-
tuci, která zbude koordinovat práci prostřednictvím 
podkomise, skládající se ze zástupců zúčastněných 
zemí. Podkomisi předsedá představitel :koordinující 
instituce. Koordinací tématu 'č. '1 „Ranná stadia vý-
voje hvězd" byl pověřen Astronomický ,ústav ČSAV, 
předsedou podkomise .byl zvolen autor tohoto člán-

Představitelé akademií věd v problémové komisi „Fy-
zika a vývoj hvězd" po podpisu závěrečného proto-
kolu o mnohostranné spolupráci. Od leva do prava: 
N. Nikolov (Bulharsko), L. Detre (Maďarsko), G. Ru-
ben (NDR), B. Paczynski (Polsko), E. Tifrea (Ru-
munsko), A. G. Masevičová (SSSR), a L. Perek 
(ČSSR). 

ku. ČSSR dále spolupracuje ona tématech 'č. 4 „Mag-
netické hvězdy" (ČSSR zastupuje J. Grygar z ASÚ 
ČSAV), .č. 5 „Dvojhvězdy" (B. Onderiička z Univer-
sity J. E. Purkyně v 'Brně) a č. 6 „Hvězdokupy a 
asociace" '(J. Rupreeht z ASÚ ČSAV). V rámci pod-
komisí .byly vytvořeny pracovní skupiny, které pra-
cují na jednotlivých dílčích úkolech. 

Z ČSSR byli zvoleni za 'předsedy pracovních sku-
pin V. Vanýsek z Karlovy university (skupina ;,I,n-
,teraikce hvězd $ 'obklopujícím yprostředím) a J. Trem-
ko z Astronomiokého 'ústavu SAV (,;'Pozorování těs-
ných dvojhvězd a výpočet elementů"). 

V rámoi spolupráce ,budou vpravidelně pořádána vě-
decká symposia. Nejbližší symposium bude a. 1975 
v Beogra'dčiku v Bulharsku. K dalším ,akcím patří 
např, pravidelné vydávání sborníku, ve kterém bu-
dou publikovány vědecké články vzniklé v rámci 
spolupráce. Mnohostranná spolupráce umožní 'přiro-
zeně i výměnu vědeckých pracovníků mezi zúčastně-
nými zeměmi. Svatopluk Kříž 
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SPOMIENKA 
. .. ~ 

NA VÝZNAČNÉHO 
ASTRONÓMA 

,Hertzs~prungov-Russellov diagram je velmi ,d8leži- 
tým pomocníko'm v stelárnej ,astronómii pri štúd.iu 
vývo+ja hveizd. Ak•o vieme, tento diagram dostaneme, 
keá hviezdy usporiad'ame podToa spektráinej triedy 
a ich +absolútnej jasnosti. 

8. 10. 1974 si pripomíname stoprvé výroč2e naro- 
denia velkého astronáma 'dvadsiateho sto:ročia, osno- 
va•teTa spomínaného diagramu, ,dánskeho učenca Ej- 
nara °HERTZSPRUNGA. 

Narodil sa 8. 10. 1873 v,o Ftrederiksbergu nedaleko 
Kodane v Dánsku. Po skončení základnej školy štu- 
doval na želanie 'otca, ktorý bol hvezdá•ro:m, chém.iu. 
Otec povo'lanie hvezdára pre finančné tažkosti zane-
chal. MLadý HERTZSPRUNG 'pracoval do roku 1901 
ako 'chemik v dnešnom Leningrade. Ako 29-Točný 
sa .rozhodo•1 venovat sa astranóm.ii, ktorej ostal ver- 
niý do rkonc•a svojho života. 

Hertzsprun+gov-Russellov diagram, kterého základy 
vytvoril HERTZSPRUNG, je len zlomkom jeho ohsiah- 
lej astirononmickej čtnnost•i. Na tomto poli vydal vyše 
200 publikácií. Pracoval a žil podla zásady: „Kecl 
'človek tvrdo pracuje, vždy niečo objeví a niekedy 
to bude aj niečo 'užitočné". ,Svoje vedomosti z ob-
lasti fotografie využil pri zavedení fotografickej me- 
tódy pozorovani4a dvojhviezd, čím sa zna•čne zlepšila 
presnost atohto bpozorovania. Roku 1913 sprvýkrát Ur-
čil vzdialenost extr•agalaktického objektu. Určil 
vzdiale,nost malej Magellanavej hmloviny na 10 000 
pc. Bola to, mimochodom, vtedy najvhčšia známa 
vzdialenost kozmického objektu, (l kec je údaj, ako 
dnes vieme, chybný). HERTZSPRUNG velmi antenzív- 
ne pracoval na shúmaní otvorenýoh hviezdokóp. Ro-
ku 1912 •uverejnil zoznam 1246 hviezd ze sfihvezdia 
Plejád. :Nie nienej «dóležitým ,objektom skúm•ania tuh-
to vedra boll pramenné hviezdy, z ktorých sám n•ie- 
kofko sto objevil. 

HERTZSPRUNG bol však velmi činný aj ve výcho- 
ve nového astranomickéh'o dorastu. Tu uprednostňo- 
va'+1 metódu osobných rozhovorov pred vyčerpávajú- 
cimi prednáškami. Bol nbiež členo.m mnohých zahra-
ničných ,akadémií, čestným ,doktorom mnohých uni- 
verzít a nositelom vysokých vedeckých vyznamena- 
ní. 

Zomrel 21. októhra 1967 v Roskilde (Dánsko) v tak- 
mer astronomicko•m veku 94 rokov. 

Mate) Schmiigner 

Ĺudová univerzita 
v Rimavskej Sobote zahájiIa 
činnosf 

Plánovaná 'výstavba 7rvezdárne v Rimavskej Sobote 
podnietila astronomická činnost y tomto južnom ok-
rose. V minulosti sa usporiadaLi podujatia z astronó- 
mie velmi sporadicky či už v-okresnom meste, alebo 
samotnonn +okrese. Podnetom týchto akcií boll hlavne 
návštevy pracovníkov SÚAA, ktorí +prichádzali do 
okresu aa prednášali v reci 'slovenske) alebo macar- 
ske j. 

Vykonávat len prípravné práce pri výstavba hvez- 
dárne a zabúd•at na popularizačnú, hlavne prednáš- 
kovú 'činnost, 'by bolo nesprávne. Preto na podnet 
'okresného osvetového strediska 'a okrasného národ-
něho výboru socialistická +akadémia sa rozhodla u-

spor,iadat prednášky s astronomickou atematikou. PFri 
zrode tej:to myšlienky sa uvažovalo len so sporadic-
kými prednáškam'i +a návštevou jednotlivých predná- 
šatefov. 

Pni organizácii a 'zabezpečovaní uprednášok bolo 
rozhodnuté, že 'bude výh'odnejšie organizovat oelý 
cyklus aprednášok z astronómie. Vyskytli sa výhrady, 
že pr•e'čo len z astro+nómie, a tak bolo rozhodnuté 
usporiadat pkurz eprírodných vied, v kt•onom by 'od-
znali pprednášky i z mých iprírodovedných +o.dborov. 

Socialistická +akadémia SSR sa rozhodla usporiadat 
'okrem prírodove'dného kurzu ešte kurzy: 

'Socialistické vl•astenectvo a •proletársky iintern•acio- 
nalizmus, 3vlierová politika +socialistických k ajín a 
rozvoj soci•alistickej sústavy, Form•ovanie socialistic-

RNDr. Ľ. Pajdušáková, CSc., riaditeTka AŤJ SAV, pri 
svojej úvodnej prednáške na seminári. 

Foto: Jozef Tokár 

káho životného štýlu +mladeij •generácie, Inovačně 
smery v nadaní socialistických °podnik'ov, Hlavně ú-
'luhy cTadšieho wrozvoj•a socialistického poTnahospodár- 
stva. 

Tieto kurzy budá společno rtvorit Tudovú 'univerzi-
tu, +ktorá bude +dlhodopo prebiehat y jednotlivých 
kurzoch. Výber ^poslucháč'ov bol robený z jednotli-
vých •oblastí nášho spoločen5kéh'o života za spolu-
práce politických, štátnych orgánov ea společenských 
organizácií v okrese. 

Krédem nelej Ludovej univerzity sa stal citát „Li- 
ni'ou XIV. zjazdu KSČ vzrastá úloha tormovania so- 
cial.istického vedomi'a pracujúctoh a 'mládeže, prahl- 
bovanie ,ideodo'gickej výchovy a vzdelanostmej torov- 
nle ". 

Ludová 'univerzita začala svoju +činnost íuvodným 
Okrasným ideologickým seminárom diia 16. máje 
1974. Je len pochopitelné, že prednášat, vzhTadom na 
horeuvedené skutočnosti, bola pozvaná riaditeT+ka 
Astronomického ústavu SAV na Skalnatom Plese 
RN-Dr. Ludmila rPajdušáková CSc., 'která predniesla 
dva prednášky. Úvod-ná predmáška ‚bola una tému: 
Sveto,názoro.vé otázky v •astr•onómii, ena =která vhodno 
nadviazala svoju druhá rprednášku: Vplyv slnečnej 
'činnosti na Zem a +človeka. 

Podobnou formou sa budú konat i +osta+tné pred- 
nášky, kde ' odborná astronomická tematika bude do- 
plňovaná tematikou svetonázoravou, filozofickou, 
ateistickou. Intern•a•oionálna výchova «je zvýr•aznená 
ešte 'i tým, že +chystáme prednášky 1 bpra vojakov a 
dástojníkov miestnej posádky sovietskych rvojsk, kto- 
ré budú prednesené v areáli «kasární ,po rusky. 

Chystané =akcie z +astronómie =budú prebiehat okrem 
pomínaných Esemimárov a formou ,prednášok pre ve- 

r'ajnost tak vokresnom meste, 'ako i v 'o:bciach a 
mestečkách okresu, nakolko našli veikú odozvu 
'i medzi širokými vrstvami pracujúcich. 

Je patrebné zaželat úspech dalším kurzem i celej 
Ludovej univerzite, ktorá za takto úspešne r•ozbehla. 

MILAN LITAVSKY, OOS R. Sobota 
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IIIi 

Z AMAT1RSKEJ ASTRONÓMIE 
Slávnostné zasadnutie rady 
Krajskej hvezdárne v B. Bystrici 

Dň'a 25. mája 1974 sa zišli v s,poločenskej miest- 
nosď,i reštauráoie YPark av &a+nskej Bystrici •členovia 
rady ikrajskej :hvezdárne ,a Krajského lektorskélno 
zboru Tudavej rastronómie rpre Stredoslovanský kraj, 
aby na slávnostnom zasadnutf, +ktoré uspo2yiad,ala 
Krajská hvezdáreň pri ,príležttosti 30. ivýrodia SNP 
prevzali z rúk s. Chromeka — predsedu R KH a ria- 
diteTa ,krajskeQj hvezdár+ne dekréty. sNa základe ná- 
vnhov odborov kultúry GONV jed+notlivýcli =o+kresov a 
rladiteTov hkultúrnych ,a poločanských or•gan•izácií a 
zairadení Stredoslovenského kraja, s kterými krajská 
lrvezdáreň spolupracuje, v zmysle § 6 =o,rganvzačného 
poreia=d;ku rady kkma+jskgj hvezdárne vymenoval r&adi- 
teT rč1en•av tohto poradného +orgánu. 

Krajský lektorský zbor Tudovej =astronó.mie pri 
rade krajsbej h•vezdár+ne je .pomocným +orgánam Kraj-
zkuj hvezdárne iv ,Banskej Bystrici, ktorého úloho'u 
je zabezpečovat prednáškovú činnost. uKLZ 1%A YboLo 
+pdtrebné utvorit proto, že pracovníci hvezdární +Stre- 
doslovenského kraja ale sú ,schopní +obs•adit všetky 
témy prednášok, ktoré sa od nich po'žadujú +a dnes 
už ,astronómia ,a =príibuzné apr'vrodné vady napreduJú 
mílovými Nkrokmi. 

Trinást okresov +Stredoslóvenskéh•o 4kraj=a sa rozde- 
1.ilo +do štyroch lektorských skupin, Yktorých stredis- 
ká sú ipri =olkresnýoh a mestských Nhvezdáralach, rasp. 
pozorovateTniaoh. Organizačný poriado!k lektorského 
~boru však nevylučuje možnost pr•ednášateTovi zasa-
hovat na územie mého =okresu. Každá z lektorských 
skupin má svojho vedúceho, ktorý usmerňuje .činnosf 
lektorskej skupiny. 'Členo:via krajského lektorského 

Pohlad na účastníkovi zasadnutia 
Bystrici. 

rady KH v Banskej 
F=oto: D. Očenáš 

zboru taktiež probrali dekréty na vykonávanie svojej 
prednáškovej či:nno~ti. 

Na +slávnostnam zasa•dnutf rady ykrajskej hvezdárne 
+odnnela prednáška =asistentky Pedagogickej fakulty 
PhDr. Valérie Chromekovej, CSc., .na stému: Historic-
ký význam SNP. 

Odbor školstva ONV v Liptovskom Mikuláši =a Kraj-
ská hvezdáreň v Banskej Bystrici usporiadali díla 
23. +aprí+la 1974 grr•e učiteTov matematiky, fyziky a ze- 
mapisu základných =devátr•očnýeh šk81 v 'okrese Lip-
t=ovský Mikuláš okresný astronomický seminár, na 
ktorom praoovnfci kraYjskej hvezdárne +odpre_dnášali 
štyri prednášky. Prednášky pod názvom: Význam 
aatronómňe ‚pre Iudstvo, Úspechy sovietskej kosmo-
nautiky, Medzipianetárna hmota a slnečná sústava, 
Svetonázorová výchova vypočul•o 74 pedagógov. 

Mária Ďurovičová 

KVÍZ NA DOBRÉ) ÚROVNI 
Rok 1961 sa zapís•al zlatými ,pismenarni do vedomia 

Iudi i celej 'histórie XX. storočia — človek eprvýkrát 
vstúpil 'do nvepreskúmaného a rozličnými stajomistvamí 
apr.adeného vesmíru. Prvým človekom, 'který videl 
;planétu 'Zem =ako 'geoid, abol hrdina ZSSR, 'letec-koz- 
mmnaut jpurij Adexejevi-č Gag,arin. 

Krajská .hvezdár-eí3 v Banskej Bystrici na počest 
13. výročia .letu prvéh=o človeka +do 'vesmíru +a 30. 
výročia SNP vypírala •astromomiakú sútaž formou 
otázdk a todpovedí — =krajský astronomický kvíz. 
Miesbne kalá sa uskutečnili na jednotlivých +astrono-
mických .krúžkach, školách ^a MO SZAA v Stredoslo- 
venskom kraji. Sútažiaci boll =roždelenf d=o dwoc•h 
+dru:žstiev ,a kategórií: žiaei ZDŠ tvor•ili ,prvú vekovú 
kafiegóriu +a ži+a•ci stredných škól =a MO SZAA druhú 
vek•cvú Ykategóriu. Každé z týohto dr•úžstiev cdpove- 
dalo na pat o+tázok — dve otázky z kozmonautiky a 
tni otázky so všeobe,onej +astronómi2, ekde holi sahr- 
nuté otázky zo slnečnej sústavy, histórie =astronómie, 
astrofyziky a 'pod. Časový limit na zo.dpovedanie 
otázky bola jedna minůta. 'Odpavede hodnotila pgt- 
členná oporota, ktorú tvorili: Marián 'Hartan+ský (;pred- 
seda), Pavol Vozár, pracovníci KH, Ján Škvarka, 
inšp. odboru kuLtúry s KNV v Bansike+j 'Bystrici, Mi-
roslav 'Silný z Handlovej a Jozef Námor zo ‚ili,ny. 
Vedomosti sútažiacich, najmá z oblasti kosmonauti-
ky ,boll skutočne na úrovni, o čam svedčf +aj tesné 
bodové goradle ijednotlivých družstiev. 

V I. kategórii sa na 1. mieste umiestilo družstvo 
ASK pri II. ZDŠ v Žiari nad Hronom, na 2. niieste II. 
ZDŠ v Banskej Šti•avnici, na 3. miieste ZDŠ n=a Mlá-

dežnfckej °ul. v B. Bystrici. V II. Yk•ategárii sa na 1. 
mieste umi!estilo ,družstvo 'MO ,SZAA z••o Zi+liny, na 2. 
Gymnázium Prievidza a na 3. mieate 'VG SNP 2'Ban-
ská «Bystrica. Prvé tri družstvá obidvoch =k=ategórií 
dostali řknižně odmeny +a pobyt na VI. zraze mladých 
astronómov iSlovenska a každé csútaž•iace družstvo 
dostalo idiplom. 

Program krajského astronomického kvízu vhodsie 
d'opliial kultúrny program — hudba s prednesom 
poézie na tematiku kozm=onautlky. 'Medzi dvarna čas- 
tanni sútaže — všeobecná čest a kozmonauttcká čest 
— si ,prítomní s,útažda.ci spoločne s vedúcinii jednot-
livých astronomických krúžkov a hostami vypo!čuli 
za=ujímavú prednášku pracovníka Astronomického 
ústavu SAV v Tatranske,j Ionnn•ici a 'člena slovenskej 
espedície za zatmenim i:Slnika RNDr. J'uliusa Sýkoru, 
CSc., na +tému Expedíci+a Niger 1973. 

friebeh Nkrajského kola 'astronomického kvízu vcel-
ku možn=o 'hodnotit kladne. iSama isútaž — 95 účast- 
níkov fStredoslovenského kraja — a -v niemalej miere 
aj =reprezentačná miestnost Malej dvorany hotela Ná-
rodný •d•o•m v Banskej Bystrlci, hovorf za seba. Mladí 
adepti astronámie v 'tejto sútaži obstáli +dohre, č=o 
sdedčí +o svedomi=tej výchova ,pedagogických pracov- 
nikov — vedúcioh AK a 'MO SZAA. Odovzdanfm clen, 
odimien a óiplomov sa finále sútaže sfce 'skončilo, 
neskončila sa však práce v astronomiokých krúž- 
ko+ch a miestnych organizáclách SZAA v Stredoslo- 
venskom kraji. 

MARIA ĎUROVIL`OVA, KH Banská Bystrica 
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ČO * KDE KTO * KED Y 
MYJAVA (Mag) ® Liaci I. ZDŠ •a ľčlenov1a astrono- 

nlického krúžku pri Stanici mladých prírodovedc•ov 
z My,javy v rámci 'osláv 9. nája sa Zúčastnili na 
exkurzi na Kmajsk•ej hvezdárni flv Hlohovci. Okrem 
Rprehliadky hvezdárne a rzl:ičných expoaiátoV adzor- 
nýoh pom8cok opozreli sa clalekohlwad'on zia planétu 
Satunn a jeho =prstence. Toto •pozoro'vanie urob4l•o na 
prí•to+mných velký ,dojeni a stalo sa nezabudnutelným 
zážttko•m všetkých účastníkov. 

BRATISLAVA (bk) —'Okrasné nevatové stredisko 
Br•atislava-vidiek uskutočnilo v dň•och 17. až 19. má-
in v Dubovej opri Madre III. okresnú súZaž o najlep- 
šieho astronóm,a-'amatéra. Na súfaži sa zúčastnii•o 21 
žiak•ov, mktorí bolt rozdelení fdo ,dvoch kategórii. Sú- 
ta:ž•il•o sa vo torme testov a z každej kategórle „bolt 
'odmenení traja sútažiaci hodnotnými vecaiýmt 'cena-
mi. V kategórii A prvé umiesto získal Roman Olexa 
¢o 'ZDŠ na •Š'túrovej ul. v Modre, ,druhý bol Milan 
Encinger z tej istej školy ,a tretí Juraj Barok zo ZDŠ 
v lure pri Bratislava. V•k•ategór•ti B bolo toto pora- 
d•ie: Ján Juran z Gymnázia v Madre, udovít Vrba 
Z 'Gymnázia v Pezínk•u a Kamil Kyselica zo ZDŠ v Ju- 
re +pri Bratislava. 

PARTIZANSKE (ben) — Deň kozmonautiky •oslávili 
aj pionieri a rmládež v iP•artizánskom. Pekné .bezobl•ač- 
né večery využili .členovla astronomického krúžku 
pri Dome pionierav a mládeže •a pripravi•lt pre plo- 
aiierov týždeň pozoravania jarnej oblohy. fPri dvo•ch 
dalek•ohlad•och sa vystriedali stovky deti, aby mohli 
prvýkrát pozoroval za.p•a•d•ajúce Slnko, lanéty Saturn 
a Mains, hivezdako,py a ohmlovi•ny viac ako 80-krát 
zv8čšené. ťMládež v Pantizánskam má •o vesmír ne-
malý záujem. 'Podobné pozorovania plánujú robil 
oi v abudúcnosti. 

MEDZEV (schm) — PPr! príležltosti 40. narodenín 
Qc•ozmonauta rjurija 'Gagarina a ,Medzináro:clného •díla 
kozmonautiky Mestslká knižnica v Medzeve usporia- 
'dala dbesedu o ^kozm•onauti;ke spojenú s malou výstav- 
kou. Na besedo, ktorú viedol vedúci ,astronomického 
krúžku s. Matej Schmiigner, sa zúčastnilo 30 mla-
dých astronómov-amatérov. Beseda mala 'dobrý ‚iprie- 
bah. Boll rozabnané otázky ra'ketavej technIky od jej 
začiatkov ,až po jej dnešné uplatnenie v grandióz- 
nych kosmických pragramo.ah. Takéto príležř•tostné 
besedy, ktoré rozšíria o odbor ,astronómie, sa vede- 
nie knI•žnice rozhodlo u~poriadaf •aj v budúcnosti. 

BRATISLAVA (PR) — Katedra .astronómďe, geofy-
ziky a ¢neteorolÓgie SAS pri SAV v Bratislava usRpo- 
riadala v uplynulom období niekolko velmi hodnot- 
ných 'podnj'atí. 

Medzi popredné podujatia patrí prednáška prof. 
S•aakjaaia z 'oJer:evanu 0 superhustých stavoch hmoty 
vo pvesmíre. :Prednáška sa tešlla velkému záujmu, 
najm8 mládeže. 

Dr. J. :Grygar v prednáške ESil súčasné astronomic-
ké opozorovania v súlade so zákonmi fyziky? Pouká-
zal na niektoré paradoxy v +astronómri.i a podal ich 
vysvetlende. 

KRAJSKÝ STELARNY SEMINAR (fa) — 17. až 19. 
júna t. r. usporiadala Krajská hvezdáreň v Prešove 
so rstelárnou sekciou Astronomického ústavu pri SAV 
na •Skalnat•om 'Plese s celoslovenskou účastou, v pak-
nora pprostredí Slánskych hčr pri Prešove. 

Seminár zahájil riaditel nkrajskej hvezdárne súdr. 
Szeg•hy. Prvá prednáška „K did•akt•ick•o-psychologic- 
kým problémom práce v prírod•avedných krúžkoch" 
dala 'mnoho užd•toč•ného hlavne vedúcim astronomic-
kých knúžkov. 'Promovaný fyzik D. Chochol, •obozná- 
mii účastník•ov s teóriami vývoja vesmíru. Svojou 
dalšou prednáškou „Quasary, pulzary, kolapsary", 
uviedo.l posl•ucháčov do sféry najn•ovších •objavov a 
záhad astr-onómie. Nasledujúci daň seriiinára zahájil 
svoj•ou prednáškou „Vývoj liviezd" :RNDr. J. Zverko. 

O zákryt•ových pramenných sůstavách a zdrojoch 
X žiarenia v ,týcht•o sústaváoh, grednášal promovaný 
fyzik J. Žižtio•vský. Večery sem:iná+ra bolt spestrené 
premie.taním astronomických tihnov. 

Prednášky, ekt•oré ndznell na tomto podujatf, budú 
spracované a vydané v sborníku. 

—š.F. —

SLNEČNCJ VEZU V ROŽŇAVE postavi=li pracovnici 
hvezdárne podla plánov a za vedenia jej ria•di•tela S. 
Jwr•aja Gčmčr.i•h•o. Je 'vysoká 12m s <kupolou Qf •1,5 in 
pre heliostat. Pristroj a optika je zatial ve výrobo, 
bude sa post•u•pne montovat. 'Ovládanie bude podla 
vypraoovaných plánov +dtarkové, počnúc otváraním a 
zatváraním kupoly po nast•aven•ie a ppohon zrkadiel 
verttkálneho heliostatu. 

Amatérska 'astronómi'a na etým stala zasa «bohatšou 
o jeden výkonný astr•ononiaký prístroj. G-i 

OKRESNĚ KOLO SiÚŤAŽE „ČD VIEME 0 HVIEZ- 
DACH" (G-i) — Odbor hk•ultúry 'ONV, ŠaKK •ONV a 
Gudová ohvezdáreň Uránia v Rožňave 'uspori'adali dňa 
15. júna 1974, «v sobotu +predpoludním'Okrasné wkolo 
celoslovenskej súfaže „Č'o vt•em•e o hviezd,ach", vy- 
písanej SÚAA v Hurbanove na počasí 30. výročia 
SNP a 30. výročla osloboden3a n•ašej vlasti slávnou 
so'vietsíkou armádou. 

Sútaženie otvoril ri•aditel JIH Uránia v Rožňave, 
Juraj G&mčri, rpo ňam predniesla riaditelka AÚ-SAV 
na .Skalnatom uPlese RNDr. Budmila Pajdušá3ková, CSc. 
prednášku na tému „Význam astronómie pre ludskú 
spol'očnosf". V konečnej «fáze •okresného kola sút•a- 
žilo pred robecenstvom 15 :dievčat a chl'apc•ov zo škčl 
okrasu •a z radov MO SZAA v Rožfíave. Zvítazil Ar-
pád Takács z Gymnázia v Dobšinej tesne prod Nor- 
berto.m Wernerom z iMO SZAA v Rožň•ave. Tret.ic 
nilesto obsadil Tibor Kristian z Gymnázia v Revúeej. 
Účastníci ;dostali dippl•omy za účast a Rpoukazy na 
Prvé okrasné stretnwtie mladých astronbmov na 
Prednej Hone. Prví +tradja bolt •odmenení aj knihami. 
Arpád Takács 'postúpi do krajského Bkola súfaže. 

'Obecenstvo i porota 'bolui milo prekvapeni dáklad- 
nou pripravenostou ,aj najmladších sůiažiacich, k•to- 
rých rýchle ,a presné odpovede 'boli odmeňované po- 
tleskom zo strany obecenstva a bodni zo strany 
poroty. 

VALAŠSKĚ MEZIŘIČI (p r) — Celoštátny seminár 
v odbore vizuálneho a fotografického pozorovania 
Slnka usporiadala 'hvezdáreň avn Valašskem Meziříčí 
v 'dňoch 31. mája až 2. júna 1974. Semtnár otvoril 
pracovník hvezdárne M. Neubauer, který predniesol 
aj prvú prednášku na >tému Rest'vtúcia slnečných 
škvřn. !Zd. Kamarád szo Vsetína mal prednášku Sle- 
dovanie atm•osférik, kde rdal návod na zhot•o:venie 
prístroj•a na zachytávanie atmosfértk a •poslúžtl mno- 
hými cennými radami pre tých, ktorí Rpr•ejavild zá- 
vjean zhotovlf si toto zarladenie. uPopolu•dní predriá- 
šal RNDr. L. Křivský, CSc. z Ondřejova. V pred:náške 
Nové poznatky 'o emisích v erupcích nás oboznámíl 
s na•jnovšíini poznatkami z tolito odboru. Prednášku 
bohato rilustroval diapozitívm3. 'Aj v druhej prednáš- 
ke o erupciách predniesol niekolko modelov a teórií 
vzniku e•rupoií. Ing. Klimeš prednášal .o zhodnocovaní 
eru~pcif a atm•osférik. RNDr. iMacák v pprednáške Mag-
netická pole n=a Slunci informoval poslucháčov 
o rozložení intenzity •magneti•okého pola na Sluku a 
jeho súvis s aktívnymi •oblastami. V poslednej pred- 
náške Fotografie sluneční fotosféry •a •chr•omosféry 
Ing. Hejna z Ondřejova vysvetlil princíp f•otografa- 
van+i•a rozličných vrstdev slnečnej atmosféry, uvied•ol 
aké je najvhodnejšie príst•rajové vybavenle, výber 
poz•orovacieh•o miesta a materiál. 'P'o prednáške pr:e- 
mietol .diapozi•tívy na ,pr•ednášanú tému a ukázal nie- 
kolk•o vynikajúcich fotografií fot•osféry a ehro•mo- 
sféry. Na záver seminára M. Neubauer zhodnotil ce-
lý prieb•eh a podark•oval sa poslucháčom za účast. 

Sem!lnár mal vysokú úroveň, a •pret•o je škoda, že 
sa na ňam zúčastnilo len málo záujemcov a astroná- 
miu. 
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Doc. J. Kleczek p:redniesol prednášku na .tmu 
Vesmír a"clovek, v nktorej podal poslucháčom plast•ic- 
ký obraz ,jednoty vesmíru a človaka. Vybudoval ves-
mír prod ,poslucháčani z •elementárnych č.astíc až po 
kvazary a supergad•axie. -Po prednáške premietol fa- 
r~bný široko•uhlý film Sluko. 

Prednásky sa nispori°adali v Mposlucháralach Mate-
matického pavilónu Prírodovedeakej fakulty UK 
v Mlynškej Fdolina. 

BEZOVEC — Rozkvitnutá príroda In•oveckého po- 
hor'va na Bezovci priv"itala v diioch 9.-12. anága t. r. 
astr•onómov-,amatérov z celého zápa•dného Slovenska 
na ikrajskom seminári us,p oni adanom pod záštitou 
Krajskaj hvezdárne v Hlohovci. Podobné akcie uspo- 
ri°adané na oBezovci už v minulosti sú medzi amatér-
ani veTmi 'obT•úbené, babo sa konajú v družn•oQn pro- 
stredí, kde si každý priateT astronóm,ie príde na 
svoje. Zlatým klincom posl.ednéh°o seminár•a bolt dive 
prednášky RNDr. J. Grygara, pracovníka Astronomic-
kého tistavu ČSAV °v Ondřejove. V prvej Mpr•ednáške 
hovoril tento náš popredný astronóm o raných štá- 
diáoh vesmíru °a v druhej sa d•opočuli prítomní 
o nicktorýoh &kozmických 4úivarooh vo svetle rnajai•ov- 
ších výskumov. RNDr. J. Grygar je výborný ročník, 
a tak neč•udo, že svojimi fundovanými prednáškaani 

npútal všetkých 7Ó účastnítk•ov semin&ra. Ostatn6 
pre.dnášky iboll zaanerané na kozm'omautiku na boll 
takisit•o na vysokej úrovni. O základ•och kosmonauti-
ky a raketových nosičoch pr•ednášal Ing. K. Jehlička 
z CAS Brno, o pohybe telies °v gravitačnom .poli Ze-
rue hovoril P. Hazuch•a, promovaný j•adr. fyzik z Hlo- 
h•ovca. Posledně výskuany planéty Venuše poan•ocou 
sovletskych sond typu Venera a Mariaiera 10 sprí- 
stupníl °poslucháčom M. Dwjnič z Bratislavy. Ing. Š. 
Pintér •a ling. S. K¢ioška sa zamerali vo svo•jich pred- 
nášk•ach na výskum slnečnej Činnosti °a slnečného 
vatra pomoc•ou programu LNTERKOZMOS a iiiých me- 
dziplanetárnych °sond. 
Každý účastník si odnášad zo seminára za hrst 

dobrých dajmov i želanie, aby podobných vydare- 
uiých •akcií bolo čo najviac ň •n•a celoslovenstkej báze. 

T. D. 

PUTOVNI≥, VÝSTAVA (fa) — Od jún°a 1974 koluje 
vo Výohad•oslovenskom kraji iputovná výstava, vytvo- 
rená z najlepších výtvarnýah d•etských prác z celo- 
slovenskej sútaže „Vesmír o,čami detí", kt•orá sa u- 
skutočnila minulého roku. •V aj'uni hostovala °táto vý- 
stava v ;Rožňave °a Spišskej N•ovej Vsi. Obyvateli3 
'okresu Prešqv si •ju prezreli ,počas •júla. 

Z AMATERSKEJ ASTRONOMI 
■■■■■■■■■■■■®■■■■■■■■■■■■r■■■■■■~■■■i■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1 

v ®s 

K SESTDESIATKE 
FRANTIŠKA KOZELSKÉHO 

V uplynul•oan roku sa dožil 60 rokov fdlhoročný 
člen ČAS a ,dlhoročný konštruk•tér astronomických 
d,aleik•ohTado•v a prístrojov s. František °Kozeiský. 

CPovolaním bol technňkoan Vitkovickýeh železiarní. 
Pred vyše tr•i•dsia'timi rrokmi zhotovil prvú jedn•odu- 
chú montáž reflektoru. Jeho veTká usilovnost nad- 
šenie a záujem o'vec ho viedli k ustavičnému zd•o- 
kon°aTovan:i•u. Výsledkom toho je celý rad paralak- 
didkých nioTitáží s hodinovým pohoaiom •a s jemnými, 
elektricky ovládanými po•hybmi, pre mnohé hvezdár- 
ne v Čechách ň n•a Sl•ovenskeu. Sú to °konštrukcie gxre 
reflektory so znkadlami priemeru .250 až 310 mm 
Newton•ovho i Gassegr°ain•ovho typu, refraktory s °ob- 
jelktívmi pr•iesneru od 160 do 200 omm, niekoTko coelo- 
statov, Schmitových fotoko•mór a věčší počet rozlič-
ných pomociiýoh rprístrojov — všelikých presne a 
krásne vyhotovenýoh. 

Ani teras jeho elán a životný optimizmus rieutícha 
a late oboh=atí naše hvezdárne dalšími °prístrojmi. 

V mene všetkých .priaznivcov •astronómňe želáme 
Františkovi rKozelskému °do dalšteho činorodého ži-
vota pevné zdravie a veTa •osobných •a pr•acovných 
úspechov. 

Prof. V. Gajdušek 

Nové knihy 
Dr. Miroslava Široká — Dr. Jaromír Široký: Kapi-

toly z astrofyziky. Vydalo Státní pedagogické nakla-
datelství v (raze, 1973. Stran 170, 49 obr. Cena brož. 
výtisku Kčs 9,50. 

Málokterá věda udělala v posledních :letech .tak 
závažné pokroky jako astrofyzika. Objevy kvazarů a 
pulsarů, vinožnost existence kolapsarů, patří jistě 

k nejzajímavějším závěrům, k nimž astrofyzika do-
spěla. Recenzovaná knížka umožžuje rčtenáři vnik-
nout do celé 6problematiky; ipoměrně malý rozsah, te-
matická vyváženost s 'ohledem na oblasti ‚klasické 
I moderní ičiní z otéto knížky populární příručku 
v nejlepším slova smyslu. 

Publikace je rozdělena na 46 ukapitol, z nichž prv-
ních •pět je věnováno stručnému popisu měřících me-
tod v 'astrofyzice (f°otometrie, inte'nferometrňe, spek-
trální analýza atd.), dále se ,popisují fyzikáiní .vlast-
nosti sluneční soustavy, pak fyzikální charakteristi-
ky hvězd °i jejich soustav a největší •část je Něnováma 
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výkladu mejpozo•ruhodnějšíeh €hvězdných rútvarů včet-
ně hvězdokup, hvězdných asociací, galaxií, pulsarů, 
kvazarů a ko'lagxsarů. 

Vcelku možno říci, že eknižnice všeobecného vzdě-
lání ,;Maják", v níž tato ,knížka ;vyšla, dala do ru-
kou našich studentů i učitelů aajim'avou publikaci 
o velmi významné oblasti přírodovědy, která je sou-
částí škutec"ného všeobecného =vzdělání. 

— VM — 

KU KNIHE RNDr. A. HAJDUKA, CSc.: 

j2LC,~l~L~~Gtl~Z 

V tých'to •dň•ooh v •Slovenskom ,pedag'ogiekom na- 
kl.adateTstve vychádza stručný 'prehfad k•ozmona•ut•iky 
— kniha K planétam od RNDr. A. Hajduka, CSc., pra- 
co+vníka AÚ .SAV. 

Autor tu zhrnul všetky najd8leži=tajšie údaje o do-
bývaní !kozinu a p.oje-d+náva o kozmonautike aj zo 
širšieho hladiska: Okrem už historických dát a naj- 
movší•ch poznatkov ¢ výskumu vesmíru automatický-
mi son,d+a,m.i i kozmickýrni lodami :kniha uvádza aj 
'pravdepodob¢iý vývoj rkosmonautiky v blízkej I vzd•ia- 
lenejšej lhudúonosti. 

Záuj•emcov podrobnejšie Informujeme: 
Pubiikácia má 7 naseldujúcioh zkapitol [v zátvorke 

uv$dzame aj ndektoré názvy jednotlivýoh statí): Ces-
ta bore [Začiatky, iPrvé vedeoké experimenty na dru- 
žiciach), Okolie Zeme (Prstenec Zeme — pásma žia- 
renfla, Meteorologická družicová služba, Orbitáine ve- 
decké Iaboratóriá), Človek v kozmickom priestore 
('Vn výške 200 Mkm, Projekty Vostok a Vosch•od), Ces-
ta na Mesiac (Prvý zásah, uProjekt Apollo, Automaty 
ma Mesia•ci), Lety k planétam [Pristátie v 'prachovej 
búrke, Venuša a program Venera, Až za Pluto), Pers-
pektivy kozmických letov [.Križ•om oez kométy, Ves- 
mirne vzdialenostt, Mesačné stanIce ) a HYadanie ži-
vota vo vesmíre ,[,Planéty typu Zeme, IiTadarrie civi- 
lizácií vo vesmíre, Organizácie ufolbgo•v). 

OBL 

Knih•a má asi 150 strán. Ilustrovaná je vyše sedem- 
desiattimi fotografiemi, tromi desiatkami dalších 
obrázkov a dvadsiatimd stranami tkried'oivých príloh. 
Obsahuje aj rózne prehT+ady, oa9ko prehlad .letov s Tud- 
skou posádkou, sondy k Mesiacu, Marsu a Venuši a 
d,algie tabulky. 

Vecné a pr"i+tom pútavé •podan•i•e autora spsíst•upňu- 
je vedecké výsledky kosmonautiky širokej verejnosti 
a je 'i vhodnou príručkou. 

Vážené redakcia! 

Adresu Vaše! redakcie dvojmesačnžka KOZMOS 
som dostal od pána Mariána Dujniča, slovenské-
ho astronóma-amatéra. Mám 16 rokov a ešte cho- 
džm do Strednej školy záujmovej amatérskej astro- 
nómie, ktorá patrí k Polskému tovarišsivu milov- 
nžkov astronómie v Krakove. Chcel by som pro- 
stredníctvom Vášho dvojmesačníka KOZMOS nad- 
vžazat spojenie s mojimi vrstovníkmi v Českoslo-
vensku a pžsat si s nimi na astronomické těma. 
Dú Jam, že mi redakcža pomóže v nadviazanž konm 
taktov. 

S pozdravem: 

Adam KOCIOTEK 
Szará 258 

32761 BRZEZIE 
Bpow. Bothnia 
woj. Knaków 
Polsko 

Radi vyhovujeme poTskému pr.i+ateTovi a milov-
níkovi amatérskej astronómie a odporúčame mla-
dým astronóm•om s Československa nadviazat spo- 
luprúcu prostredníctvom Adama Ko-cioteka s dal-
šími pria'teTErni 'v PPR. 

REDAKCIA 

',, novembri a .' decembri 
SLNKO •vstú,pi do suhvezdia 'S,trelea 22. novembra 

O 17. hod. 36. min. Začiatok zimy, zi,mný sl'novrat 
bude 22. decembra o 6. chod. 54. min. Sluko vtedy 
vstupuje do súhvezdia Knzorožoa. 

Čl'astočné zatmenie ,Sluka nastane ,13. idecembra. 
Zatmenie možno 'pozorovat zo .Severnej Ameriky, na 
Atlantickom'oceáne, z juhozápadného •cípu Európy 
a zo severozápadnej Afriky. Začtatok čiastočného 
zatmenta nastane o 15. hod. 4. min. SEČ na 37° 5T 
severnej zem. šírky •a 102° 55' zépadnej Kdlžky. Naj-
váčšia fáze zatmenia 0,83 ubude .0 17. hod. 13. min. 
na 66° 46' severnej zem. šírky a 69° 36' západnej dlž-
ky. Koniec čiastočného zatmeni'a nastane o 19. hod. 
23. min. na 41° 13' severnej zem. šírky a 29° 08' zá-
padnaj dlžky. 

ÚPoLN ZATMENIE MESIACA hude 29. novem•bra. 
Začiatok zatmenia hude vIdno na Tichem 'oceáne, 
v Severnej Amertke, v Antaiiktíde, vo východnej časti 

Indického 'oceánu, ro Austrálii, vo vých'o,dnej časti 
Európy a na Severnom Tadovom ,oceáne. Koniec za- 
tmenia možno pozorovat na Indickom oceáne, vo vý- 
chodnej časti Afriky, v Eurápe, v Asii, na -Severnom 
Iadovom +oceáne, na Aljaška, na Tichem oceáne a 
v Austrálii. U nás budeme mé3ct úkaz pozorovat asi 
.od stredu úpiného zatmenia. 

6M•esiac vstupuje do polotieňa o 13. hod. 26. min. 
Začiatok čiastočného zatmenta nastane o 14. hod. 
29. min., začiatok úpiného zatmenia o 15. hod. 36. 
min. Najvěčšia fáze zatmenia, ktorá «doalabne 1,3 jed- 
m+otiek snesačného opriemeru, pbude co 16. shod. 14. mlrr. 
Koniec úpiného zatmenia nastane o 16. hod. 52. mim., 
koniec reiastočného zetmeavia o 17. h'o'd. 59. min. Me- 
sia•c vystúpi z polo+Ueňa m0 19. hod. 2. unin. 

MERiKÚR je v novem,bri nad o,bzorom ráno. Vychá- 
dza asi hodinu pred výohodom :Slnka. Pohybuje sa 
v súhvemií Panny, neskž3r Váh a v decembri eprechá-
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dza 'do s'uhvezdia Hadonoša a Strelca. V prvej tpolo- 
vd~ci !tohoto mesiiaca ho móžeme pozonovaf na 'obloho 
ráno, krátko pred východem Slnka. Planéta za ad 
nás vzdiali z O,75 na 1,45 a. j. Jej jasnosf za zvýši 
z -j-0,5 na —O,8 hv. v. 

VENUŠA je v novembri Jaepozorovatelná. V nasle- 
duj:úco,m mesiaci ju móžeme pozorovaf na večennej 
oblohe. Zapadá krátko po západe Slmka. Preehádza 
súhvezdim Škorpióna, Hadonoša a Stnelca. V priebe- 
hu no.vembra a Ide:cembra sa k nám priblíží so vzdi•a- 
ienosti 1,71 !na 1,65 a. j. Jej jasnosf za mení iba ne- 
patrne, z —3,5 na —3,4 hv. v. 

MARS je v novembri nepozorovatelný. V decembri 
bude nad obzorom krátko pred 'východem SLnka. Po-
hybuje za v súhvezdí Váh, °neskár v súhvesdí škor-

Otvorené hviezdokopy M 35 a NGC 2158 v Bližencoch. 

pióna ,a Hadono a. Približí za k nám z 2,58 na 2,37 
a. j. Planém má ujasnosf -{-1,8, v 'decembri -{-1,7 hv. 
velkosti. 

JUPITER je po oba mesiace nad oibzoro,m v pnvej 
polovici noci. Planétu n$j.deme v súhvezdí Vod:nár,a. 
K'onjunkcia Jupitena s Mesiacom Inastane 22. novem- 
Ebra io 23. hod. 54. min. Planém obude 7° južne od 
Mesiaca. Jupiter za od nás ^vzd,iali !z 4,41 n!a 5,31 
a. J., Qaričom jeho jasnosť poklesne z —2,2 na —1,8 
hV. v. 

SATURN je po oba ,mesLace .v súhvezdL Blížencov. 
Móžeme ho pozoro'vaf 'takmer po celú noc. Vychádza 
‚večer. .P1!anéta za rk nánt priblíži z 8,65 na 8,05 a. J. 
a !jej rjasnosf stúpne z±0,2 na —0,2 hv. v. 

URAN je po oba bmesia'oe =v súhvezdí Panny. Móže- 
me hro pozorovaf na rannej 'oblohe. V novembri wy- 
ohádza krátko pred východem Sluka, v deceaavbri 
!o miečo skór. Planéta za ok nám prlblíží z 19,43 na 
18,82 a. J., iprl'čom jej jasnosf fpoklesne z-}-5,9 na 
-}-5,8 !htv. v. 

NEPTrJN za n!achádza po oba mesi.ace v súhvezdí 
Haldoaa!oša. V novembri wje nad 'obzonom !večer. Zapa-
dá krátko po zápa•de Slnka. V 'decembrd vychádza 
krátko pred východem'Sluka. Planém za n'achádza 
vo vzddaleností 31,2 .a. j. tod nás !a žiari !oko hvdezda 
+7,8 hiv. v. 

METEORICKÝ ROJ Leonid má maximum 17. novem- 
b.ra. Maximum Geminíd prlpadne na 14. -decembra. 

BLiŽENCI (Gemini, Gem) je zLmné súhvezdie zvie- 
na!tnika. Sluko ním prechádza v júni a v,júli. NáJ- 
deme ho lehko pomocou dvooh Jasných hvdezd, Cas- 
tora a Polluxa. 

Castor, a Gem, je mnohonásobná ,hviezd.na sústava. 
Hbavná zložka sústavy má zdanlivú Yhviezdnu velkosf 
1,96. Druhá hvdezd'a zástavy je od n'ej vzdialená 2,2 
óblúko:výoh sekúnd !a obi'eha okolo nej za 420 rokav. 
Jej Fjasnosf je 2,89 !blv. v. Tretia zložká zástavy je 9 
hv. fv. a nachád.za za vto vzdialenosti 73 oblú.ko•vých 
sekúnd 'od prtvých dv.och hviezd. Všetky 'tni zložky 
sú navd+a'c !ešte spektr!oskopiakými 'dvojhvíezd'ami. Ce-
lý Esystém je !od nás vzd.ialemý 44 sveteTných roikov. 

'Pollux, p Gem, má 1,1 hv. v. Hviezda je od nás 
vzdialená 34 sveteTných rakev. Je 'to najbližší obor 
v blízk'osti Sluka. !Alh•ena, y Gem, je podo!bor, 1,9 hv. 
v. Je vzdlalený 'od nás 65 svetelných rokov. Mebsuta, 
s Gem, má 3,2 hv. iv. a je vzd!Lalená 'od nás 1 1O0 sve- 
teTných rakov. Mekbuda, i  Gem, pa•trí medzl n•ajjas- 
nejšie nufeidy. Jej ajasnost 'kolíše medzi 4,4 6a 5,2 hv. 
v. v!perióde 10,15 !dní. S Gena je polapravidelnau pre- 
menno•u hviezdou, ktorá 'není jasnosf iod 3,1 do 3,9 
hv. tv. za 233,4 dni. R Gem !patrí n'edzi dlhoperiodieké 
pramenné s 'p®riód•ou 370 dni. 'Jasnosf ine.ní medzi 
6,O a 14,0 hv. v. W Gem je áalšou ,cefeld'ou, ktorú 
móžeme pozor'ovaf -malým .dalekohLadom v tomto sú- 
hvezdí. Jej jasnosf ekolíše od. 6,9 do 7,9 hv. v. v prie- 
behu 7,91 'dní. TV G:em® je 'podolpravaidelná pramenná 
hviezda, iktará mení ^jasnosf od 6,6 do 8,O hv. V. 
vi'ntervale 182 dní. «BU Gem je pravdepodio.bne zá- 
krytovým systémem nadobrov o periód-e 32 rokov. 
V tomto čase jasnos koliše medzi 6,1 !až 7,5 hv. V. 

M 35 je jasná atv!orená hvIIezdokopa, Iktorú za dob-
rých podmienok móžeme pozarovaf i volným 'okom. 
Má 5,8 hv. v. 'Hviezd'okoip.a je od nás vzdlalená 800 
parseleov. NGC 2392 je planetárn.a °hmlovina, vozme-
'rov 47X43 !oblíikových sekúnd. Má jasnosf 8,3 hv. v. 
Nachádza za vo vzdi'aleností 540 'pa'rseko'v od nás. 

'V čblizkosti Castora 'leí !nadiant d~ecembro:vého me- 
teoniokého roja •Geminíd. 

—E.P.—
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Odišiel 
z našich radov 

Dňa 21. augusta 1974 tra-
gicky zahynul vo veku 20 ro-
kov Karol LABAŠ, ,pracovník 
Krajskej hvezdárne v Hlo-
hovci. Amatérska astronó-
mia stráca v ňOm nielen 
milého .a veselého priatela, 
ale najmá obetavéhc $ ná-
dejného spolupracovníka. 

Čest jeho pamtatke. 
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Velká difúzna hmlovina Eta Carinae. 
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Snímka superobrej eliptickej galaxie M 87. Všetky 
body, ktoré sa zdajú byt hviezdami, sú v skutočnasti 
guPové hviezdokopy obklopujúce M 87. Snímka centrálnvj časti galaxie M 87. ZretePne vidno 

výbežok hmoty vyvrhnutej z jadra galaxie. 




