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Cestou ku hviezdam. Kresba 13-ročnej Jarky B rodanskej, žiačky ZDŠ v Šoporni, získala vo výtvar-
nej sútaži AURORA 1. cenu v kategórii žiakov 6.-9. ročníka. Výtvarné sútaže patria už tradične k obTú-
beným akciám Krajskej hvezdárne v Hlohovci. Po riadajú sa každý rok a vždy na mé tému: musí sa 
však dotýkat astronómie a zároveň nejakej význa mnej celospoločenskej udalosti. Tou udalostou boto 
tento rok výročie VOSE a štartu prvého Sputnika. Sútaž mala názov AURORA a svoje práce do nej za-
slalo takmer 5 tisíc detí zo Západoslovenského kra ja. Tni práce uverejňujeme v tomto čísle Kozmosu 
— ako ukážku detskej tantázie i zaujímavej práce Krajskej hvezdárne v Hlohovci. 
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Začiatok 
novej 
epochy 
PHDr. PAVOL KANIS, Ústav marxizmu-leninizmu 

ÚV KSS 

Žiadna udalost v dejinách neovplyvnila další chod 
Tudstva tak výrazne a významne ako ruská socia-
listická revolúcia, ktorou sa začala éra oslobodenia 
robotníckej triedy a všetkých pracujúcich más od 
vykoristovania, biedy, utrpenia, a zároveň epopej 
budovania novej spoločnosti, nového sveta. Velká 
októbrová socialistická revolúcia ako zákonitý vý-
sledok vývinu spoločnosti, triedneho boja v pod-
mienkach monopolistického kapitalizmu ukázala 
proletariátu a národom sveta jedine správne výcho-
disko z útrap, ktoré im prinášala , politika vykoris-
tovatelských tried, ukázala podstatu i ciel ich dal-
šieho vývinu v budúcnosťi. Ukázalo sa, že marxis-
ticko-leninské učenie o premene kapitalistického 
sociálneho organizmu na socialistický je jediným 
vedeckým základom praktickej prestavby spoloč-
nosti, základom, ktorý bolševickej strane a revoluč-
ným pracujúcim masám poskytovali kompas pre 
najvhodnejšiu cestu k socializmu. 

Pravda, Velká októbrová socialistická revolúcia 
ako stelesnenie marxistického poznania, bola zá-
roveň tvorivým rozvinutím tohto vedeckého učenia. 
Bolševická strana vedená V. I. Leninom ubránila 
jeho čistotu a v súlade s novými historickými pod-
mienkami ho svojím teoretickým a praktickým 
vkladom významne obohatila. Skúsenosti z prvej 
socialistickej revolúcie a dalšieho vývinu svetového 
revolučného procesu dokázali to, čo Lenin a bolše-
vici tvrdili už pred revolúciou, s čím do nej vstu-
povali, a to, že aj v •najpriaznivejších podmienkach 
móže robotnícka trieda uskutečnit socialistickú re-
volúciu len pod vedením svojho predvoja — mar-
xistickej strany ovládajúcej všetky formy revoluč-
ného boja a pevne spätej s masami. 

Vítaznou socialistickou revolúciou sa začala prvý-
krát v dejinách velkolepá, no nesmierne zložitá ces-
ta budovania socialistickej spoločnosti. Leninova 
strana tvorivo ovládajúca a uplatňujúca v boji za 
lepší svet marxistickú teóriu vývinu spoločnosti, 
poznala princípy a všeobecný smer cesty k socia-
lizmu. Prvé jej pripadlo nešit nesmierne náročnú 
úlohu: hladat „na pochode", při prebiehajúcom 
boji proti vnútorným a vonkajším nepriateTom, 
najvhodnejšie metódy socialistickej prestavby i kon-
krétne formy organizácie ekonomického, politické-
ho a duchovného života spoločnosti. Dókazom toho, 
že bolševická strana tento zložitý proces úspešne 
zvládla a získala historické zásluhy na rozvíjení 
teórie a praxe socializmu, je i dnešná marxisticko-
-leninská koncepcia socialistickej výstavby, ktorej 
vedecky zdóvodnené obecné princípy bolí objavené 
už v priebehu budovania socializmu tesne po Ok-
tóbrovej revolúcii. 

X X X 
Socialistickú revolúciu a výstavbu v Leninovej 

krajine možno ukázat a skúmat z mnohých aspek-
tov, možno si všimnút vela pozitiv a celkom no-
vých, v histórii prvýkrát uplatňovaných zásad i u-

skutočnených spoločenských premien. Aj dnes pri 
riešení mnohých problémov v praktickým živote, 
v spoločenských a prírodných vedách, osobitne pri 
skúmaní historického nastoIovania jednotlivých zá-
važných otázok rozvoja společnosti vraciame sa k 
myšlienkam, ktoré vyjadril V. I. Lenin. Jeho ne-
obyčajne bohaté dielo obsahujúce a odrázajúce 
všetky stránky Iudskej aktivity, uznesenia a opa-
trenia komunistickej strany a taktiež história po-
čiatkov a vlastne celého budovania socializmu v So-
vietskom zváze nám poskytuje dókazy okrem mého 
i o tom, ako neobyčajne vysoko si psi hIadaní pro-
striedkov a hybných pák rozvoja spoločnosti Lenin 
a revolucionári vážili vedu, aké velké nádeje do nej 
vkladali už pri uskutočňovaní VeTkej októbrove 
socialistickej revolúcie. Tento prístup a dóraz bol 
logickým dósledkom toho, že samotná koncepcia 
revolučnej kvalitatívnej premeny spoločnosti bola, 
na rozdiel od róznych anarchistických a revizionis-
tických teónií, koncepciou skutočne vedeckou. Veď 
práve spojením hnutia proletariátu s vedou sa —
Leninovými slovami povedané — vytvorila sila, 
ktorú nič na rvete nemóže porazit. 

Dobre je známe, s akou pozornostou pristupoval 
Lenin a orgány sovietskeho štátu k vytváraniu naj-
vhodnejších podmienok pre rozvoj vedy. Aj v si-
tuácii, ked materiálne prosti-ledky prvej socialistic-
kej republiky bolo treba použit na uspokojenie naj-
nevyhnutnejších životných záujmov sovietskej spo-
ločnosti, Lenin prihliadal na potreby prírodných 
a spoločenských vied, •pretože sám predtým i potom 
neraz zdóraznil ich dóležitú úlohu v budovaní ma-
teriálno-technickej základne socializmu, upevňovaní 
a zdokonalovaní socialistických výrobných vztahov 
i vo výchove nového, socialistického človeka — d8-
stojného budovatela komunistickej sociálno-ekono-
mickej formácie. 

Marxisticko-leninský velmi dlhodobý program 
oslobodenia človeka od prírody, oslobodenia spoloč-
nosti i samého ludského individua sa započal vý-
rame realizovat od vítaznej VeTkej októbrove so-
cialistickej revolúcie. Odstránenie vykorisfovania 
a nastolenie spoločenského vlastníctva výrobných 
prostriedkov vytvorilo základný predpoklad pre za-
pojenie bohatstva a síl prírody do služieb celospolo-
čenských záujmov, pre vedecké cielavedomé riade-
nie vývinu spoločnosti i pne vyjavenie sa skutoěnej 
humanity človeka v jeho všes£rannom rozvoji. Jed-
notlivé vedy pri procese humanizácie prírody, spo-
ločnosti a človeka sa prenikaním do mikrosveta 
i makrosveta, prehlbovaním poznania človeka a so-
ciálneho organizmu socializmu sebe vlastným špeci-
fickým spósobom podieIajú na rozvoji materiálnych 
a duchovných podmienok života socialistickej spo-
ločnosti. Nie nedóležitú úlohu zohráva v uvedenom 
procese aj skúmanie vesmíru. Ba snád, práve na 
ňom, na dobývaní kozmu možno vidiet neobyčajne 
dynamický rozvoj a úspechy celého socialistického 
systému, ktoré v konečnom dósledku majú svoje 
korene už v slávnych októbrových dňoch. 

Historickým výsledkom 60 Točného budovania, 
ktorého základy položila v Leninovej krajine i v 
celosvetovom meradle Velká októbrová socialistic-
ká revolúcia je vybudovanie rozvinutej socialis-
tickej spoločnosti v Sovietskom zváze, umožňujúcej 
piné prejavenie sa princípov a .predností socialis-
tického zriadenia a piné fungovanie zákonov so-
cializmu. V tejto skutočnosti, vo velkom význame 
Sovietskeho zvlzu v presadzovaní mierového spo-
lužitia a v charaktere a trendoch súčasného sve-
tového diania sa stále viac potvrdzuje, že idey 
Októbra, na ktorých vznikla a rozvíjala sa spoloč-
nost v prvej socialistickej krajine, sa stali inšpi-
rujúcou a pretvárajúcou silou nášho storočia, zdro-
jem všetkých osloboditelských myšlienok, všetkých 
revolučnéch hnutí určujúcich spoločenský progres 
v dnešnom svete. Hlboko pravdivá je myšlienka 
v Uznesení ÚV KSSZ k 60. výročiu VeTkej októ-
brovej socialistcikej revolúcie, že „Októbrová re-
volúcia je takou spoločensko-politickou udalostou, 
ktorej velkost odhaluje stále hlbšie a plastickejšie 
každý nový krok ludstva na cesťe společenského 
pokroku". 
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Papier, farbičky, trochu pohody — a za chvílu 
uvidíte, ako si dieta predstavuje vesmír, kosmické 
lode, štarty rakiet. Móžete dat akúkolvek náročnú 
tému: deti kreslia radi a bezprostredne. Ochotne 
vám približia svoj svet. 

Na 200 školách Západoslovenského kraja kreslilo 
a malovalo tento rok tisíce žiakov na tému Aurora. 
Najvydarenejšie práce sa dostali do krajského kola 
výtvarnej sútaže, ktorú vypísala Krajská hvezdá-
reň v Hlohovci. 

— Dostali sine kresby „kozmické" i kresby, kde 
bola námetom revolúcia, vítazstvo, loď Aurora, 
citlivé kresbičky Moskvy i smelo komponované 
plagáty, — hovorí riaditeI KH v Hlohovci, dr. Ele-
mír Csere. — Aj techniky boli naozaj rozmanité: 
od pastelu cez grafiku až po keramiku a dokonca 
aj závesy zo špagátoviny. Zdá sa, že téma naozaj 
chytila, mnoho prát boto velmi originálnych, ne-
konvenčných, žiakom sa podarilo velmi spontánne 
vystihnút súvislosti medzi vítazstvom revolúcia a 
začiatkom kozmickej éry. 

• Trochu ma prekva pilo, že žiacke výtvarné sú-
taže organizuje hvezdáreň. Súvisi to v niečom 
s astronómiou? 

— Akoby nie! Ak chcete, aby sa žiak zaujímal 
o astronómiu, musíte sa najprv vy zaujímat o jeho 
svet; ak chcete vychovávat k vedeckému svetoná-
zoru, musíte nájst s mladým človekom kontakt. 
Ziaci prišli na vyhodnotenie svojich prát k nám, 
na hvezdáreň: pre mnohých to bota prvá návšteva. 
Pozorovali Slnko, prezerali si hvezdáreň, kládli 
vela otázok — a mnohí prídu radi zas. 

i 
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Martin Žitňan, 13-rosčný žiak );udovej 
nia v Piešfanoch. V súfaži AURORA 1. 
LŠ3. 

školy ume-
cena v kat. 

• Organizujete sútaž aj v d'alšom ročníku? 
— Už v septembri sme vypísali ďalšiu tému: 30 

rokov hviezda svieti — k výročiu Februárových 
udalostí — a veríme, že deti nás opat príjemne 
prekvapia. 

11-rotný Miroslav Fodor nazval táto svou kres-
bu AURORA. 

,v
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Raketa Vostok sa prvýkrát predstavila svetovej vcrejnosti v Paríži r. 1967. Foto: ČTK 

Start 
k velkým 
cielom 

V ýstrel z AURORY pred šesfdesiatimi rokmi 
ohlásil nástup komunizmu; štart SPUTNIKA 
pred dvadsiatimi rokmi zahájil éru kozmonau-

tiky. Prvá udalost bola inšpirovaná učením V. I. 
Lenina, druhá bola dósledkom prvej : len v krajine 
sovietov boto možné uskutocčnif za taká krátku 
dobu tak velký čin. „Socializmus je najlepšou zá-
kladňou pre štart k velkým cielom", povedal je-
den z vtedajších politikou. 

Velká októbrová socialistická revolúcia uviedla 
do života dejinné myšlienky socializmu. Stala sa 
základom, z ktorého vyrástli podmienky pre lepšie 
využitie všetkých zdrojov, hmotných i duchovných, 

v prospech pracujúcich. Zabezpečila mierový život 
národov a umožnila vznik socialistickej sústavy 
štátov, do ktorej dnes patrí celá tretina Iudstva. 

Sovietsky lud s vlasteneckým nadšením začal 
budovat socialistické hospodárstvo. Jeho obetavá 
práca priniesla nevídané výsledky. Za pol storočia 
pozmenil zaostalú feudálnu krajinu vo vyspleý 
priemyselný štát, postavil sa na odpor proti fašizmu, 
pred ktorým vtedy cúvla celá Európa a našiel ešte 
dost prostriedkov na to, aby 'podal pomocná ruku 
krajinám tretieho sveta. Dosiahol špičkové výsled-
ky vo vede, technike i umení: ako prvý na svete 
začal prevádzku v atómovej elektrárni, tažké Ta-
doborce, ktoré razia lodiam Severnú cestu, vyzbro-
jil atómovým pohonom a na horúčkovité zbrojenie 
Západu odpovedal vlastnou konštrukciou atómovej 
bomby i vlastnými balistickými strefami. 

Sovietsky zvliz sa zúčastňoval všetkých medzi-
národných po•dujatí na poli vedy. Keá v roku 1953 
Špeciálny komitét Medzinárodného geofyzikálneho 
roku vyzval zúčastnené štáty, aby sa v rámci akcie 
plánovanej na rok 1957-58 pokúsili vytvorit umelú 
družicu Zeme, prijali v Sovietskom zváze túto výz-
vu s pinou zodpovednostou. 

Potom nasledovail udalosti, ktorých dosah sme si 
pine uvedomili až o niekoTko rokov: 

V novembri 1953 vyhlásil prezident Akadémie 
vied ZSSR A. N. Nesmejanov, že štart umelej dru-
žice a dosiahnutie Mesiaca sú uskutočniteTné. 

V septembri 1954 Akadémia vied ZSSR oznámila 
založenie Ciolkovského zlatej medaile, ceny, ktorá 
sa bude udeBovat každé tni roky za významné prá-
ce v oblasti medziplanetárnej komunikácie. 

V januári 1955 oznámilo rádio Moskva, že vy-
pustenie umelej družice možno očakávat v nie 
príliš vzdialenej budúcnosti. 

V apríli 1955 sovietska vláda oznámila, že sa 
vytvorila stála medziodborová komisia pre medzi-
planetárnu komunikáciu pri Astronomickej rade 
AV ZSSR. 

Tieto pozoruhodné správy však viacmenej zapad-
li: v tej dobe nijako neboli atraktívne pre široká 
verejnosi, ich význam mohol docenit len málokto. 
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Na Západe tah vyhlasovali za planú propagandu. 
Dobre si ich však všimli v amerických odborných 
kruhoch: vypustenie umelej družice sa stalo zá-
ležitostou už nielen vedeckou, ale aj vojenskou a 
politickou. V snake nestratit prestiž, v júli 1955 
tlačový tajmoník Bieleho domu „z príkazu prezi-
denta Eisenhowera oznámil, že Spojené štáty ako 
prvé pripravili vypustenie umelej družice, ktorá 
bude obiehat okolo Zeme". Touto prvou družicou 
mal byt VANGUARD — te]eso s hmotnostou 1,5 kg. 

V auguste TASS vydal správu, že ZSSR vypustí 
umelú družicu počas Medzinárodného geofyzikál-
neho roka. 

V auguste 1955 akademik L. Sedov na zasadaní 
Medzinárodnej astronomickej federácie v Kodani 
vyhlásil, že „sovietska družica bude vypustená v ro-
ku 1957 a bude oveTa vžčšia než akú móžu v tom 
čase vypustit Američania". 

V auguste 1957 TASS oznamuje úspešnú skúšku 
medzikontinentálnej balistickej rakety. 

Koncom septembra 1957 poriadala sa vo Was-
hingtone konferencia o raketovej techniky, na kto-
rej sovietsky delegát S. M. Polakov použil slovný 
obrat „teraz, v predvečer vypustenia prvej umelej 
družice". Medzi prítomnými to vyvolalo šum a roz-
ruch, ale aj tak nikto netušil, že tento výrok tre-
ba chápat doslova. 

Tretieho októbra večer (podIa amerického času, 
v Európe boto už 4. októbra ráno) poriadal soviet-
sky velvyslanec v USA recepciu pre výbor Medzi-
národného geofyzikálneho roka. Prítomný bol na 
nej aj redaktor New York Times. Počas recepcie 

Záber z výstavy 
Kosmos miru —
Veda Iudstvu. V 
popredí kabina 
kozmickej lode 
Vostok, v akej 
štartoval i Gaga-
rin. V pozadí na-
Iavo od nej vidí-
me jednu z družíc 
typu Molnija. 
Stredom obrátka 
sa tiahnu spojené 
lože typu Sojuz. 
VTavo na podstav-
ci typizovaná dru-
žica Kozmos. 

SNÍMKA: ČTK 

odvolali ho náhle k telefónu a ked sa vrátil, zmo-
hol sa len na dye slová: „Je bore". Hned však in-
fiormoval aj oficiálneho zástupcu USA, ktorý po-
žiadal prítomných a pozornost a povedal: „Práve 
ma informovali z Nerv York Times, že ruský sa-
telit je na dráhe okolo Zeme vo výške 900 kilo-
meixov. Chcem gratulovat našim sovietskym ko-
legom k ich úspechu". 
Pre západný kapitalistický svet bol Sputnik In-
dovou sprchou na rozpálené hlavy protisovietskych 
propagandistov, ktorí predstavovali Sovietsky zvdz 
ako obra na hlinených nohách, ako zaostalú, primi-
tívnu krajinu, ktorá nemóže uspokojit ani základ-
né potreby svojich obyvateTov a vóbec nemóže byť 
schopná konkurencie s technicky vyspelým Zápa-
dom. Sovietske správy o úspechoch, dosiahnutých 
v ZSSR, boli na Západe vyhlasované za prázdnu 
propagandu. „Aj tak to nikto nevidel" — argumen-
tovali. Sputnik však bol neodškriepiteTným faktom. 
Jeho signály boto počut v rádiu, o jeho existencii 
nemohlo byt pochybností. Bol dókazom nielen ú-
spechu ale i prvenstva sovietskej techniky. A to už 
boto prisilné: aj bežný .americký občan sa pýtal, 
ako je to možné, že prvenstvo vo vesmíre patrí 
krajine, o ktorej doteraz stále počúval, aká je za-
ostalá. Americký občan žiadal odpoved: neistota 
vyvolávala pocit paniky. 

Vydesení reportéri ešte 4. októbra postavu pred 
televízne kamery admirála R. Bennetta, ktorý sa 
snažil verejnost upokojit a vyhlásil, že „Sputnik je 
len kus ž"eleza, aký máže vystrelit temer každý". 
Jeho slová sa zapísali do histórie ako výrok ne-
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vhodný až kuriózne a o nič lepšie to nedopadlo 
ani s vystúpením prezidenta D. Eisenhowera na tla-
čovej konferencii, kde prehlásil, že „čo sa týka 
družice, nevzbudila vo mne obavy ani za mak". 

Máme sa však snaží o vyrovnaný, pokojný tón: 
sebavedomie Ameriky je otrasené. Daily Mirror 
vtedy napísali: „Amerika je v nálade nžrodnej ka-
tastrofy. Všade vládne beznádej a skleslost. Chyba 
je v tom, že USA nie sú na takéto otrasy psycholo-
gicky pripravené. Doteraz sa Američania považova-
li za krajinu najváčších možností. Sputnik ich pre_ 
radil do druhej skupiny". 

Vedomie straty prvenstva je pre Ameriku o to 
trpkejšie, o čo váčšia sebaistota v neprekonatelnost 
Ameriky vládla predtým. Oficiálna správa ešte z jú-
la 1955 doslova hovorí: . . . prezident USA plány 
schválil. Budeme prví, čo vypustíme malé nepilo-
tované družice krúžiace okolo Zeme. Toto bude 
účast Spojených štátov na programe Medzinárodné-
ho geofyzikálneho roka". Werner von Braun, otec 
nemeckých V-2 a neskór i ,amerických rakiet ®tedy, 
začiatkom roku 1957, povedal: „Amerika bude mat 
prvú a jedinú družicu, ktorá bude nepretržite kon-
trolovat povrch Zeme. Táto americká hviezda, kto-
rá vyjde na západe, urobí na národy Azie mohutný 
dojem". Ten istý von Braun je po vypustení prvého 
Sputnika podstatne skromnejší a hovorí: „USA len 
fažko dohonia ZSSR v sútažení o preniknutie do 
vesmíru. Vóbec by ma neprekvapilo, keby Rusko 
zakrátko vyslalo raketu na Mesiac. Rusi majů na 
to všetky predpoklady". 

Vtipne a s dávkou Tahkej irónie komentuje ne_ 
skór udalosti agentúra Associated Press . „Správa 
o vyslaní druhej sovietskej družice prinútila nie-
ktorých našich vedcov, aby rýchlo vyskočili z poste-
le a utekali na pozorovateTne póvodne postavené 
na pozorovanie americkej družice". 

Pripomeňme si ešte jeden výrok z obdobia pred 
vypustením prvého Sputnika. Jeho autorom nie je 
osoba osobitne významná — dr. Walter Dornberger, 
vtedajší poradca pre raketovú techniku americkej 
spolocnosti Bell Aircraft. Začiatkom roku 1957 po-
vedal: „Rusi nemajú ani zručnost, ani bystrost, 
ani možnosti na to, aby vyriešili zložité technické 

problémy skór ako USA." Takéto názory neboli 
v tom čase otvorenej protisovietskej propagandy 
ojedinelé. Aj bežný Američan, nijako nie odborník 
na raketovú techniku osvojil si bohorovný postoj 
príslušníka technicky rrajvyspelejšieho štátu a cí-
til sa byt povolaný vyhlasovat, že „Rusi sú poza-
du" — a urážat pri tom celý ruský národ. Vypuste-
nie Sputnika bolu dóstojnou odpovedou na podob-
né urážky a fackou tým, ktorí tah šírili. 

X X X 
Projekt družice, ktorý spočiatku zaujímal iba 

malú skupinku odborníkov a verejnost tieto plány 
považovala len za „zbytočné mrhanie štátnych pro-
striedkov", stal sa po vypustení Sputnika otázkou 
prestíže meradlom technickej vyspelosti i podne-
tom k porovnávaniu životaschopnosti dvoch spolo-
čenských systémov. Zaujímavé sú slová NositeTa 
Nobelovej ceny dr. Harolda Ureyho: „Oficiálne vy-
hlásenia USA o sovietskej vede a technike podpo-
rovali samoTúbost amerického výzkumu. Prevládal 
názor, že Rusi ešte nie sú tak daleko. Podniky po-
verené v USA výskumom si svoje poznatky vzá-
jomne nevymieňali, ale nechávali si ich pre seba, 
kedže boll vedené úzkymi konkurenčnými záujma-
mi". K velmi podobnými uzáverom prichádzajú aj 
londýnske Times: „Amerika musí dohonit osemroč-
né oneskorenie, čo je stažené nezdravou rivalitou 
a mrhaním prostriedkov, aká je americkému systé-
mu vlastná". 

A tak móžeme konštatovat, že nikdy tak triezvo 
a sebakriticky nehodnotil Západ nevýhody svojho 
spoločenského systému ako pri príležitosti vy-
pustenia sovietskeho Sputnika. 

Sputnik — to však nebola len senzácia. Verej-
nost už začínala tušit, že touto malou družicou sa 
začína niečo prevratne nové, niečo mimoriadne dó-
ležité. Že Sputnik je líce prvý, ale nie jediný, že 
za ním bude nasledovat revolúcia metód, poznat-
kov a názorov, že povedie k netušeným objavom 
a bude začiatkom novej, kozmickej éry. Sputnik, 
vytvorený rukami sovietskych Tudí a vypustený 
symbolicky k výročiu VeTkej októbrovej socialistic-
kej revolúcie, ako hold udalostiam, ktoré zmenili 
osud Tudstva. 

Prelet nosncj rakety Sputnika 2 cez saíhvezdie 1Iercula. Foto: RNDr. Záviš Bochníček 
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Náš rozhovor 

S RNDr. ZAVIŠOM BOCHNIČKOM, CSc. 

Zlaté časy 
kozmonautiky 

Fotografie, dnes už historické, ktoré vidíte na 
obálko nášho časopisu, priniesli pred dvadsiatimi 
rokmi Skalnatému Plesu veTkú popularitu. Sú to 
zábery preltu prvého Sputnika. Ako unikátne sním-
ky, akými sa může pochválit len velmi málo ob-
servatórií na svete, dostali sa do mnohých publi-
kácií. 

Pravda, dnes už nie je nijaká zriedkavost vidict 
na oblohe prelet družice: v hocktorú jasnú noc 
sa vám stane, že zbadáte v niektorom súhvezdí 
hviezdu, ktorá je tam „navyše" — a kým sa stihne-
te začudovat, vidíte, že hviezda putuje po oblohe 
Balej — a je jasné, že je to družica. 

A práve preto, že dnes si už každý šikovnejší 
amatér může urobit snímku preletu niektorej jas-
nejšej družice, nevieme si dost dobre predstavi', 
čím bol vtedy, pred dvadsiatimi rokmi, takýto zá-
ber unikátny a prečo znamenal takú prestíž pre 
naše observatórium na Skalnatom Plese. Požiadali 
sme preto dr. Záviša Bochníčka, ktorý bol v tom 
čase riaditePom Astronomického ústavu SAV a vie-
dol na Skalnatom Plese pozorovania prvých družíc, 
aby nám porozprával o týchto zaujímaných uda-
lostiach pred 20. rokmi, ked začínalo vzrušujúce 
pionierske obdobie kozmonautiky. 

— Pre mňa sa éra kozmonautiky začala tele-
tonátom. Fred pjatou ráno volal k nám na Pleso 
dr. Jiří Mrázek (ten, ktorého jste poznáte z tele-
víznych komentárov o kozmonautike) a oznamoval, 
že v noci Sovieti vyupstili ume]ý satelit Zeme a že 
podia správ z Moskvy má toto teleso preletiet o 
osem minút nad naším observatóriom. 

Osem minút! Bežal som do kupoly pripravit áa-
lekohTad, vložil som nové kazety s čerstvým fo-
tomateriálom. P•okúšal som sa i pozorovat, ale za-
chytit satelit sa mi nepodarilo. Bol som sklamaný, 
hoci bolo jasné, že nájst na oblohe bez bližšej 
orientácie pohyblivý objekt — to sa mi mohlo 
podarit len pri veIkej náhode. 

Vrátil som sa k telefónu. Volal som opat dr. 
Mrá.zka, či nevie o satelite niec"o viac. Mrázek bol 
vtedy, počas Medzinárodného geofyzikálneho roka, 
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šéfom spojovaeej služby za československo: posie-
lal do zahraničia pozorovací materiál, ktorý sa uňho 
sústreďoval zo všetkých našich observatórií, vyba-
voval odkazy pre pozorovacie centrá, proste, bol 
spojkou i hlavným informaěným centrum. Keď som 
sa ho dovolal, práva dostával dialnopisorn správu 
z Moskvy o satelite a hneď začerstva mi ju pro-
čítal: 

TELESO TVARU GULE O PRIEMER.E 58 CM 
VÁHA 83,6 KG. DOSIAHNUTEI'NÁ VÝŠKA NAD 
ZEMSKÝM POVRCHOM 900 KM. ÓBEZNÁ DOBA 
ASI 95 MINÚT, SKLON DRAHY K ZEMSKÉMU 
ROVNÍKU ASI 64 STUPŇOV. SATELIT MÁ DVA 
VYSIELAČE DÁVAJÚCE SIGNÁL NA FREKVEN-
CII 20 A 40 MHZ". 

Samozrejme bol som vo vytížení, že som sa do-
zvedel toIko podrobností, beci ako vidíte, je to sk®r 
všeobecná informácia o družici a nijako nie presné 
parametre dráhy. Čísla sil zaokrúhlené a viackrát 
sa vyskytuje slovko ,;asi". Boli to však jediné 
údaje, které holi zverejnené a všetky podrobnejšie 
údaje sme si z nich museli odvodit a vypočítat 
sami. Netvrdím, že to boli výpočty zložité; naopak, 
uplatniti sme pri nich iba Keplerove zákony, vlast-
ný úsudok, papier ceruzu (kdeže boli vtedy ešte 
počítače!). Naše výsledky však stačili na to, aby 
sme satelit našli a vďaka jednoduchosti nášho po-
stupu nám to trvalo kratšie než iným. A to je 
všetko: práve preto mohlo mat naše observatórium 
najviac pozorovaní prvého Sputnika na rvete. 

• Kolko vám trvalo, kým sa vám podarilo spres-
nit údaje o dráhe Sputnika 1? Čím ste začali svo-
je výpočty? 

— Pretože v oficiálnej správe bol údaj o frek-
venciách, na ktorých družica vysiela, rozbehol som 
sa hned k rádiu. Mali sme na tú dobu výborný 
prijímač „Lambda", kde bole aj pásmo 20 MHz. 
Naladil som a čaka]. Presne o 6,23, teda pri na-
sleduj úcom oblete Sputnika 1 okolo Zeme, zachytil 
som to povestné pí-pí-pí: čiarka-pauza-čiarka-pau-
za. Po dva dni som lovil signály pri každom ďal-
šom prelete a z priemeru sa dalo zlatit, že obežná 
doba je 96,1 minúty. Z toho vyplynulo ďalej, že 
satelit nemóže byt na kruhovej drábe: z tretieho 
Keplerovho zákona možno vypočítat, že ak by sa-

telit obieha] vo výške 900 km po kružnici, jeho 
obeh by musel trvat 103,1 minúty. Preto srna usú-
dili, že dráha satelitu je eliptická a tých udaných 
900 km bude zaokrúhlene najváčšia vzdialenost 
Sputnika od Zeme. Najnižšie miesto dráhy by po-
tom bol® približne vo výška 232 km. 

Ďalej už výpočty napredovali pomalšie: museli 
sme pracne zistovat, nad ktorými miestami zeme-
gule družica letela v ktorý deň a v ktorom čase. 
Lovili sme to z novín i z vysielania moskovského 
rozhlasu. Keď sme si nakreslili dráhu a na ňu 
vyznačili časy preletu družice, ukázalo sa velmi 
jasne, že nad severnou pologulou letí Sputnik rých-
lejšie než u našich protinožcov: snažili sme sa po-
tom nájst miesto, kde družica letí najrýchlejšie —
na tom úseku dráhy je k Zemi najbližšie, ako to 
vyplýva z 2. Keplerovho zákona konštantnej ploš-
nei rýchlosti. Z neho sme potom počítali aj excen-
tricitu a mohli si údaje o dráha ďalej spresnit: 
zistili sme, že Sputnik zostupuje až na 150 km 
k zemskému povrchu a jeho najvi čšia výška nad 
Zemou je 980 km. A tak sme po štyroch dňoch 
meraní, úvah a výpočtov boli schopní určit dráhu 
satelita dost presne na ta, aby sme vedeli kadial 
a kedy poletí nad našim územím a mohli sa pri-
pravit na pozorovanie. Na platy deň — deviateho 
októbra sme sa pred svitaním v štvorčlennej sku-
pine vybrali prvýkrát pozorovat Sputnik — z plo-
chej strachy nášho observatória. Okrem mňa tam 
bol Ján Lexa, Milan Antal a Y.udmila Pajdušáko-
vá, dnes riaditelka ústavu. 

• A to ste dovtedy — piné štyri dni len počítali 
a lovili signály Sputnika 1 z rádia? Nepokúsili ste 
sa pozorovat, hoci len pre zaujímanost, volným 
okom? 

— Vtedy nám to ani len nenapadlo! Ved bole vy-
lúčené, aby také malé teleno, 58 cm v priemere, 
bole možné vidiet volným okom ze vzdialenosti 
asi 200 km. Spommam si, že hned na druhý daň po 
vypustení Sputnika dobehol na Pleso jeden zo sta-
rých lanovkárov a tvrdil, že daň predtým. 4, ok-
tóbra, videí na svitaní cestou do práce mimoriadne 
jasnú hviezdu, ktorá sa vynorila spoza kopra a 
rýchlo postupovala po oblohe. Starký bol zvedavý, 
či to nemohol byt ten Sputnik, o ktorom pírali 

Čakanie na prelet Sputnika — skupinka pozorovatelov pred budovou observatória na Skalnatom Ple-
se. Zlava: RNDr. Záviš Sochníček, RNDr. Ludmila Pajdušáková, Irena Soehníčková, Ján Lexa a Anna 
Višňovcová. 
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v novinách. Nám to však pripadalo absurdné, ne-
verili sine mu ani slovo. Nad celou vecou sme 
hodili rukou: (ktovie, čo si Vinco vypil). My sme 
verili logike — on zas vlasbným oěiam. Lenže ked 
sme sa po skončení výpočtov vybrali 9, októbra 
s dalekohladmi pozorovat Sputnik, skutočne sa na 
blednúcej oblohe vynorila spoza Huncovského štítu 
hviezda jasná ako Vega a rýchlostou 2-3 stupne 
za sekundu sa pohybovala po „našej" vypočítanej 
dráhe. Celý úkaz bol taký prekvapujúci, že sme 
sa nezmohli na nijaké merania. Dlho nám potom 
nešlo do hlavy, prečo sme satelit, ktorý mal byt 
na rannej oblohe ledva-ledva viditelný áaleko-
hladom, videli tak jasne volným okom. Vysvetlenie, 
na ktoré sine však prišli až neskór, bob o pritom 
prosté: na spoločnej dráhe s družicou tesne vedla 
nej oblehni aj posledný stupeň rakety, ktorý bol 
podstatne váčším, a preto jasnejším objektom. 
Bobo zaujímavé pozorovat, ako sa jasnost satelitu 
pravidelne mení. Domysleli sme si, že to spósobuje 
rotácia objektu, ktorá však pripomínala skór le-
nivé prevalovanie, trvajúce niekolko desiatok se-
kúnd. Rozmýšlali sme, či sa to mení velkost pozo-
rovanej plochy alebo či je to teleso pomalované 
striedavo bielou a čiernou farbou. Zmeny jasnosti 
boli velmi výrazné — v rozmedzí až 1:30. Neskór, 
ked sme zistili, že je to raketa, snažili sine sa 
pozorovat aj družicu. To však bob o možné až po 
niekolkých týždňoch, ked sa vzdialenost medzi dru-
žicou a tretím stupňom rakety postupne zvdčšila. 

• Prelet rakety prvého sovietskeho Sputnika po-
zorovala asi stovka observatórií na celom svete. 
Z toho najvžčší počet pozorovaní (270) pripadá 
na Skalnaté Pleso. Raketu nielen vidiet, ale aj na-
fotografovat jej prelet — to sa podarilo len 25. 
observatóriám. Skalnaté Pleso sa móže pochválit 
najvdčším počtom týchto snímok — 99, čím pred-
stihuje dokonca aj observatórium v Meudone. Pod-
statne náročnejšie boto pozorovat nie raketu, ale 
samotnú družicu; Observatórií, ktorým sa to po-
darilo, boto už len sedem. Z toho len dvom sa 
podarilo tento úkaz nielen vidiet, ale aj nafoto-
grafovat: okrem Skalnatého Plesa boto to observa-
tórium v New Haven, USA, kde však snímky 
Sputnika mall o 5 dní neskór. Tolko hovorí šta-
tistika, ktorú mi dr. Bochníček ukazuje a potom 
pokračuje vo svojom rozprávaní. 

— Kto to nezažil, nedokáže si dost dobre pred-
stavit, v akej atmosfére sa toto všetko odohrávalo. 
Vo svojich začiatkoch bola kozmonautika obzvlášt 
strhujúca. Všade, kde sa človek pohol, hovorilo 
sa o Sputniku. K nám, na Pleso, prichádzali náv-
števy pozriet sa na tento div: pohled na satelit 
bežiaci po oblohe bol pre váčšinu Iudí silným zá-
žitkom. A pretože sa našli aj hlasy, že celý ten 
Sputnik je možno iba planá propaganda, tým viac 
rudí chcelo vidiet „novú hviezdu" na vlastné oči. 
Proste, Sputnik bol témou dňa. Niet sa teda čo di-
vit, že v tejto atmosfére sme my, na Plese, mdli 
myšlienky len pre Sputnik: zistovali sine, ako da-
leko je družica od rakety, počítali, kedy asi pre-
stane vysielat, dokedy sa udrží na svojej dráho 
a debatovali o tom, či Sputnik bude mat vlastného 
a či nevlastného bračeka — teda Či nasledujúcu 
družicu vystrelia USA alebo ZSSR. Neskór, ked sa 
satelit už neobjavoval zrána, ale večer, po zotmení, 
podmienky na jeho pozorovanie sa zlepšili. A pre-
tože z rádiových meraní, ktorých výsledky sine 
dostali, mohli sine velmi presne vypočítat elementy 
dráhy družice, rozhodli sme sa, že sfotografujeme 
už nielen nosnú raketu, ale aj samotnú družicu. 

Bole to 26, októbra. Prelet družice sa očakával o 
17,43 SEČ. Rozostavili sme si dalekohiady tak, že 
sine sledovali postup Sputnika po vypočítanej drá-
he. Ja som strážil posledný úsek dráhy s pripra-
veným vizuuálnym i fotografickým dalekohladom. 
Táto „štafeta" dopadla výborne: družica sa dostá-
vala postupne do zorného pola dalšieho a dalšieho 
pozorovatela, ktorý jej prechod vždy zahlásil. 
Tome pred tým než Sputnik vošiel do mójho 
zorného pola, otvoril som fotografický dalekohlad 
a tak vznikla jedna z piatich snímok, ktorými na-

še •observatórium na seba upozornilo. Na týchto 
snímkach je dráha družice len vlasovo jemná čiar 
ka, ved družica bola objektom iba 5 m Preme-
raním snímky sa však získali mnohé zaujímavé 
podrobnosti o dráhe a najmíi o skutočnej rotáchi 
Sputnika 1. 

• Mohli by ste podrobnejšie porozprávat, aký 
mali vaše pozorovania ohlas v zahraničí? 

— Prvýkrát sme výsledky našich pozorovaní 
poslali 10. októbra do ZSSR cez dr. Mnázka, ktorý 
mal v rámci Medzinárodného geofyzikálneho roka 
spojenie s moskovským centrom. Reakcia bola nad 
očakávanie rýchla: ešte v.ten istý deň sme dostali 
telegram podpíraný prof. B. V. Kukarkinom, pred-
sedom Astronomickej rady AV ZSSR. Bola v ňom 
prosba, aby sme organizovali dalšie pozorovania a 
výsledky posielali na kódovanú adresu „MOSKVA 
— SPUTNIK". Odvtedy sme výsledky posielali 
priamo a od prof. Kukarkina sme dostali ešte viac-
krát telegram a jeden list — všetko gratulácie, kecl 
sa nám podarili niektoré dalšie pozorovania a oce-
neale ich vedeckého významu. 

Listy, v ktorých boto podakovanie za zaslané 
výsledky a spontánne blahoželanie dostali sme aj 
od riaditela Astrofyzikálneho -observatória Smith-
sonianského Inštitútu v Cambridge a práve tak aj 
z ústredí pre sledovanie satelitov — vo Washingto-
ne a Cambridge. Zaujímali sa, akú máme metodi-
ku a prístrojové vybavenie. 

Z návštev, ktoré sme v tom čase dostali, rád si 
spomínam na prof. J. A. Pobedonosceva z Moskvy. 
Vtedy nikto z nás netušil, že ide o tak významné-
ho odborníka sovietskej raketovej techniky: vy-
stupoval velmi skromne. Obzvlášt živo sa zaujímal 
o podrobné údaje našich pozorovaní. Vtedy sme 
totiž sledovali, ako sa skracuje obežná doba ra-
kety Sputnika 1 a počítali sme, kedy raketa zhorí 
v atmosfére. Podia našich výpočtov to malo byt 
1. až 2. decembra — o niečo skór než sa vtedy 
odhadovalo. Profesora Pobedonosceva naše výsled-
ky zaujali, pohrúžil sa do počítania a ešte z Prahy 
telefonoval kvóli nejakým dalším doplňujúcim úda-
jom. Ked sme sa potom dozvedeli, že raketa sku-
točne skončila svoju pút 1. decembra, spomínal 
sme si na prof. Pobedonosceva a boll sme takí 
hrdí, že nám vypočet vyšiel! 

• Prinieslo už sledovanie prvých družíc nejaké 
vedecké výsledky? 

— Rozhodne. Získali sa napríklad spresnené 
údaje o huntote nejvyšších vrstiev atmosféry. Zau-
jímavé holi aj merania, ktoré ukazovali, že dráha 
družice postupne mení svoju polohu voči rovníku. 
Z toho sa začalo počítat sploštenie Zeme podstatne 
presnejšie než dovtedy. Jedným z priekopníkov 
týchto metód bol prof. Emil Buchar a tohtoročný 
laureát Štátnej tony Klementa Gottwalda Ing. Mi-
lan Burša. Aj geodeti čoskoro zistili, že poxnocou 
družíc možno ovela presnejšie určovat polohu ne-
jekěho miesta na zemeguli: v tých časoch ak sa po-
loha udávala s presnostou na 300 metrov, zdalo sa 
to neuveritelne presné. Dnes sa nad presnostou 
2-3 metre vóbec nečudujeme. A počítanie polohy 
družíc? Kdeže sú tie pionierske časy kozmonautiky, 
kecl zistit dráhu a vyfotografovat družicu — to bol 
doved ku gratuláciám z celého sveta! Dnes sa po-
lohy družíc permanentne kontrolujú radarovou sie-
tou a podarilo sa identifikovat na obežnej 
drábe okolo Zeme aj taký malý predmet ako fo-
tografický aparát, ktorý stratil jeden z kozmonau-
tov programu Gemini. 

Kolko družíc lieta momentálne okolo nalej Ze-
me — to vám spamáti dnes už nikto nepovie a vy-
strelenie dalšej už dávno nie je udalostou. Staré 
zlaté časy kozmonaubiky, kecl každý štart do ves-
míru sprevádzal potlesk, sú už za nami. Kozmo-
nautika je stále dokonalejšia — a stále menej nás 
to prekvapuje. Družice stihol ten istý osud ako 
mali všetky ostatné technické vynálezy: postúpili 
z kategórie vecí atraktívnych do kategórie vedí 
užitočných. Čím lepšie nám slúžia, tým nlenej ich 
obdivujeme. 

Zhovárala sa: TATIANA FABIŇf 
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Typické zobrazenie vrs-
tvy mračien- Venuše v 
ultrafialovej oblasti 

Autor článku, Mstislav 
Vsevolodovič Keldyš, po- 
predný sovietsky mate-
matik a dlhoročný pred- 
seda Akadémie vied 
ZSSR, patrí k vedúcim 
osobnostiam sovietskeho 
kozmického výskumu. 
Svoj článok o výsled- 
koch sond Venera 9 a 
Venera 10, ktoré zna- 
menajú vyvrcholenie do- 
terajšieho prieskumu 
Venuše a hodnotia sa 
ako jeden z najúspeš- 
nejších sovietskych koz- 
mických programov, Pu-
blikoval v medzinárod- 
nom časopise Icarus, 
kde sa uverejňujú výs-
ledky póvodných vedec- 
kých prác, súvisiacich 
s výskumom slnečnej 
sústavy. Článok prebe- 
ráme v skrátenom znenf. 

Vener 9 a 10. Tento experiment je význačný tým, 
že ide 'o priame merania na dvoch róznyeh mies-
tach povrchu planéty. Tieto merania sú dopinené 
globálnymf meraniami z orbitálnych časti sond. 

M. V. KELDYŠ, Ústav aplikovanej matematiky 
Akadémie vied ZSSR 

Venuša 
zblízka 

Systematický výskurn Venuše pokračuje v So-
vietskom zv5ze už takmer desat rokov. Hlavnými 
výsledkami letov prvých Vener sú tieto údaje 
o podmienkach na Venuši: teplota na povrchu pla-
néty je 740-750 K, tlak 9-9,5 MPa, hlavná zložka 
plynu je CO2, termodynamický stav plynu v tro-
posfére zodpovedá adiabatickej rovnováhe, v at-
mosfére sú intenzfvne horizontálne pohyby, vzrasta-
júce s výškou a napokon, na povrch planéty preniká 
aj cez hustú oblačnost dostatok svetla. 

Skúsenosti z konštrukcie a činnosti Vener 4 až 
8 a získané výsledky o podmienkach v atmosfére 
a na povrchu Venuše poslúžili ako základ pre prf-
pravu ovela komplexnejšieho experimentu — letov 

KONŠTRUKCIA A ČINNOSŤ 

Venera 9 a Venera 10 patria už k novej generácii 
kozmických sond. Niektoré prvky majú spoločné so 
sondami vyslanými k Marsu. Avšak pretože pod-
mienky na týchto dvoch planétach sú rozdielne, 
v konštrukcii pristávacieho modulu sa Venery od 
Maraov podstatne líšia. 

Venera 9 boly vypustená 8. júna 1975 a Venera 
10 ju nasledovala 14. júna. Dva dni preď prfletom 
k Venuši sa pristávaeie moduly oddelili od sond: 
22. a 25. októbra obe sondy mdkko pristáli na 
vzd.ialenej"sej, osvetlenej časti planéty, ktorá bola 
vtedy zo Zeme neviditelná. Zostávajúce pasti sond 
stali sa prvými družicami Venuše. Počiatočné pa-
rametre orbitálnych modulov spolu so súradnicami 
prstávacfch modulov a zodpovedajúcimi zenitový-
mi vzdialenostami Slnka sú v tabuIke 1. 

Počiatočná hmotnost Venery 9 bok 4936 kg a Ve-
nery 10 - 5033 kg. Pristávacie moduly oboch sond 
mali po 1560 kg. Obe sondy majú rovnakú kon-
štrukciu a vybavenie. Celkový poklad je na obr. 
1. Hlavný energetický komplex je cylindrického 
tvaru s konvexným dnom. Na spodnej časti je mo-
tor a okolo neho sekcia s prfstrojmi. Hove je pri-
pravený pristávací modul. V prístrojovej sekcii sú 
zariadenia pre autonómne riadenie, orientáciu, rá-
diové spojenie, zásoby energie a riadiace systémy. 
Vonku sú umiestnené opticko — elektronické za-
riadenia orientačného systému. Autonómny riadiaci 
systém zahrňuje palubný počítač, zodpovedný za 
určenie polohy sondy v súradnej sústav defino-
vanej vybranými bodmi: Slnkom, hviezdou alebo 
Zemou. Tiež je zodpovedný za vykonanie progra-
movaných korekcií dráhy a reguláciu rnotora počas 
letu. 
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Telefotopanorámy povrchu Venuše z Venery 9 
(bore) a Venery 10 (dolu) 

Počas hlavnej časti letu si sonda zachováva sl-
nečnú orientáciu — t. j, slnečné panely smerujú 
k Slnku, zatiar čo antény palubného prijímača 
smerujú k Zemi. Palubné vysielače sú pripojené 
k úzkopásmovej parabol ickej anténe konštruova-
nej pre roszahy VKV a UKV. Pravidelné spojenie 
so sondou bob o zaistené vysielaním nutných rámo-
vých príkazov, meraním dráhových parametrov 
pre ich zlepšenie, telemetriou pomocných a ve-
deckých informácií na Zem a to bud priamym 
vysielaním alebo reprodukciou z pamiite počítača 
a prenos signálov pristávacieho modulu pocas jeho 
činnosti v atmosfére a na povrchu planéty. Infor-
mácie z pristávacích modulov na sondy boli pre-
nášané dvomi nezávislými kanálmi na odlišných 
frekvenciách. 

Cellaový pohrad na automatické stanice Venera 9 
a Venera 10 

Pre zaistenie vyžadovaného tepelného režimu 
v oboch častiach sondy holi použité aktívne i po-
loaktívne prostriedky tepelného riadenia. Ako ak-
tívne sú izolované vnútorné a vonkajšie plynové 
obaly, každý so svojou vlastnou ventliáciou. Ako 
poloaktívne prostriedky bola použitá vákuová izo-
lácia. 

Na obr. 2 je zobrazený prierez pristávacím mo-
dulom. Pristávací modul je umiestnený vo sféric-
kom tepelne ochrannom obale o priemere 2,4 m. 
Modul pozostáva z pevného puzdra, v ktorom sú 
umiestnené vedecké a pomocné prístroje, padáky, 
aerodynamický stabilizačný štít, pristávacie zaria-
denie a antény. 

Pristávacie moduly Venery 9 a 10 mali na pro-
grame celý rad vedeckých úloh od výskumu at-
mosféry a mračien Venuše pod výškou 65-70 km 
až po zobrazenie a povrchové merania v miestach 
pristátia. Pre tieto ciele bob o treba vyvinúf nový 
spósob pristávacieho manévru: pomalý pokles vrs-
tvou mračien a rýchly prechod horúcou, hustou 
vrstvou atmosféry, aby sa modul neprehrial a aby 
sa jeho kapacita čím lepšie mohla využif pre čin-

orbitálny modul 

elnečné panely 

magnetometer 

trysky 

orientačného systému. 

studený výmenný radiátor 

nádrž orientačného systému 

vedecké prístroje 
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prístrojová sekcia 

pristávaci modul 

vedecké prístroje 

úzkopásmová anténa 

,. 
n 

~-sekcia zásob 

teplý výmenný radiátor 

prístroj pre orientáciu 

anténa k Zemi 

orientačný systém 

sondy 

vedecké prístroje 



padákový .systém 

aerodynamický 

stabilizačný štít 

vedecké 

přístroje 

pristávacie 

zariadenie 

tepelný ochranný kryt, 

prístroj pre výskum 

oblakov 

vědecké prístroje 

telefotometer 

pevné puzdřo 

pomocný prístroj 

tepelná izoléciá 

nosí na povrchu planéty. Okrem toho sa operačný 
čas po pristátí predižil aj tým, že sa sonda špe-
ciálnym zariadením ochladila pri svojom priblížení 
sa k Venuši, takže vtedy, ked sa pristávací modul 
od sondy oddelil, bola teplota vo vnútri modulu 
od —8 do ± 10°C. 

Pristávacie moduly Venery 9 a 10 vstupovali do 
atmosféry Venuše pod uhlom —20,5° a —22,5° voči 
horizontu pristátia. V priebehu aerodynamického 
brzdenia rýchlosť poklesla z 10,7 km/s na 250 m/s. 
Vo výške asi 65 km sa otvoru l prvý padák, ktorý 
pribrzdii modul na rýchlost 150 m/s. O 11 sekúnd 
sa pyrotechnickým zariadením uvolnila horná po-
lovica ochranného krytu s brzdným padákom, ktorý 
vytiahol váčší deceleračný padák. Súčasne začal 
pracovat palubný vy sielač a začalo vysielanie in-
formácií na orbitálny modul. Štyri sekundy po 
uvolnení deceleračného padáku sa od modulu od-
delila dolná čast ochranného krytu. Za 15 sekund 
znížil deceleračný padák rýehlost modulu na 50 m/s 
a potom sa oddelil. Vo výške 63 km nad povrchom 
planéty uvolnil sa hlavný padákový systém, skla-
dajúci sa z troch padákov. 

Vo výške 50 km nad povrchom planéty, ked mo-
dul klesal cez oblaky už asi 20 minútz oddelil sa 
hlavný padákový systém a tým modul začal kle-
sat k planéty rýchlejšie. Preto e však hustota at-
mosféry smerom k povrchu Venuše podstatne vzras-

Tabulka 1 
Parametre pristávacích a orbitálnych modulov 

Pristávací modul Venera 9 Venera 10 

Planetografická šírka 33° 15° 

Planetografická dlžka 293° 295° 

Zenitová vzdialenost Slnka 33° 27° 

Orbitálny modul Venera 9 Venera 10 

Apocentrická výška 
nad povrchom (km) 112 200 113 900 

Pericentrická výška 
nad povrchom (km) 1 510 1 620 

Sklon dráhy k rovníku Venuše 34° 10' 29° 30' 
Obežná doba 48h 18m 49h 23m 

Prierez pristávacím moduloin 

tá, rýchlosf modulu sa v nižších vrstvách zmenšo-
vala, až pri povrchu poklesla na 7 m/s. Po náraze 
na povrch pristávacie zariadeni vzpriamilo modul, 
ktorý už dva minúty po pristátí začal panora-
matické snímkovanie povrchu. Prenosy informácií 
z Venery 9 a 10 trvali 53 a 65 minút, Spojenie bo-
Jo ukončené automatickým príkazom z paluby. 
V tom čase teplota v moduloch nepresiahla 60° C 
a palubné prístroje holi stále v činnosti. 

Vedecké úlohy a prísiušné prístrojové vybave-
nie sú uvedené v tabulke 2. Preto sa v krátkosti 
pozrime na hlavné výsledky, ktoré sa získali z pred-
bržného spracovania získaných infoimácií. 

POVRCH VENUŠE 

Meraním osvitu z Venery 8 sa zistilo, že napriek 
estrémne hustej atmosféra a vrstve mračien sl-
nečné svetlo preniká na povrch. Teda, bole možné 
pokúsii sa fotografovat z pristávacieho modulu. 
Túto úlohu úspešne uskutečnili Venera 9 i Vene-
ra 10. Unikátne fotopanrámy miest pristátia dá-
vajú nám predstavu o krajina na Venuši zblízka. 
Zorné pole telefotometrov pokrýva 180° v azimute 
a 40° vo výške. Os telefotometra je nasmerovaná 
pod uhlom 45° vzhladom k dlžkovej osi pristá-
vacieho modulu v jeho strednej poloha zodpoveda-
júcej strednej časti panorámy; preto horizont vi-
dief len na okrajoch. Skutočné v~dialenosti k vi-
ditelným horizontom sa odhadujú na niekoIko de-
siatok metrov pre Veneru 9 a niekolko sto metrov 
pre Veneru 10. Tieto materiály sú spósobené zvlášt-
nosfami reliéfov miest pristátia. Povrchová rozli-
šovacia schopnost v strode obrázkov je niekolko 
centimetrov. 

Ukázalo sa, že povrch Venuše na dvoch miestach 
vzdialených od seba takmer 200 km je rózneho 
póvodu. Na obrázku Venery 9 sú hromady skál 
velkosti váčšinou niekolko desiatok centimetrov 
s dost ostrými hranami. Ich póvod móže byt spoje-
ný s postupnými tektonickými procesmi. Možno 
predpokladaf, že kamenná krajina je násyp na sva-
hu kopca, na ktorom pristála Venera 9, súdiac tak 
podia meranej odchýlky osi modulu od vertikály. 
Avšak panoráma Venery 10 ukazuje vyrovnanejší 
povrch s miernymi kamennými vyvýšeninami. Mu-
síto byt rovina alebo platá staršie ako krajina na 
obrázkoch Venery 9. Na niektorých vyvýšeninách 
sú skaly so zaoblenými hranami, pokryté pomerne 
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tmavóu jenYno-zrhenou pódóu. Je nepravdepodobn~, 
že by táto povrchová erózia bola spósobená vetrom, 
kedže sa ukázalo, že rýchlosf vetra je tu velmi 
malá. Skór móže byf dósledkom chemickej inte- 
rakcie povrchu a atmosféry pri vysokých teplotách 
s možnou prítomnosfou agresívnych zlúčenín v at- 
mosfére Venuše. : 

Analýza skál gama-spektrometrami poukazuje na 
prítomnosf prirodzenýcnh rádioaktívnych prvkov u- 
ránu, thória a draslíka. Podobné merania uskutoč- 
nila už Venera 8. Zatial čo skaly v okolí pristátia 
Venery 8 sú podobné granitom, miesta Venery 9 
a 10 sú bližšie vyvrelým bazaltom. To dokazuje, 
že hmota Venuše prešla diferenciáciou počas vý- 
voja v priebehu niekolko miliárd rokov. Porovna- 
ním výsledkov z Mesiaca., Zeme, Venuše a Marsu 
sa ukazuje, že v týchto terrestiických planétach 
prebiehali rovnaké geochemické procesy: ich vply- 
vom sa planéty člen. iii na vrstvy, z ktorých von- 
kajšia — kóra — je váčšinou zložená z bazaltov. 

Túto domnienku podporujú merania hustoty pre- 
vádzané radiačným hustomerom-densimetrom na 
mieste pristátia Venery 10, kde nameraná hustota 
odpovedajúca efektívnej hlbke pod povrchom nie- 
kolko desiatok centimetrov je 2700-2900 kg/m3, t. 
j. typická pre bazaltové skaly. 

ATMOSFÉRA A OKOLIE VENUŠE 

Počas zostupu pristávacieho modulu atmosférou 
systém senzorov meral teploty a tlak od výšky 63 
km až po povrch. Merania potvrdili zmenu atmo-
sferických parametrov s výškou, zistenou z predchá_ 
dzajúcich letov a platnost odvodeného modelu at-
mosféry Venuše. Naviac zlatili jasné zvýšenie teplót 
približne o 20° — 25° na dennej strane oproti noč-
nej stran Venuše vo výškach nad 40-50 km. Na-
meraná povrchová teplota je 460° Q a tlak 90 atm 
z čoho plynie, že miesta pristátia sú 1,5 — 2 km 
nad strednou výškou povrchu odpovedajúcou polo-
meru Venuše 6051 km. 

Venery 9 a 10 uskutočnili dva nezávislé expe-
rimenty meraní rýchlostí vetra. Jeden pozostával 
z merania horizontálnej zložky vetra pomocou dep-
plerovskej zložky signálov vysielača pristávajúceho 
modulu. Podobne ako meranie z Vener 4, 7 a 8 
zmena rýchlosti vetra s výškou je 50-100 m/s pre 

výšky 40-50 km. Druhý experiment boto meranie 
rýchlosti priamo na povrchu pomocou anemomet-
rov. Počas meraní rýchlosf v mieste pristáťia Vene-
ry 9 sa menila od 0,4 do 0,7 m/s a pre Veneru 10 
bota 0,8 — 1,3 m/s. 

Viacero experimentov bole zameraných na skú-
manie optických vlastností atmosféry a mračien. 
Velký význam majú merania toku slnenčného žia-
renia v atmosfére a na povrchu: prebiehali v pia-
tich spektráinych intervalech od 0,44 do 1,16 µm a 
troch smeroch. Koreláciou tokov žiarenia meraných 
v hornej a dolnej pologuli bole odvodené abedo 
pre rózne vrstvy atmosféry a povrch. Celkový tok 
na povrchu pri zenitnej vzdialenosti Slnka 30° je 
N 100 W/m2; osvetlenie 14 000 luxov. Táto hodnota 
odpovedá osvetleniu v stredných pozemských šír-
kach cez deň pri zamračenej obloha. Albedo na 
povrchu je od 0,02 do 0,2. Dolná hranica hlavnej 
vrstvy mračien je vo výška 49 km. V zóne mračien 
sa zlatila niekolkonásobná vrstvovitá štruktúra a 
rozsah viditelnosti v samotných mračnách je dost 
velký 1 — 3 km. 

Rozsiahly výskum atmosféry, mračien, povrchu, 
ionosféry a okolia uskutečňovali aj orbitálne mo-
duly. Mračná prehliadali telefotometrom zostroje-
ným pre ultrafialové spektrum [A = 0,4 µm). Na 
obrázkoch je vidief jasne pásmovú štruktúru mra-
čien. Zo štúdia v infračervenej oblasti spektra (1,7 
— 2,8 µnn) sa ukázalo, že zóna mračien má difúznu 
hornú hranicu. Nocou horná hranica klesá nie-
kolko km pod dennú hranicu. 

Ionosféra Venuše je bližšie k planéte a tenšia 
ako ionosféra Zeme, má vyššiu koncentráciu elek-
trónov na dennej strane hoci stále lox nižšiu ako 
Zem. Reliéf planéty prehliadol bistatický radar 
a zistil vela kopcovitých a rovinných terénov; ma-
ximálna zmena výšok je 3-5  km. 

Orbitálne moduly áalej skúmali interakciu Ve-
nuše so slnečným vetrom. Družicové dráhy sa vel-
mi hodili pre tieto účely, pretože moduly prechá-
dzali všetkými charakteristickými obiasfami, totiž, 
nerušeným sinečným vetrom, rázovou vinou, pre-
chodovou oblasfou s pribrzdeným tokom slnečnej 
plazmy okolo planéty, oblastou možnej interakcie 
slnečnej plazmy s vonkajšou atmosférou a korpus-
kulárnymi a otpickými tieňami. 

Tabulka 2 
Predmet výskúmu a prístroje 

PRISTAVACŤ MODUL: 

Prehliadka povrchu 

Atmosferické parametre 

Telefotometer (A N 0,55 µm) 

Teplotné a tlakové senzory (63—0 km) 
Akc~lerometer (90-65 km) 
Hmotový spektrometer (63-33 kal) 

Atmosféra a štruktúra mračien; 
osvetlenie a tepelné podmienky 

Fotometer pra rozsah 0,44-1,16 µm 
(paf spektrálnych intervalov) 
Fotometer pre kontinuum 0,8 µm a pásy 
CO2 [0,87 µm) a H2O (0,82 µm) 
Nefelometer [uhly 4°, 15°, 45°, 180°) 

Výskum povrchu Gamaspektrometer (prírastky — U, Th, K) 
Gamahustomer 

ORBITALNY MODUL: 

Atmosféra a štruktúra mračien; 4
osvetlenie a tepelné podmienky 

Telefotometer (d < 0,4 µm) 
Spektrometer [A = 0,24-0,70 pni) 
Infračervený spektrometer (d = 1,7-2,8 µm) 
Infračervený rádiometer (d = 8-40 µm) 
Ultrafialový fotometer [d = 0,35 µm) 
Fotopolarimeter (d = 0,4-0,8 µm) 
Palubný vysielač [ zákryty ) 

Výskum povrchu Palubné vysielače (bistatický radar) 
Vrchná atmosféra a ionosféra Fotometer pra Ly-a 

Spektrometer (Ä = 0,3-0,8 µm ) 
Palubný vysielač 

Interakcia slnečného vetra s planétou Magnetometer 
Plazmový elektrostatický spektrometer 
Indikátor nabitých častíc 
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RÖntgenovA astronómia 

na SaTiite 4 

Rentgenová astronmmia sa v posledných rokoch 
prudko rozvíja. Táto nová metóda výskumu' výz-
namným spósobom ovplyvnila celú astrofyziku. 

Na sovietskej orbitálnej stanici Salut 4 boli tiež 
dva prístroje na sledovanie X žiarenia: dalekohlad 
RT 4 a dalekohlad Pilin. Z dnes známych asi 200 
zdrojov rántgenového žiarenia vybrali pro pozoro-
vací program zariadenia Pilin pšt zaujímavých 
objektov: Sco X 1, Her X 1, Cyg X 1, Cir X 1 a 
A 0620-00. Výsledky pozorovaní boli publikované 
v časopise Kosmičeskije issledovannija. 

Podla dnešných predstáv má vačšina rántgeno-
vých zdrojov dvojhviezdny charakter a X žiarenie 
vzniká pri akrécii hmoty, ktorá prúdi z jednej zlož-
ky dvojhviezdy (ktorá je najčastejšie obyřajnou 
hviezdou) na kompaktný objekt (biely trpaslík, 
neutrónová hviezda alebo čierna diera). Príčinou 
prúdenia je alebo hviezdny vietor alebo prenos 
hmoty. Hviezdny vietor sa uplatňuje u horúcich 
hviezd, výmena hmoty nastáva v tesných dvoj-
hviezdach, a to vtedy, ak rozmer jednej zložky 
prekročí kritickú hranicu. Týmto mechanizmom sa 
v hrubých rysoch vysveteuje žiarenie zdrojov v 
pásmo 2-10 keV. 

Vačšina zariadení na družiciach a orbitálnych 
staniciach sledovala práve túto, tvrdú oblasf žia-
renia. Mnoho zdrojov však vyžaruje aj v mákkej 
oblasti, ktorá sa doteraz sledovala len málo. Pre-
tože vysvetlenie póvodu tejto mákkej zložky na-
ráža na celý rad fažkostí, je treba stále viac štu-
dovaf rántgenové zdroje v čo najširšej oblasti 
spektra. 

Proto pracovníci Fyzikálneho ústavu AN ZSSR 
navrhli, aby dalekohlad Pilin pracoval v dvoch ob-
lastiach: akrem 2-10 keV aj v 0,2-2 keV. Tvrdšiu 
oblast sledovali tni detektory a jeden menší sle-
doval mákké pásmo. Zorné pole každého detektora 
o rozmeroch 3 X 10 stupňov vymedzoval štrbinový 
kolimátor. Súčasfou zariadenia Pilin boll aj dva 
optické fotometre, ktoré uIahčovali orienfáciu pri 
vyhladávaní jednotlivých rántgenovýhh zdrojov. Pi-
lin mohol pracovaf len vtedy, ked na orbitálnej 
stanici bola posádka. Prvé pozorovanie sa uskutoč-
nilo 16, januára 1975, asi tu týždne po štarte or-
bitálnej stanice Salut 4. 

Hlavným prínosom pozorovaní je, že sa podarilo 
niektoré zdroje sledovaf súčasne v trvdej i mákkej 
oblasti spektra. Fred štartom Salutu 4 sa mi kkú 
zložku s určitosfou podarilo zistif iba u dvoch ob-
jektov, ktoré sa sledovali v programe Filin: Cyg 
X 1 a Her X 1. Póvod tejto mákkej zložky sa nedá 
vysvetlif akréciou hmoty v dvojhviezde. 
Prvým rántgenovým objektom, ktorý sa štu-

doval na Salute 4, bol Sco X 1. Je to jeden z naj-
starších známych rántgenovýhh zdrojov a iba ne,-
dávno sa podarilo dokázaf, že je tiež zložkou dvoj-
hviezdy. Analýzou meraní v pásmach 0, 2-0,6 a 0,6 
-0,9 keV sa podarilo sovietskym odborníkem zis-
tif, že rántgenová dvojhviezda Sco X i má pre-
mennú mákkú zložku žiarenia. Aby bole možné 
zistif charakter jej zmien, pozorovali zdroj v Škor-
piónovi aj kozmonauti druhej expedície na Salute 

4. Jednotlivé pulzy, pri ktorých vzrástol tok v pás-
me 0,6-0,9 keV až desafnásobne, trvali 40 až 100 
sekúnd. Podobné vzplanutia zaznamenala v roku 
1973 aj jedna výskumná skupina pri lete výškovej 
rakety. Fri niektorých pozorovaniach ako napríklad 
5. VII. 1975 sa však mákkú zložku zdroja Sco X 1 
nepodarilo zistif. 

Podobné vlastnosti má aj další zdroj sledovaný 
v programe Pilin — Her X 1. Je to jeden z najza-
ujímavejších objektov na rántgenovom nebi. Sú-
stavným pozorovaním sa podarilo zistif, že ide o 
dvojhviezdnu sústavu, ktorá má prinajmenšom tni 
rózne periódy v emisii rántgenového žiarenia. S 
dvojhviezdnym charakterom súvisí perióda 1,7 dňa, 
s ktorou sa mení frekvencia pulzov kompaktnej 
zložky tejto sústavy. Rotácii tejto zložky zodpovedá 
perióda 1,2 sekundy. A napokon sa ešte zistilo, že 
zdroj mení pravidelne, v priebehu 35 dní, rántge-
novú jasnost. Sovietski kozmonauti pozorovali zdroj 
Her X 1 v tej fáze 35 dňovej periódy, ked je ránt-
genová emisia slabá a nezistili nijakú mäkkkú kom-
ponentu X žiarenia. Fri niektorých raketových le-
toch sa však mákké žiarenie zistilo aj v týchto 
fázach. Nie je teda vylúčené, že mákké žiarenie je 
modulované dalšou, doteraz neznámou periódou. 

Výsledky merania mákkého žiarenia dvoch zná-
mych rántgenových zdrojov Sco X 1 a Her X 1 
znamenajú velký prínos k lepšiemu pochopenu 
celkového charakteru týchto zaujímavých objektov. 

Fri druhej expedícii sa kozmonauti na Salute 4 
zaoberali zdrojom Cyg X 1 dvakrát. Aj tento zdroj 
je dvojhviezdou, v ktorej kompaktnú zložku prav-
depodobne tvorí kolabovaný objekt = čierna diera. 

Fri pozorovaní tohto objektu venovali kozmonauti 
velkú pozornost presnému nastaveniu. Salut nasta-
vili do takej polohy, aby optická os sústavy Pilin 
mierila na rántgenový zdroj. V čase, ked hola 
stanica v tleni Zeme, spresňovali kozmonauti onien-
táciu podia astroorientátor~. Presnost nastavenia 
bola v tomto prípade asi 10 oblúkových sekúnd. 

V druhom pozorovacom intervale 22, júla 1975 
zistili sa intenzívne záblesky rántgenového žiare-
nia. V priebehu jednej sekundy sa intenzita žia-
renia zvňčšila 20 krát a zoslabenie na póvodnú 
úroveň trvalo asi 10 sekúnd. Záblesky holi pozo-
rovatelné len v tvrdšej oblasti, pričom v pásme nad 
2 keV sa záblesky zistit nepodarilo. 

Tento jav možno najjednoduchšie vysvetlif ab-
sorpciou okolo zdroj a zábleskov. Oblast, kde vzpla-
nutia vznikajú, je pomozme malá, babo záblesky tr-
vajú velmi krátko. Je možné, že záblesky pochá-
dzajú z blízkosti akreačného disku, který sa vy-
tvára okolo kompaktnej zložky. 

Aj mé výskumné skupiny, ktoré sa zaoberajú 
rántgenovou astronómiou, zistili náhle zvýšenie 
rántgenovej emisie u mnohých zdrojov. Tento nový 
jav nepochybne umožní teoretikom vypracovat rea-
listický model rántgenovej dvojhviezdy. 

V čase kecl letel SaIut 4, objavila britská skupina, 
ktorá pripravila prístroje pre dgužicu Ariel 5, zdroj 
rántgenového žiarenia A0620-00. Svojím správaním 
pripomína výbuch novej hviezdy, a preto sa aj 
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1. Spektrometer SILJA — 4 
2. Filmy a zdravotné vybave- 

nie 
3. Detektor mikrometeoritov 

MMK-1 
4.Orbitálny slnečný daleko- 

hTad OST-1 
5. Zariadenie Freon pre štú- 

dium prúdenia kvapalín 
6. Róntgenový dalekohTad — 

spektrometer Filin-2 
7. Róntgenový dalekohYad 

RT-4 
8. Difrakčný spektrometer 

KDS-3 
9. Slnečný spektrometer 

KSS-2 
10. Výškomer pre palubnú na- 

vigáciu 

11. Infračervený dalekohTad —
spektrometer ITS-K 

12. Oblek Cibis ( lekársky výs-
kum) 

13. Bežiaci chodník (na trénin-
gy) 

14. Fotografické vybavenie 
15. Systém astroorientácie 

AO-1 
16.Odrážače pre pozemné la-

sery 
17. Slnečný detektor 
8. Vertikálny infračervený de-

tektor 
19. Systém regenerácie atmo-

sféry 
20. DiaTnopis Stroka 
21. Televízny zameriavač 

hviezd 

22. Optické snímače 
23. Prístroj Spektr 
24. Tepelný snímač 
2.5. Prístroj Nejtral 
26. Televízne kamery 
27. Snímač iónov 
28. Bicyklový ergometer 
29. Stykovacie zariadenie pre 

Sojuz 
30. Slnečný panel ( jeden z 

troch) 
31. Pomocný úsek a manévro-

vací motor 
3 . Zariadenie pre výstup do 

kozmu 
33. Umýváreň a WC 
34. Sti•etávací radar. 

preň zaužíval názov róntgenová nova. Dodatočne 
zaradili aj tento zdroj do pozorovacieho programu 
aparatúry Filin. Sovietski kozmonauti tak prispeli 
k lepšiemu poznaniu tohto zaujímavého objektu 
róntgenového neba. 

Štyridsat minút pozorovacieho času dalekohladu 
Filin venovala druhá posádka SaTutu 4 štúdiu pre-
menného róntgenového zdroja Cir X 1. Tento zdroj 
vykazuje veTkú premennost toku v róntgenovej ob-
lasti. Bol objavený už v roku 1970 pri lete prvej 

špecializovanej družice UHURU, ktorá už vtedy 
zistila, že róntgenová jasnost tohto objektu sa mení 
v rozsahu 1:20. V snahe dokázat dvojhviezdny cha-
rakter tohto zdroja sa mnoho autorov pokúsilo zis-
tif periódu zmien róntgenového žiarenia, ale máme. 
Preto bol tento zdroj zaradený aj do programu 
orbitálnej stanice SaTut 4. Pozorovanie sa uskutoč-
nilo 5, júla 1975, ale v žiadnom pásme dalekohla-
du Filin sa nepodarilo zistit meratelný signál. Toto 
negatívne pozorovanie svedčí o tom, že rozsah 
zmien róntgenového žiarenia bude asi vóčší než 
zistilia družica UHURU. 

V polovici roku 1976 sa konečne podarilo zistit, 
že žiarenie zdroja Cir X 1 sa mení s periódou 16,6 
dňa. K tomuto záveru dospeli odborníci po analýze 
meraní zo širokouhlého detektoru na družici Ariel 
5. Vgčšina meraní, ktoré získali mé skupiny, nie je 
v rozpore s touto periódou. 

Výsledky získané na stanici SaTut v programe 
Filin pil pozorovaní galaktických róntgenových 
zdrojov zaznamenajú značný prínos pre nové od-
vetvie astronómie. Význam pozorovaní zvyšuje aj 
to, že aparatúra Filin umožňovala simultánne mera-
nia v širokej oblasti spektra róntgenového žiare-
nia. 

Podia čas. Kosmičeskije issledovanija pk 

a 

Róntgenová snímka oblohy zhotovená cez rotačný 
modulačný kolimátor družice SAS 3 v októbri 1975. 
R->ntgenové žiarenie v pásme 2-6 keV prichádza 
pravdepodobne od známej dvojhviezdy á Per (Al-
gol). 
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Sputnik 1 t3,paratúra Sputnika 1 

Sputnik 2 s Lajkou 

Prvé kozmické laboratórium — Sputnik 3 

Družice typu Kozmos, ktorá je najváčšou sériou na rvete. 
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Luna 17 dopravila 17, 
novembra 1970 na Me-
siac prvý Lunochod, kto. 
rý sa vzdialil od pri-
stávacieho stupňa 020 m 
a začal prieskum mesač-
ného povrchu. 

Lunochod — detail 
spredu. Vidíme aj fran• 
cúzsky laserový odrážač 

Dolu kresby, ilustrujúce 
poslanie Luny 17 pri 
doprave Lunochodu na 
Mesiac. 



Pristávacie puzdro son-
dy Mars II. generácie. 

Kozmická lod Sojuz — 
celkový pohPad. 
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RATAN-600 je rádioteleskop 
vyznačujúci sa vysokou rozlišo-
vacou schopnosfou a citlivosfou 
a teda aj velkou zbernou plo-
chou. Pracuje na vinách od 4 
mm do 21 cm. Jeho základná 
parametre sú: priemer — 576 m, 
výška — 7,4 metra, efektívna 
plocha — asi 1000 m'-. Ratan-600 
je rádioteleskop s anténou tzv. 
premenného profilu. Odrážajúci 
povrch antény pozostáva z vel-
kého množstva rovnakých, po-
merne nevysokých plochých ale-
bo mierne zahnutých (valcových) 
odrážajúcich elementov. V po-
čiatočnej polohe sú elementy roz-
ložené v kruhu. Rozmer jednot-
livých odrážajúcich alementov je 
ovela menší než celkový rozmer 
antény. Každý element má tni 
stupne volnosti: radiálny (po-
stupný) posuv a pootočenie okolo 
horizontálnej a vertikálnej osi. 
Nastavenie odrážajúcich elemen-
tov od vypočítanej polohy sa robí 
elektrickými motormi, riadenými 

RATAN -600 
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počítačom. Ratan-600 je postave-
ný (1974) blízko dediny Zelen-
čukskaja v Predkaukazku, teda 
v oblasti, kde je aj najváčší op-
tický dalekohlad na svete, a sa-
motný patrí tiež medzi najváčšie 
rádiotelskopy tohoto typu. 

Popisovat ďalej nepreberné 
množstvo technických detailov 
by asi nebolo príliš zaujímavé. 
Podrobnejšie však sa zmienime 
o zameraní rádiotelskopu. Pred-
pokladá sa nešit tieto rádioastro-
nomické problémy: 

1. Detailné .sledovanie blízkeho 
kozmu, predovšetkým s cieIom 
študovat fyzikálne podmienky na 
povrchu planét slnečnej sústavy, 
ich satelitech a asteroidoch; 

2. Štúdium pekuliárnych kvázi-
hviezdnych rádiových zdrojov a 
rádiových galaxií s anomálne vy-
sokou intenzitou rádiového žia-
renia, hlavne s cielom objasnit 
podstatu týchto objektov a zdro-
jov energie ich rádiového a op-
tického žiarenia; 

3. Systematické prehliadky ob-
lohy na relatívne vysokých frek-
venciách. Také prehliadky sú vel-
mi potrebné v súvislosti s mož-
nostou odhalenia kvázihviezdnych 
rádiových zdrojov v počiatočnom 
štádiu vývoja a v súvislosti s ne-
dostatočňým doťerajším preskú-
maním oblohy v odbore vysokých 
frekvencií. Pretože sa predpokla-
dá dodatočné stotožnenie s optic-
kými objektami, je nutné merat 
súradnice rádiových zdrojov s 
presnostou 1" — 0,1"; 

4. Štúdium jemnej štruktúry 
velkého počtu rádiogalaxií a ur-
čenie štruktúry magnetického po-
la týchto objektov; 

5. Rádiové pozorovania našej 
Galaxie a okolia slnečnej sústa-
vy jadra (Galaxie, jemnej štruk-
túry a kinematiky plynných a 
planetárnych hmlovín, rádiového 
žiarenia pulzarov a blízkych 
hviezd). 

6. Štúdium rozloženia jasnosti 
v aktívnych oblastiach na Slnku 
s cielom určenia štruktúry mag-
netických polí a kondenzácií v 
spodnej koróne a vrchnej chro-
mosfére. Štúdium štruktúry chro-
mosféry a prechodnej vrstvy; 

7. Meranie vzdialeností k pla-
nétam, ich radiálnych a uhlo-
vých rýchlostí ; 

8. Meranie absorpcie a rozpty-
lu rádiových vín v atmosfére pla-
nét s cielom určit ich zloženie 
a teplotu a tiež elektrónovú hus-
totu a štruktúru planetárnych 
ionosfér; 

9. Štúdium charakteristik roz-
ptylu odrazenej viny a pomocou 
toho odhady nerovnosti tvrdého 
povrchu planét a pokus o mapo-
vanie niektorých planét; 
10. Velká rozlišovacia schopnost 

rádiotelskopu může byt využitá 
pne štúdium drobných nerovno-
rodostí zemskej troposféry a ob-
lakov; 
11. Dóležitou aplikáciou Ratanu-

-600 sa maže stat určenie okam-
žitých uhlových súradníc kozmic-
kých lodí s velkou presnostou. 

ožnosti využitia RATANu 
600 sú velmi rozsiahle a 

skutočne na špici súčas-
ných astronomických a astrofy-
zikálnych problémov. Rádioteles-
kop bol pine uvedený do chodu 
len začiatkom sedemdesiatych ro-
kov a je preto samozrejmé, že 
nie vo všetkých vymenovaných 
oblastiach sa už pracovalo. Ne-
dávno boji publikované (Astro-
nomičeskij žurnal, tom 53, str. 
1017) prvé výsledky štúdia Sln-
ka, ktoré sa robili na vinách od 
2 cm do 13 cm. Uhlová rozlišo-
vacia schopnost bola pritom v 
priemere 12", t. j. na Slnku bole 
možné roziíšit detaily velké asi 
10 000 km. V porovnaní s tým, 
čo sa dosahuje optickým ďaleko-
hladom vo fotosférickej vrstve 
slnečnej atmosféry (0,5" = 375 
km) je to pravda málo. Musíme 
však mat na památi, že centi-
metrové rádiové viny vychádzajú 
zo spodnej korány a tam sú mož-
nosti optických prístrojov stále 
ešte velmi zlé. 

X X X 

Co sa teda podarilo na Slnku 
pomocou RATANu-600 pozorovat? 
Predovšetkým treba povedat, že 
pomocou velmi zložitej techniky 
snímania a spracovania signálov 
sa daní zaznamenávat výnimočne 
málokontrastné rozdiely (prah 
citlivosti, vyjadrený v teplotách 
je 10 K), váaka tomu sa podarilo 
pozorovat napríklad tzv. rádio- 
granuláciu. Rádiogranule sú naj- 
pravdepodobnejšie zmenšeným 
odrazom známej chromosferickgj 
l:alciovej siete a sú registrované 
ako v rovníkových tak i v po- 
lárnych oblastiach Sinka. Pokial 
sa jedná o dobu života rádiogra- 
núl možno iba konštatovat, že je 
najmenej 15 sekúnd. Hornú hra- 
nicu sa zatial nepoďarilo určit, 
je však isto menšia ako 1 deň. 
Na celom disku Slnka existuje v 
danom momente niekolko tisíc 
rádiogranúl. 

Na záznamoch s jednoduchou 
a dvojitou kompenzáciou sú v 
rade prípadov zreteiné zdroje 
zvýšeného žiarenia s amplitúda- 
mi 10 a viackrát prevyšujúcich 
hladinu rádiogra,núl. Tieto zdro-
je sú natolko stabilné, že na 
záznamoch ich možno stotožňo- 
vat i v priebehu niekolkých dní. 
Maiú rozmer i niekolko oblúko- 
vých minút, t. j. radove 100 000 
km Ukázalo sa, že v optickej 
oblasti spektra sa neskůr na tých-
to miestach objavili fakulové a 
flokulové polia. Znamená to, že 
vzhladom na vysokú citlivost rá- 
dioteleskopu pozorujeme vlastne 
úpine začiatočné štádiá vývoja 
aktívnych oblastí, t. j. výron sla-
bých magnetických polí do foto-
sféry a áalej do slnečnej korány. 

Spolu s izolovanými jasnými 
rádiovými oblastami na rade zá- 
pisov možno vidiet zretelné tma-
vé oblasti. Tieto sa podarilo sto- 
tožnit so známymi filamentami, 
pozorovatelnými vo svetle spek- 
trálnej čiaiy H alfa. 

V období pozorovania RATAN-
om 600 bole na Sinku len velmi 
málo slnečných škvín. Pokial sa 
snímali skupiny škvtn ukázalo 
sa, že rádiove žiari predovšetkým 
vedúca škvrna (časí) aktívnej ob-
lasti. Intenzita žiarenia pomerne 
prudko klesá smerom k zadnej 
časti skupiny (toto zrejme súvisí 
s rozložením intenzity magnetic-
kého pola v aktívnej oblasti). 
Zaujímavá je aplikácia polarizač-
ných rádiových meraní na výpo-
čet intenzity magnetického pola 
aktívnej oblasti na úrovni spod-
nej koróny. Na základe teórie 
magnetického brzdného žiarenia 
bola napríklad pri nameranej 
10 ° o nej polarizácii a intenzite 
pola 3000 Oé vo fotosfére vypo-
čítaná intenzita magnetického po-
ra v koróne 1500 Oé. 

Podrobné spracovanie meraní 
z okraja slnečného disku sa ne-
prevádzalo. Napriek tomu je na 
príslušných záznamoch zretelné 
okrajové zjasnenie disku Slnka. 
Je nádej, že pozorovania s vyso-
kým rozlišením, ktoré RATAN-
600 umožňuje, dovolia urobit no-
vý, z fyzikálneho hladiska velmi 
důležitý krok vo vytvorení mode-
lov prechodnej vrstvy medzi chro-
mosférou a korónou, kde na po-
merne malej vzdialenosti dochá-
chád.za k obrovským zmenám 
všetkých fyzikálnych parametrov 
slnečnej atmosféry. 

Na vinách o dlžke 4 cm mož-
no pozorovat žiarenie koróny až 
clo vzdialenosti jedného slnečné-
ho polomeru od okraja Slnka a 
pri použití špeciálnej metódy po-
zorovania i do vzdialenosti nie-
kolkých polomerov, čo je vlastne 
oblast tzv, slnečného vetra. Ta-
kéto pozorovania sa budú velmi 
účinne doplňat s pozorovaniami 
družíc v oblasti ri ntgenového a 
ultrafialového žiarenia. 

Rádioteleskopom RATAN-600 
možno teda získavat poznatky o 
Slnku v širokom rozsahu — od 
supergranúl po slnečný vietor. 
Pozorovaniam sa zatial vymyka-
jú náhle záblesky rádiového žia-
renia, súvisiace s chromosferic-
kými erupciami ( pozorovania toh-
to typu budú možné po dokonče-
ní automatizácie prístroja). 

Hlavnou prednostou prístroja je 
jeho velká rozlišovacia schopnost 
a vysoká citlivost. Umožňuje to 
pozorovat objekty principiálne 
nové (napr. rádiogranule) a 
spresňovat údaje o objektoch už 
známych (ako sú fakulové polia, 
škvrny a filamenty). Jedná sa 
predovšetkým o tvar, fyzikálne 
vlastnosti týchto javov v slnečnej 
koróne a o jemnú štruktúru spod-
nej korány samotnej. V tomto 
smere RATAN-600 predstihuje i 
optické prístroje a v tom je jeho 
najvžčšia prednost. Po zavedení 
podrobnejších a systematickejších 
pozorovaní, ako aj po dopinení 
automatizácie, sa očakáva dalšie 
rozšírenie možností RATANu-600 
v oblasti fyziky Slnka. 

RNDr. JÚLIUS SÝKORA, CSc. 
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Typisovaná družice pro vědecké účely typu 3 IK v montážní hale při zkouškách. 

Výzkum Slunce 
družjc Lterkosmos 

RNDr. BORIS VALNIČLK CSc., 
AÚ ČSAV Ondřejov 

0 

d počátku realizace programu Interkosmos 
jsme měli příležitost měřit sluneční róntge-
nové záření na palubě celé řady družic. Dodali 

jsme přístroje pro družice už dvou typů a připra-
vujeme pokusy pro družice druhé generace. 

Celkem jsme se na palubě družic první gene-
race (typu 3 IK) zúčastnili pěti startů. Naše zaří-
zení tvořil hlavně róntgenový fotometr pro měření 
slnečního rdntgenového záření. Na družici Inter-
kosmos 1 to bylo velmi jednoduché zařízení: sklá-
dalo se ze tří plynových detektorů s beryliovým 
okénkem pro měření měkkého rtintgenu a jednoho 
křemíkového detektoru pro měření částic, který 
sloužil jako kontrolní detektor, aby bylo možné 
oddělit částice od r8ntgenového záření při průletu 
družice radiačními pásy. Získali jsme prvá měření. 
Družice Interkosmos 1 však pracovala poměrně 
krátkou dobu — asi po třech týdnech se jí porou-
chala orientační soustava, takže měření byla pře-
rušena. 

Na další družici našeho slunečního programu, 
Interkosmos 4 (14. X. 1970) jsme měli už nový 
rSntgenový fotometr. Lišil se od prvního jiným 
uspořádáním detektorů a jako novinku měl i de-
tektor se scintilační sondou a byl vybaven ampli-
tudovým analyzátorem: umožnil nám měřit rántge-
nové záření celkem v pěti různých spektrálních ka-
nálech od 5 keV až do 100 keV. Dá se říct, že toto 
zařízení bylo už moderního typu, srovnatelné se 
zařízením všech družic, keré sa podobným měřením 
v té době zabývaly a také výsledky měření byly 
velmi zajímavé. 

Fotometr stejného typu byl umístěn na družici 
Interkosmos 7, která nám přinesla velmi cenné vý-
sledky o velké sluneční aktivitě, která nastala v 
srpnu 1972. Shodou okolností se nám podařilo za-
registrovat tři velké protonové erupce. Pravděpo-
dobně světovým unikátem bylo měření, které pa-
třilo erupci, která nastala za okrajem slunečního 
disku v době, kdy aktivní oblast už zapadala. Bylo 
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to 11. srpna 1972 a měření této erupce jsme po-
drobně zpracovali. 

Pro další družici našeho programu (Interkosmos 
il r. 1974) jsme vyvinuli nový rántgenový foto-
metr, který byl vybavený dvěma plynovými de-
tektory: jeden byl s okénkem z berylia, druhý 
s okénkem z titanu. Titanové okénko bylo zvoleno 
proto, aby bylo možno měřit co možná nejměkší 
záření. (Vedle těchto plynových detektorů tam byl 
samozřejmě křemíkový detektor pro detekci ra-
diačních pásů a scintilační detektor s amplitudo-
vým analyzátorem, který dovolil registraci širo-
kého rántgenového spektra od měkké až po nej-
tvrdší oblast. Kromě toho byla celá elektronika 
postavena tak, aby bylo možné využít číslicovou 
telemetrii, jejíž použití se předpokládá na nových 
typech umělých družic. Minulé družice používaly 
totiž výhradně analogovou telemetrii, takže apara-
tura mohla být poměrně jednoduchá. Pro čísli-
covou telemtrii bylo nutno fotometry vybavit za-
řízením, které se dá přirovnat k malému počítači 
— aby se výsledky měření převáděly do číslicového 
kódu a potom do telemtrie a vysílat na Zem. Zá-
roveň v této generaci našich rentgenových fotomet-
rů bylo využito tzv. hybridních obvodů, složených 
z celé řady souňastí, z nichž každý hybridní obvod 
tvořil vlastně malou samostatnou přístrojovou jed-
notku. Toto uspořádání dovolilo podstatně minia-
turizovat celkové uspořádání. 

Družice Interkosmos 11 s našim rčntgenovým fo-
tometrem třetí generace na palubě, měřila celou 
řadu efektů na Slunci a její výsledky se v sou-
časné době stále zpracovávají. Další start se měl 
opakovat v roce 1975: tam jsme však byli svědky 
toho, že s•e raketa, která nesla družici na palubě, 
nedostala na oběžnou dráhu. Byl to tedy první 
nevydařený start v programu Interkosmos. Proto 
se experiment opakoval o rok později. 

A tak v roce 1976 startovala družice Interkosmos 
16, která nesla na palubě stejné zařízení jako In-
terkosmos 11. Tato družice se zároveň stala posled-
ní z programu malých družic typu IK. Pracovala 
velmi úspěšně, měřila po celou plánovanou dobu 
3 měsíců a dala nám dlouhou řadu výsledků. Byla 
pro nás zajímavá zejména tím, že se nám tu popr-
vé podařilo naším pozemním přijímacím zařízením 
z Ondřejova registrovat prakticky všechny přelety 
družice nad Ondřejovem, kdy bylo možné přijmout 
signál malého telemetrického vysílače, umístěného 
na palubě. 

Můžeme tedy bilancovat první serii experimentů. 
Naše aparatura byla umístěna celkem na pěti dru-
žicích typu 3 IK. Naše rčntgenové fotometry spole-
hlivě pracovaly. Dokonce například na palubě dru-
žice Interkosmos 11 naše přístroje pracovaly po 

celou dobu životnosti družice, tj. celých 8 měsíců 
a měřily i v době, kdy všechna ostatní palubní 
aparatura družice přestávala pracovat. (Díky tomu, 
že pracovala také z části orientační soustava dru-
žice, mohly pracovat sluneční baterie, takže pří-
stroje měly napájení a bylo tedy možné provádět 
denní příjem signálů a získat přehled o tom, jak 
zařízení pracuje). Dá se tedy říct, že přístroje se 
osvědčily a že československé součástky, které byly 
bezvýhradně použity pro realizaci všech částí, ob-
stály výborně. 

X X X 

V současné době připravujeme experimenty pro 
novou generaci umělých družic typu AUOS (Avto-
matičeskaja upravfajemaja orbitalnaja stancija). 
Jsou podstatně těžší: zatím co družice typu 3 IK 
měly vlastní váhu asi 350 kg, družice AUOS asi 
800 kg Z toho na užitečné zatížení — na vědecké 
přístroje připadá asi 150 kg. Zatímco malé družice 
měly orientaci na Slunce s přesností asi ± 2 stupně, 
budou mít družice typu AUOS vlastní orientaci 
s přesností několika obloukových minut. Přesto 
pro některé části programu ani tato orientace není 
dostatečne přesná, a proto bude nutno některé pří-
stroje umístit na zvláštní orientovanou plošinu, 
která se bude orientovat pomocí vlastních sluneč-
ních polohových čidel na Slunce s přesností, která 
by se měla pohybovat někde v oblasti 10 oblouko-
vých vteřin. Toto zařízení by tedy mělo, dovolit 
navedení přístrojů přímo na aktivní oblast na Slun-
ci. Znamená to tedy, že bychom měli dostat velmi 
komplexní podrobní výsledku o sluneční aktivitě 
v oblasti rántgenového záření. Vedle toho 'se před-
pokládá, že na palubě družice bude také výkonněj-
ší telemetrie, která bude schopná předávat podstat-
nou část informací přímo při přeletu družice nad 
zvoleným bodem, to znamená například nad naší 
observatoří. Na palubě této družice bude umístěn 
kromě jiného zařízení zase náš rántgenový fotometr. 
Tentokrát bude mít podstatně složíte jší funkci. 
Kromě toho, že bude měřit celkový tok rSntgeno-
ého záření ve velmi široké spektrální oblasti, od 
nejměkšího záření až po záření v tvrdé oblasti do 
200 keV, bude také obstarávat určité řídící funkce. 
Elektronické obvody, které budou v něm zabudová-
ny, budou totiž vydávat signál, který bude uvádět 
do provozu další části vědecké aparatury družice, 
když náš rántgenový fotometr zjistí, že dochází ke 
změně ve vyžařovaném spektru rántgenového zá-
ření, která signalizuje nástup erupce na Slunci. 
Tato koncepce byla zvolena po delších diskusích 
s našimi kolegy ze Sovětského svazu a NDR, kdy 

R®ntgenový fotometr, umístěný 
na palubě družice Prognoz 5. 
Vlevo blok detektorů, vpravo 
blok elektroniky a napájeni. 
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jsme určovali program této nové družice. Ukázalo 
se totiž, že naše róntgenové fotometry jsou funkčně 
velmi spolehlivé a že bude účelné je využít právě 
pro řídící funkci na palubě nového typu umělédru-
žice. Pokládáme to za značný úspech našeho vývoje 
přístrojů a naší techniky. 

X X X 

S experimenty na družicích typu 3 IK probíhají 
zároveň experimenty na palubě družic jiného typu, 
které mají protáhlou dráhu a létají poměrně da-
leko do meziplanetárního prostoru. Jsou to družice 
typu Prognoz. 
Název této družice nebyl zvolen náhodně: nazna-

čuje, že výsledky měření těchto družic je možné 
použít pro předpovídaní, tedy pro prognozu sluneční 
aktivity. Nám se podařilo díky dobrý zkušenostem 
s našimi róntgenovými fotometry prosadit, aby na 
palubu těchto družic rovněž přišel náš róntgenový 
fotometr. Byla vyvinuta poněkud zjednodušená va-
rianta róntgenového fotometru, který byl použit 
na družici Interkosmos 11. Tento fotometr pracuje 
s plynovým detektorem a se scintilačným detekto-
rem, které dovolují měřit róntgenové spektrum 
s pomocí amplitudové analýzy celkem v šesti kaná-
lech. 

Družice Prognoz mají značnou výhodu: létají po 
velmi excentrické dráze, takže v bezprostředním 
sousedství Země se pohybují velmi krátce — na 
noční straně Země jsou všeho všudy asi půl hodi-
ny. Jinak po celou oběžnou dobu, to znamená prak-
ticky ,asi čtyři a půl dne, se pohybují po protáhlé 
elipse, které má apogeum ve vzdálenosti 200 tisíc 
kilometrů od Země. Kromě toho je sklon dráhy 
zvolen tak, že družice prolétá radiačními pásy 
pouze několik hodin, takže měření nejsou radiační-
mi pásy podstatně ovlivněna. Znamená to tedy, že 
výsledky měření z paluby těchto družic dávají vel-

i 

mi čisté hodnoty pokud jde o r®ntgenové záření 
a dávají zejména dlouhodobá měření. 

Družice Prognoz 5, která odstartovala v listopadu 
1976, je první z družic tohto typu, která nese na 
své palubě československý róntgenový fotometr. 
V současné době máme už výsledky některých mě-
ření zpracovány. Jsou víc než dobré a ukazují, že 
družice typu Prognoz jsou velmi výhodné pro sou-
stavný vědecký výzkum. V těchto experimentech 
budeme pokračovat a předpokládáme, že využitím 
družic Prognoz se nám podaří docílit trvalého pře-
krytí pozorovacího času po dlouhou dobu. V kaž-
dém případě se zdá, že se nám tímto způsobem 
p zdaří zachytit nástup sluneční aktivity od prak-
ticky nulové (jak byla koncem roku 1976) až po 
nástup nového maxima sluneční aktivity v roce 
1978. Tyto výsledky slibují být velmi cenné a lze 
předpokládat, že dají velmi obsáhlý materiál pro 
další vědecké zhodnocení. Tímto způsobem tedy 
vypiníme mezeru, která nastala po skončení čin-
nosti družic typu 3 IK až do zahájení činnosti dru-
žic nového typu — AUOS-S. 

Lze předpokládat, že se budeme moci zúčastnit 
i některých experimentů dalších. Jedním z nich je 
družice podobná družici Prognoz, která by měla 
mít dráhu zvolenou tak, aby bylo možné z její 
paluby měřit jevy, k nimž dochází při průletu 
družice rázovou vinou, která vzniká v okolí Země 
při průletu částic slunečního větru. To je ovšem 
ještě ve stádiu projektu a bude určitou dobu trvat, 
než se rozhodne o jeho realizaci. Obdobným způ-
sobem bychom se chtěli podílet na realizaci sta-
cionární družice, která by měla obsahovat zařízení 
na trvalé měření a měření spektra částic. Tato sta-
cio-iární družice, zakotvena někde nad Evropou, 
měla by potom trvale telemetrovat výsledky svých 
měření tak, abychom je mohli přijímat na pozemní 
stanici a měli tak trvalý a okamžitý přehled všech 
měřených hodnot, které by byly denně k dispozici 
a dovolily by s vysokou přesností sestavovat prog-
nozy sluneční aktivity. 

Je vidět, že program Interkosmos dává naší astro-
fyzice velmi široké možnosti. Naše sluneční fyzika, 
která dosáhla velmi vysoké úrovně využitím kla-
sických pozemních metod, dostala právě °v progra-
mu Interkosmos možnost pracovat nejmodernější 
metodou, která je toho času k dispozici. Tím, že 
můžeme získávat značně podrobné údaje o záření 
jednotlivých aktivních procesů v krátkoviné oblasti, 
dostávame možnost studovat velmi podrobně fyzi-
kální procesy, které jsou na Slunci příčinou slu-
neční aktivity případně které jsou jejími následky. 

Schema dráhy umělých družic typu 1K (1) 
a družice typu Prognoz (2). Zatímco družice 
typu IK létaly na nízkých drahách kolem Ze-
mě, družice typu Prognoz létají po protáhlé 
elipse, takže měření slunečního záření pro-
bíhá s podstatně menším rušením. 

„Móžeme dočasne zaostávat za svetom v životnej úrovni a spósobe života. Jediné, v čom 
si nemóžeme dovolit zaostat za ostatnými, je vyzbrojovanie nášho intelektu. Ak je potreb-
né, aby sine naše armádu, letectvo a loďstvo udržovali na úrovni svo jich susedov, tým viac 
to platí o armáde vedcov, bez ktorých je pokrok celého Sovietskeho zviizu úpine nemys-
litelný". Nikolaj Ivanovič Vavrilov v r. 1925 
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Budova Kapitolu v Havane, te-
rajšieho sídla Kubánskej akadé-
mie vied. 

Interkozmos 
na Kobe 
RNDr. JÁN ŠTOHL, CSc., Astronomický ústav SAV 

Tohtoročná, v poradí už jede- 
násta konferencia stálej pracov- 
nej skupiny pre kozmickú fyzi-
ku Interkozmos konala sa na 
pozvanie Kubánskej akadémie 
vied v dňoch 27. júna až 5. júla 
v hlavnom meste Kuby — Hava-
ne. Bolo to prvÝkrát y histórii 
Interkozmu, čo sa takáto viičšia 
konferencia uskutočnila na úze-
mí Kuby, tohto prvého socialis-
tického štátu západnej pologule. 

Napriek velkej vzdialenosti 
Kuby od ostatných socialistických 
krajfn, ktoré majú ú"casf na pro- 
grame Interkozmos, ba i napriek 
velkým júlovým horúčavám, kto-
ré boli v Havane počas celej kon- 
ferencie, podarilo sa organizáto- 
rom uskutočnif vedecké poduja- 
tie, ktorého priebeh možno o- 
značif za mimoriadne úspešný. 
Konferencie sa zúčastnilo vyše 
60 pracovníkov, a to bez výnim- 
ky zo všetkých 9 krajín, ktoré 
participujú na programe Inter-

kozmos: z Bulharska (2), ČSSR 
(5), Maďarska (7), Mongolska 
(1), Nemeckej demokratickej re-
publiky (11), Polska ( 7), Rumun-
ska (5), ZSSR (13) a, samozrej-
me, domácej hostitelskej Kuby. 

Našu delegáciu na tohtoročnú 
konferenciu v Havane tvorilo 5 
pracovníkov: prof. RNDr. J. Du-
binský, riaditef Ústavu experi-
m€ntálnej fyziky SAV v Koši-
ciach ( vedúci delegácie ), RNDr. 
S. Fischer, CSc. z Astronomické-
ho ústavu ČSAV, prof. Ing. G. 
Lončar z ČVUT v Prahe, Ing. 
P. Tříska, CSc, z Geofyzikálneho 
ústavu ČSAV a RNDr. J. Štohl, 
CSc. z Astronomického ústavu 
SAV. 

Keň sme spolu s polskou a 
rumunskou delegáciou prileteli o 
23. hodine miestneho času do Ha-
vany po mimoriadne pokojnom 
lete z Prahy cez Gander a Mon-
treal mamutím lietadlom typu 
IL-62, mali sme dojem, že vstu-

pujeme do parného kúpela. Te-
plota vzduchu ešte o polnoci do-
sahovala takmer 30° C a vlhkosf 
vzduchu sa nepríjemne blížila k 
absolútnej hranici. Našfastie, ho-
tely v Havane sú perfektne kli-
matizované, rovnako ako miest- 
nosti monumentálneho Kapitolu, 
terajšej hlavnej budovy Kubán-
skej akadémie vied, v ktorej sme 
mali všetky zasadania konferen-
ce. 

Treba uviesf, že výročné konfe_ 
rencie pracovných skupín pro-
gramu Interkozmos sú zvlášf zá-
važnými podujatiami tejto multi- 
laterálnej spolupráce socialistic-
kých krajin pri výskume a mie- 
rovom využití kozmického pries- 
toru. Bilancuje sa tu činnost, 
priebeh experimentov a dosiah- 
nuté výsledky za uplynulý rok, 
podrobne sa prerokúvajú a do- 
hodnú ďalšie plány činnosti, 
spresní sa účast jednotlivých kra- 
jín na spoločných experimentoch, 
dohodne sa postup práce, plán 
výmeny a vzájomných stretnutí 
odborníkov; vybraní pozvaní od-
borníci tu referujú o najzávaž- 
nejšfch vedeckých výsledkoch a 
významných projektoch programu 
Interkozmos. Skrátka, práve vý- 
ročné konferencie pracovných 
skupin sú tými podujatiami, kto-
ré zjednocujú a usmerňujú cel- 
kovú činnost programu Interkoz-
mos. 

Pripomeňme si, že v rámci 
programu Interkozmos je vytvo- 
rených 5 stálych pracovných sku-
pin, a to pre kozmickú fyziku, 
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pre kozmickú meteorológiu, koz-
mickú biológiu a medicínu, koz-
mické spoje a najnovšie i pre 
distančné sondovanie povrchu 
Zeme z kozmu. Pracoviská zo 
SSR majú účasf hlavne na expe-
rimentoch pracovných skupín pre 
kozmickú fyziku ( Astronomický 
ústav SAV, Fyzikálny ústav SAV, 
Geofyzikálny ústav SAV a naj-
mh Ústav experimentálnej fyzi-
ky SAV) Balej pre kozmickú 
biológiu a medicínu ( Prírodove-
decká fakulta Univerzity P. J. 
Šafárika, Ústav experimentálnej 
endokrinológie SAV, Ústav fyzio-
lógie hospodárskych zvierat, Ú-
stav noimálnej a patologickej fy-
ziológie SAV) a najnovšie i pre 
distančné sondovanie povrchu Ze-
me z kozmu (Geografický ústav 
SAV). 
Pracovna skupina pre kozmic-

kú fyziku, ktorá mala svoju 
konferenciu v Havane, má ovela 
širšie poslanie, než by sa moh-
lo zdaf podla jej názvu. Na koz-
mických experimentoch tu spolu-
pracujú odborníci z geofyziky, 
astronómie, fyziky, geológie a ge-
odézie, nevraviac o špecialistoch 
z oblasti elektroniky, telekomu-
nikácie a výpočtovej techniky, 
bez ktorých by boli zložité koz-
mické experimenty jednoducho 
nemyslitelné. V rámci pracovnej 
skupiny preto pracuje niekolko 
sekcií s rozličným odborným za-
meraním. Geofyzici sa sústreďujú 
najmá na výskum ionosféry, mag-
netosféry a v spolupráci s astronó-
mami i na výskum medziplanetár-
nej plazmy; astronómovia využí-
vajú možnost kozmických experi-
mentov na rozsiahly výskum krát-
kovinného žiarenia Slnka, meteo-
rických častíc, atmosfér planét a 
pripravujú experimenty napr. 
pre výskum komét a krát-
vinného mimoslnečného žiarenia; 
fyzici nachádzajú v kozmic-
kých experimentoch vynikajúcu 
možnost na štúdium primárneho 
kozmického žiarenia, svojimi me-
tódami pomáhajú aj pri analýze 
vzoriek mesačnej pódy, ktoré sa-
mozrejme, zaujímajú predovšet-

kým geológov; geodetom umož-
ňujú kozmické experimenty pro-
gramu Interkozmos vysoko spres-
ňovat geodetickú slet povrchu 
Zeme pomocou družíc, meraných 
pozemnými laserovými stanicami. 
Uvedený výpočet ani zdaleka ne-
vyčerpáva bohatú náplň cele] 
pracovnej skupiny. A ak k tomu 
pridáme pozemské pozorovania, 
uskutočňované v rámci progra-
mu Interkozmos počal meraní 
na družiciach, ktorých cielom je 
získat čo najkomplexneišie po-
znatky o študovaných javoch,po-
tom dostaneme aspoň hrubú 
predstavu o zložitosti práce čo 
len jednej pracovnej skupiny 
programu Interkozmos. 

Konferencia konštatovala vel-
mi úspešnú činnost pracovnej 
skupiny v uplynulom roku. Me-
dzi najzávažnejšie akcie patrilo 
vypustenie dvoch družíc Inter-
kozmos a výškovej rakety Verti-
kál. Družica Interkozmos 15 bola 
vypustená 19. júna 1976. Bola to 
prvá druřica nového velkého ty-
pu AUOS, čo znamená automatic-
ká univerzálna orbitálna stanica. 
Jej hlavným cielom bola previer-
ka činnosti služobnej a telemet-
rickej aparatúry jednotného tele-
metrického systému, vytvoreného 
spoločne členskými krajinami In-
terkozmos. Družica Interkozmos 
16 bola vypustená 27, júla 1976, 
boly orientovaná na Slnko a jej 
hlavným vedeckým programom 
bol výskum toku a rozložena 
energie róntgenového žiarenia 
Slnka v období minima slnecnej 
činnosti, ako i . výskum niekto-
rých vlastností vysokej atmosfé-
ry Zeme. Okrem socialistických 
krajín (NDR, ZSSR a ČSSR) ma-
lo na družici vedeckú aparatúru 
i Švédsko. 

O hlavných výsledkoch a pro-
jektoch programu odznelo na za-
sadaní pracovnej skupiny 8 sú-
borných vedeckých referátov. Me-
dzi najzaujímavejšie patrili napr. 
referát prof. K. B. Serafimo-
va z BI R o výsledkoch výskumu 
ionosféry, prof. N. L. Grigorova 
zo ZSSR o výskume kozmického 
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žiarenia, prof. S. L. Mandelštama 
zo ZSSR o projekte výskumu mi-
m•oslnečného róntgenového žiare-
nia a S. K. Tatevjanovej zo ZSSR 
o využití optických pozorovaní u-
melých družíc Zeme pre geodé-
ziu. 

Koncom roku 1976 vyšla v 
ZSSR pod redakciou prof. G. S. 
Narimanova, doktora fyzikálno-
matematických vied, prvá súbor-
ná publikácia o hlavných vedec-
kých výsledkoch, získaných za 10 
rokov spolupráce socialistických 
krajin v oblasti výskumu a vy-
užitia kozmického priestoru. Pu-
blikácia má názov „Po programe 
Interkozmos", rozsah 362 strán 
a do jej 16 súborných prát pri-
spelo celkove 154 autorov. Aj 
táto publikácia ukazuje, že do-
terajšie tažisko programu Inter-
kozmos bob o° v oblasti kozmickej 
fyziky: viac ako polovica uvede-
nej publikácie výsledkov všet-
kých praoovných skupin je ve-
novaná výsledkom pracovnej sku-
piny práve kozmickej fyziky. 
Súčastou 11, konferencie koz-

mickej fyziky bola i exkurzia 
na druricovú stanicu progra-
mu INTERSPUTNIK v čarov-
nom horskom prostredí, iba pár 
desiatok kilometrov od Havany. 
Velká anténa architektonicky 
krásne riešenej stanice sa vyní-
ma medzi palmami a bujným tro-
pickým rastlinstvom a vďaka 
systému sovietskych telekomuni-
kačných družíc typu Molnija spá-
ja vzdialené svetadiely zemegule. 
Stanica móže prenášat cez druži-
ce súčasne 100 priamych telefo-
nických hovorov, nevraviac o 
dalších prenosoch televíznych 
programov a fotosnímok. Práve 
ked sme boll na stanici, prebie-
hal priamy farebný prenos lah-
koatletického stretnutia medzi 
USA a ZSSR v Sočí. Obraz bol 
dokonalý. V dalšej miestnosti sme 
boll svedkami priameho telefo-
nického služobného rozhovoru s 
Moskvou. Lelal by som si, aby 
som taký čistý telefonický hovor 
mal vždy aj u nás v Bratislave. 
Budúca 12. konferencia pracov-

nej skupiny pre kozmickú fyziku 
sa uskutoční u nás v Českoslo-
vensku v júni 1978. Oficiálne 
pozvanie presdedu čsl. komisie 
Interkozmos s. akademika J. Ko-
žešníka tlm,očil na konferencie v 
Havane vedúci našej delegácie 
s. prof, dr. Dublinský. Bude to 
pre nás opat velká príležitost 
vo zvýšenej miere preukázat na-
še výsledky a náš záujem o výs-
kum a mierové využitie kozmic-
kého priestoru v rámci multila-
terálnej spolupráce socialistických 
krajín — Interkozmos. 

Družicová stanica systému 
INTERSPUTNIK na Kube. 
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Dr. ŠTEFAN KUPČť 

Amatéri 
medzinárodne 

Slovenské ústredie amatérskej astronómie v Rur-
banove organizuje každoročne celoslovenský zraz 
astronómov-amatérov ako najvýznamnejšie podu-
jatie, na ktoré okrem vybraných najlepších členov 
astronomických krúžkov zo Slovenska pozýva astro-
nómov-amatérov z ČSR i zahraničných hostí —
z Tudových hvezdární v ZSSR, BE.R, P1;R, NDR a 
ML' R. 

Tohtoročný, už deviaty zraz sa uskutočnil v Drie-
novci pri Košiciach na počest 60. výročia VOSR 
a 20, výročia letu prvého Sputnika. Na tomto podu-
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jatí, ktoré malo náročný odborný program, zúčast-
nilo sa 75 amatérov zo SSR, 12 amatérov z ČSR 
a 20 zahraničných delegátov z bratských socialis-
tických štátov. Okrem mladých astronómov sa na 
tomto podujatí zúčastnili RNDr. Josip Kleczek, 
DrSc., pracovník Astronomického ústavu ČSAV, 
Milan Bélik, riaditeT SÚAA, •ako i riaditelia kraj-
ských hvezdární, okresných hvezdární a dlhoroční 
astronómi-amatéri zo Slovenska. 

Najváčšej pozornosti sa tešili najmá vedúci za-
hraničných delegácií — Vasilij V. Martynenko, ria-
diteT Oblastnej mládežníckej hvezdárne v Simfe-
ropole na Kryme, Tadeusz Kloczek, predseda 
oblastnej organizácie PTMA v Bialsku-Bieli, Béla 
Szitter, člen Predsedníctva Madarskej spoločnosti 
pre amatérsku astronómiu, Arnold Zenker, riaditeT 
Tudovej hvezdárne v Postupime, NDR a Slavej Zla-
lev, riaditeT Ludovej hvezdárne v Kardžali, BP,R. 

S týmito zahraničnými host ami usporiadala sa 
v Drienovci odborná porada, na ktorej sa rozobera-
li hlavné úlohy amatérskej astronómie socialistic-
kých krajin. Najprv sa účastníci z jednotlivých 
krajín vzájomne informovali o systéme organizácie 
amatérskej astronómie v jedno]tivých štátoch a 
potom sa zamerali na tieto otázky: výchovu k ve-
cleckému svetonázoru v práci Tudových hvezdárne, 
formy a metódy popularizácie astronómie medzi 
m'ádežou a verejnostou, výstavba Tudových hvez-
dární, ich prístrojové vybavenie a činnost, spolu-
pr áca s vedeckými ústavmi, spolupráca medzi so-
cialistickými štátmi, najmu pri poriadaní spoloč-
ných akcií, ako sú konferencie, špecializované se-
mináre a odborné pozorovariia. 

Porada konštatovala, že všetky socialistické štáty 
sledujú spoločné ciele a majú rovnaké úlohy pri 
výchove socialistického človeka. Zatial čo v kapi-
talistických štátoch je amatérska astronómia or-
ganizovaná na princípe individuálnych záujmov a 
združuje jednotlivccv vybavených dobrou prístrojo-
vou technikou a s vyhranenými pozorovatelskými 
záujmami, v socialistických krajinách ide o ko-
lektívne hnutie, ktoré sleduje velké výchovné ciele 
socialistickej spoločnosti. 

A preto hod i existuje Medzinárodná astronomická 
únia hvezdárov-amatérov, s ktorou chceme tiež 
účinne spolupracovat, je nutná integrujúca činnost 
socialistických krajin na úseku amatérskej astro-
nómie, aby sa dobré skúsenosti a výsledky využí-
vali v prospech všetkých socialistických štátov. 

Na porade sa došlo k záveru, že v budúcnosti 
bude treba pravidelne organizovat medzinárodné 
amatérske podujatia socialistických krajin, a to 
striedavo vo všetkých štátoch, vrátane Rumunska 
a Juhoslávie. Budúca takáto konferencia sa má 
uskutočnit v ČSSR na počest 30. výročia Februára 
za účasti delegátov z jednoltivých socialistických 
štátov. 

V. L. GINZBURG. SÚČASNA ASTROFYZIKA 
Vedecko-populárny prehTad najnovších problé-
mov a objavov modernej astrofyziky a kozmoló-
gie. V štyroch častiach autor rozoberá najaktu-
álnejšie otázky astrofyzikálnych výskumov, od 
kczmického žiarenia cez neutrónové hviezdy 
a pulza*y po najnovšie objavy kvazarov a re-
liktového žiarenia. Preklad z ruštiny. Vyjde vo 
vydavateTstve ALFA, cena asi 17 Kčs. 

B V. VANÝSEK: ZÁKLADY ASTRONOMIE A 
ASTROFYZIKY 
Kniha bude súborným prehTadom modernej 
astronómie a astrofyziky. Matematický aparát 
bude sice presahovat vedomosti stredoškolákov, 
ale aj partie s matematickým výkladom budú 
upravené tak, aby ich pochopil aj čitatel bez 
znalostí integrálneho počtu. Vyjde vo vydava-
tefstve Academia, cena asi 40 Kčs. 
Iste sú to knihy, ktoré by si záujeinca o astro-
nómiu nechcel nechat ujst. Pretože vyjdú v 
priebehu budúceho roka, máte možnost si ich 
objednat — v expedičných predajniach KČTL 
— Klubu čitateTov technickej literatúry. Infor-
mácie a objednávku si vyžiadajte v najbližšej 
predajni technickej literatúry. 

Amatéri 
z Krymu 

O k rymskom Simferopole je známe, že je to 
melto s dlhoročnými tradiciami v amatérskej astro-
nómii, ktorá sa tu pestuje už niekolko generáci£. 
Využili sine preto priležitosf na rozhovor s riadite-
lom Oblastného mládežníckeho observatória Vasili-
jom Vasilievičom Martynenkom, ktorý bol u nás, 
v Československu ako vedúci skupiny sovietskych 
hostí na tohtoročnom Zraze mladých atronómov 
Slovenska v Drienovci. 

Začal tým, že mi dal pozriet veikú kopu foto-
grafií: „asi takto to vyzerá u nás, na observatóriu", 
dodal. „Tam si všimnite našu knižnicu, máme v nej 
váš Kozmos i Vesmír. Zau jímavé je prelistovat si 
vaše časopisy, aj kec články čítat v slovenčine ne-
vieme. Na tejto fotografii zas vidíte našu zbierku 
minerálov", komentoval áalej, „sme na ňu velmi 
pyšní". 

Ďalej som videla, aké clalekohlady si amatéri na 
observatóriu sami postavili, ako to vyzerá u nich 
na meteorických expedíciách, na odborných semi-
nároch a videla som mnoho mladých tvári. 

„Tohto chlapca k nám poslali do krúžku", rozho-
voril sa s. riaditel. „S chlapcom bol vraj v škole 
kríž, nevedeli si s nim rady. Prihlásili ho teda 
k nám, vraj, podchytte ho. Lebo k nám, do krúžkov 
nechodia len vyberaní žiaci. Cielom nie je astronó-
mie, ale rozš£renie obzoru mladého človeka. 

— A toho chlapca ste podchytili? — zaujíma ma. 
„Dali sme mu pozorovat, to obyčajne stačí. Baví ho 

to a je velmi šikovný. Nikto nemá rád, keď zisti, 
že naňho chcete výchovne pósobit — a sú chlap-
ci, ktori to neznášajú vóbec. Najlepšie je nechat 
každého niečo robit, ukázat mu, ako. Načo reči? 
Astronómia vela reči nepotrebuje. Dat mu knihu, 
kecl si ju vypýta alebo podstrčit ju na okraj stola, 
nech ju zbadá a objavi sám. 

Častým hostom medzi amatérmi v Simferopole je 
aj 

v. 

M. Možerin, vedecký sekretár Krymského 
astrofyzikálneho observatória AV ZSSR. Na snímke 
ho vidíme s modelom 770 mm reflektora, ktorý si 
amatéri práve stavajú. 
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Kol'ko žiakov k nám chodieva? Asi 150. Na sta-
rost ich máme deviati: štyria riadni zamestnanci 
observatória a ptati externisti. Chlapci majú krú-
žok raz týždenne, sú však aj taki, čo sa na obser-
vatóriu motajú stále, trávia tu každá voLnú chvíl'u. 
Z nich vychovávame inštruktorov, ktorí potom 
sprevádzajú návštevy. lni zas sa obzvlášt radi ve-
nujú stavbe prístrojov a áalekohl'adov. 

Ano, všetky prístroje si robíme sami, vrátane 
optiky. Hodne nám pomáha, že si tie najnáročnej-
šie práce móžeme robit v dielňach Krymského 
astrofyzikálneho observatória Akadémie vied ZSSR. 
Samozrejme, sú to dielne, kde majú výborné vy-
bavenie a odborníkovi, ktorí dokážu poradit. Z tok-
to observatória k nám chodia aj vedecki pracovníci: 
pozriet sa, neoficiálne sa s mladými porozprávat. 
Okrem toho chodia aj prednášat na naše oblastně 
odborné konferencie, ktoré bývajú každý mesiac. 

Vasilij V. Martynenko, riaditef mláde"zníckeho ob-
servatória v Simferopole na Kryme so „svojími" 
chlapcami z astronomického krúžku: na stole vidíte 
zrkadlo 300 mm refraktora, ktorý sa na observa- 
tóriu práve dokončuje. 

Aký program majú naše astronomické krúžky? 
Predovšetkým sa venujeme pozorovaniam. Na ob-
servatóriu máme pit ďalekohl'adov a staviame dva 
áalšie: bude to 300 mm refraktor — jeho zrkadlo 
už máme hotové — a 770 mm reflektor. 

— . Keď budeme mat nejaké novinky, nadi sa 
ozveme čitatelom Kozmosu znova, — lúči sa S. 
riaditeP. — Sme radi, že sme malí možnost pozriet 
sa k vám. Spoznat Pudí, s ktorými človeka spája 
tá istá záPuba — to je vždy ten najkrajší zážitok. 

—~tf—

Okresný astronomický kabinet 
v Nových Zámkoeh sa už móže 
pochválit novým prostredím v 
renovovanom rodinnom domčeku 
na Tatranskej ul. číslo 13. Hoci 
slávnostné otvorenie kabinetu bo-
l0 18. júna, už do konca mesiaca 
sem zavítalo 1300 návštevníkov. 

Kabinet je strediskom poraden-
skej a vzdelávacej činnosti pre 
všetky astronomické pozorovatel'-
ne, astronomické krúžky, školy 
a spoločenské organizácie. Hlav-
nou úlohou je popularizovat as-
tronómiu so zameraním na vý-
chovu k vedeckéinu svetonázoru. 
V odbornej činnosti sa náš kabi-
net zameria na pozorovanie zá-
krytov hviezd Mesiacom, pre-
menných hviezd, meteorov a 
Sluka. 
V novej budove kabinetu je 

prednášková sála pre 40 návštev-
níkov. V áalšej miestnosti chce-

me umiestnit stálu výstavu, o-
krem toho máme miestnost pre 
knižnieu so 400 zvšzkami z ob-
lasti prírodnýeh vied a svetoná-
zorovej výchovy, študovňu, ktorá 
sa v prípade potreby využije na 
inštalovanie výstav. Máme vy-
bavené fotolaboratórium i optic-

Kabinet v novom 

kú a mechanickú dielňu, kde si 
budeme doplňat a vylepšovat svo-
je vybavenie kabinetu. 

Pozorujeme ' zatiaY vo dvore, 
pod holým nebom, Newto•novým 
ďalekohfadom s priemerom zr-
kadla 120 mm a ohniskovou 
vzdialenosfou 1200 mm. Dalej má-
me pozorovací ďalkohfad Meopta 
12 X 60 mm a na fotografovanie 

oblohy používame Cassegrainov 
reflektor značky Zenit, ktorý má 
priemer zrkadla 100 mm a ohuis- 
kovú vzdialenost 1000 mm. 

V blízkej budúcnosti pomýšTa- 
me na vybudovanie o.~resnej 
hvezdárne, pretože terajšie sídlo 
kabinetu je v asanačnom pásme 
mesta. Za morálnej i finančnej 
podpory MsNV sme už uskutoč- 
nili výber staveniska a nechali 
Si vypracovat investičný zámer 
OH s nákladom 2 mil. Kčs. Vý-
stavbu OH by sme chceli ukon-
čit v 7. pdfročnici. Sme presved- 
čení, že k dosiahnutiu tohto u- 
šfachtilého cieTa nám nadriadené 
orgány budú naďalej vyehádzaf 
v ústrety, tak, ako doteraz pri 
zriaďovaní Okresného astrono-
mického kabinetu. 

TIBOR MÉZES 
Vedúei OAK pri OOS 
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Vyhrala 
naj mladšia 

Pretože astronomické súfaže sú 
podujatiami oblúbenými, organi-
zujú sa v mnohých krajoch a o-
kresoch a tak aj ich forma m®že 
byť rózna. U nás, v okrese Bra-
tislava vidiek sa zaužívali „pí-
somky". Na rozdiel od kvízovej 
formy výhodou je objektívno'if 
(všetci súfažiaci odpovedajú aia 
tých istých 40 náročných otázox) 
a rýchlosf — celá súfaž trvá asi 
hodinu, takže sa móže zorgani-
zovaf aj ako súčasf mého podu-
jatia. U nás sine súfaž zorgani-
zovali na celookresnom seminári 
pre vedúcich a najlepších členov 
astronomických krúžkov, ktorý 
sme poriadali na Kamennom 
mlync pri Malackách v dňoch od 
13. — 15. mája. 

Vítaz našej celokoresnej súta-
že získava titul najlepšieho a-
stronóma amatéra v okrese. Za-
ujímavé, že tento rok sa vítazom 
súfaže stala najmladšia členka 
astronomického krúžku Monika 
Khandlová, žiačka 5. triedy ZDŠ 
v Jun i pri Bratislave (na snímke 
vpravo). Aj pri verejnom vystú-
pení dokázala, že má z astronó-
mie skutočne velké vedomostí. 

Súfaž chápeme aj ako previer-
ku výsledkov práce astronomic-
kých krúžkov. V našom okrese 
majú astronomické krúžky už vy-
še 20 ročnú tradíciu. Máme jeli 
v okrese 31, z čoho 4 sú pri 
gymnáziách a 27 pri ZDŠ. Pri 
vyhodnotení súfaže sa verejne 
pochvália a odmenia aj dvaja 
vedúci astronomických krúžkov 
— takí, ktorí vedú krúžok 10 ro-

kov. Tohto roku boli vyhodnote-
ní a odmenení súdruhovia Ivan 
Repka, učitel zo ZDŠ Bernoláko-
vo a Ľudovít Ekkert, vedúci as-
tronomického krúžku pri Závod-
nom klube Cementár v Stupave. 

Forma súfaže je vhodnou od-
menou pne najlepších členov as-
tronomických krúžkov i pre ve-
dúcich. Prispieva k zvyšovaniu 
odborných vedomostí a zvyšuje 
záujem o atronómiu. Prihovára-
me sa za to, aby súfaže organi-
zovali všecky okresy: takto mož-
no zabezpečit i náročný výbor 
pne krajské a celoslovenské ak-
cie. 

Na každej súfaži odmeňujeme 
knižnými darmi troch najlepších. 
Tohto roku dostali vífazi sútaže 
okrem diplomu aj krásnu knihu 
,.Svet techniky". Vífazi sa navr-
hujú na krajské sústredenie mla-
dých astronómov, ktoré každo-
ročne poriada Krajská hvezdá-
reň v Hlohovci. Okrem troch ví-
fazov vyhodnotia sa další traja 
členovia astronomických krúžkov, 
najmá z radov pionierov, kto-
rých potom hvezdáreň v Hlohov-
ci pozýva tiež na sústredenie po-
nadané pne najmladších astro-
nómov — amatérov. 

Na okresných seminároch má-
vame pestrý program a to jed-
nak z oblasti vzdelávania (účast-
níci dostanú ucelený prehTad o 
najnovších poznatkoch z astro-
nómie a kozmonautiky) a jed-
nak sa na seminároch organizujú 
praktiká (pozorovanie počasia, 
pozorovanie Slnka vyhPadávanie 
zaujjmavých objektov na oblohe 
a pod.). Okrem toho premietame 
na seminári najnovšie náučné 
filmy, diafilmy a diapozitivy. Na 
nas"om seminári na Kamennom 
mlyne sine inštalovali aj okresnú 
výstavu výtvarných práv, ktoré 
žiaci zaslali do súfaže Aurora 
poriadanej na počest 60. výročia 
VOSR. Z nášho okresu sa na 
tejto súfaži zúčastnilo 13 škol, 
ktoré poslali vyše 170 žiackych 
súfažných prát. 

EVA BAJČEVOVA, met. OOS 

T a, čo sa tento rok zúčast-
nili celoštátnej meteorickej 
expedície na I upčianskej 

Magure (11.-24. júla), zažili 
všecko, čo skytajú vysokohorské 
podmienky: horúčavu kombino-
vanú so štipaním ovadov, lejaky, 
ranné námrazy, krupobitie — i 
kontrolu stanovocieho povolena 
z miestneho JRD. K d'alším zá-
žit kom (kultúrnym) patrí okrem 
odspievania všetkých starých me-
teorárskych pesničiek aj vznik 
novej (je to precítený recitativ 
o bin¢re, krmítku, tastri a ostat-
ných meteorárskych ¢tribútoch). 

Meteory 
na 

Magure 

Čo sa lýka športu, okrem n¢naj-
výš dynamickej jazdy Honzu 
Hollana na gáziku, pestovalo sa 
v tábore hádzanie plastikových 
tanierov UFO pomedzi stany. A 
samozre jme, k mocným zážitkom 
treba priradif aj všetky výplody 
umenia kuchárskeho: účastníci si 
variuj sami v 6-členných skupin-
kách, každá mala svoju „kuchy-
ňu" t. j. stan so zásobami, ne-
ustále slabnúcžm varičom a ob-
medzeným prídelom vody. 

V jednej z týchto šiestich sta-
nových kuchýň bol nápis „U po-
hody největší". Ako sa dalo oča-
kávat, práve na tomto mieste 
sa n¢chádzal Zdeněk Mikulášek, 
vedúci odborného programu ex-
pedície a teda osoba najkompe-
tentnejšia aj pre naše interview. 
Po privítaní mi pohostinne podal 
lyžicu zvanú „kubičák" (naozaj 
v¢čšou nejedol ani Martin Kuku-
čín) a časí svojho obeda. Keď 
hrdo dodal, že to, čo práve o-
chutnávam, je džuveč, zdvorilo 
som sa pop ýtala radšej na me-
teory a na odborné zameranie 
expedície. 

— Pozorovat meteory cez da-
lekohlad sine sá rozhodli nielen 
preto, že sa nám podarilo zohnuf 
78 binarov, ale aj preto, že slabé 
meteory, ktoré móžeme vidief pri 
10 násobnom zvúčšení našich da-
lekohladov, sú v mnohom zaují-
mavé: hoci tvoria vúčšinu mete-
orickej hmoty, vieme o nich me-
nej než o meteoroch jasnejších, 
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vizuálnych. Z vizuálneho pozo-
rovania meteorov vychádza, že 
čím sú meteorické častice men-
šie, tým je ich viac a poznáme 
dost presne kravku tejto závis-
losti. Teraz chceme zistovat, do 
akej miery pokračuje tento vztah 
— luminozitná funkcia — aj pre 
meteory teleskopické. Je to pro-
gram, aký sme mali aj pred pár 
rokmi na expedícii na Smreko-
vici. 

Prečo ste sa rozhodli tábo-
rit na tomto mieste, a to napriek 
tomu, že sem treba dovážat vo-
du? 
— Lebo sú tu ideálne pozoro-

vacie podmienky: nie je tu oro-
grafická oblačnost, sme pred ňou 
chránen£ kruhom hůr a mimo-
riadna je aj dohladnost nad ob-
zor. To je pre náš program ob-
zvlášt cenné, lebo pozorujeme sú-
časne v různych výškach (25, 37 
a 90 stupňov nad obzorom). V 
zenite sú meteory bližšie k nám, 
a preto ich vidíme jasnejšie než 
meteory pri obzore. Ak máme 
súčasne pozorovat aj meteory nad 
obzorom, nemůžeme sa dívat cez 
hrubú vrstvu prízemnej znečiste-
nej atmosféry, ale potrebujeme 
vysokohorské podmienky. Tu ie 
dohladnosf naozaj fantastická. 
Je zaujímavé, že dokonca za bie-
leho dňa boto vidief Venušu, ce-
lý daň sme sa mohli dívat na 
tento zvláštny úkaz, aký človek 
v melte sotva kedy uvidí. 

■ Má terajšia expedícii oproti 
predošlým ne jaké novinky? 

— Zmodernizovali sme sa v me-
raní času a po prvýkrát použí-
vame na expedícii elektronické 
digitálne hodiny. Zhotovil ich 
Ing. Karol Jehlička z našej hvez-
dárne. Hodiny napájame z aku-
mulátora nášho gazíka. Od cen-
trálnej jednotky vedú tni disple-
je, takže všetky naše štyr: po-
zorovacie skupiny majú zaručene 
jednotný čas. Ďalšia prednost di-
gitálnych hodin je presnost, men-
ší počet omylov pri zapisovaní; 
v rýchlosti, akú musí niekedy 
vyvinút zapisovatel, sa totiž stá-
valo, že pri pohI'ade na stopky 
zle odčítal čas. Teraz stačí jed-
noducho opírat čísla z digitál-
nych hodin. 

Používame aj nový, myslím že 
objektívnejší spůsob odhadovania 
jasnosti meteoru: pozorovatel 
musí meteor porovnat s hviez-
dami na mapke a odhadnút ma-
gnitúdu meteoru v ich škále jas-
nosti. Ako sa obloha pohybuje, 
mení sa aj súbor porovnávacích 
hviezd. 

■ Co je podia vás na meteo-
rických expedíciách významnej-
šíe: prínos, aký můžu mat pre 
vedu a či prínos pre jednotlivca? 

— Určite to druhé. Pozorova-
nie meteorov je náročná, inteli-
gentná zábava, navyše kolektív-
na. Stretávajú sa tu audia 1roz-
ličných profesi£: v našej skupine 
máme okrem študentov, ktorých 
je váčšina, aj programátora, trak-
toristu, prekladatelku, strojvodcu 
— a všetci si rovnako radi čer-
pajú na meteorické expedície 

Foto: Helena Nováková 

svoju dovolenku. Fri pozorovaní 
meteorov si človek vytrénuje 
schopnost byt presný, vytrvalý a 
důsledný — všetko vlastnosti, kto-
ré sa zídu pri štúdiu i v živote: 
Ale najmá — je to nesporne 
krásny koníček — a čo treba 
viac? 
Pre nás, na brnenskej hvez-

dárni, expedíci•a to nie sú len dva 
týždne pozorovania, ale celoroč-
ná činnost: len mapy, podia kto-
rých teraz pozorujeme, pripra-
vovali a rozkreslovali štyria In-
dia dva mesiace, zhotovenie pro-
gramu pre počítač trvá samozrej-
me ešte dlhšie a o vyhodnocovaní 
výsledkov ani nehovoriac. Do-
dnes je mnoho materiálu z ex-
pedícií nespracovaného. Může sa 
tam nájst niečo cenné pre vedu, 
ktovie. Každé pozorovanie může 
byt hodnotné, ak je dost spo-
lahlivé. A tak, pozorovanie me-
teorov je činnost, ktorá aj ked 
sa robí pra zábavu, musí sa ro-
bit vážne, důsledne. 

Treba to vidiet 

Teraz ked čítate článok, je už 
expedícii v štádiu spracováva-
n£a, na brnenskej hvezdárni. Cel-
kove sa na expedícii pozorovalo 
6 nocí a získalo sa 3598 zázna-
mov. Pretože na ten istý úsek 
oblohy sa dívali vždy dvaja až 
traja pozorovatelia z róznych sku-
pin, určitá časí meteorov zazna-
menali viacer£. Tých.to spoločných 
meteorov sa našlo 688. 

STOP! Hlásenie meteorov vy-
zeralo asi takto: 7, ± —, 6, 5, 
bola. 2 f, 3, 4, žitý, 1, 2: to je, 
na ukážku jeden z najkrajších 
meteorov piatej pozorovacej noci. 
Chcete „preklad"? Meteor letci 
smerom 7 (skoby zo stredu ho-
dinového ciferníky k číslici 7) 
pozícia + — (začal žiarit v zor-
nom poli a vyletel z neho Balej) 
a mal jasnost alco hviezda ozna-
čená na mapka 6,5. Mal stopu, 
pohyboval sa Eavou častou zorné-
ho pola asi 0,2 od jeho stredu, 
rýchlost (meraná v 5-dielnej stup-

nici) bola asi 3, dlžka dráhy me-
teoru bola 0,4 priemeru zorného 
pola. Bol far by žltej, po cele] 
dráhe rovnako jasný. Pozorova-
tel si je istý asi na dvojku, (= 
stredná spotahlivost), že jeho jas-
nost odhadol správne. Uznáte, ked 
to človek popíše slovami, zisti, 
že čísla sú naozaj výborne struč-
né a presné. Můžete si podia nich 
meteor hockedy presne zakreslit. 

Noc postupovala. Po oblohe plá-
val£ družice: podia nich si po-
zorovatelia, ktorí znali zhodné po-
le, na dialku porovnávali, či ma-
je rovnako presne zameraný da-
lekohlad: „Kamíííl! Družica, te-
razl" 

Je zážitok vidiet družicu nic 
v melte, kde se vám schová za 
prvý dom, ale tu, v horách, kde 
prejde po cele] klenbe oblohy. 
Svetielka pulzu júce , £né jasné, 
piné, dalšie červenkasté a pre-
rušované, Stop! Stopl Stop! Bolí 
minúty, ked aj zručný zapisova-
tel mal čo robit. Kým jeden za-
hlásil svoju dávku číslic, už ho 
další dvaja prerušovali svojím 
„stop". Pozorovací interval trval 
7 minút, potom nasledovala 5 ml-
nútová pauza: často sa aj tá vy-
užívala na dopManie údajov. 

Hlavný časomerač hlási na ce-
lý kopec, že další pozorovací in-
terval začína o pol minúty. Za-
pisovatelia sa dívajú na hodiny, 
kým povedia „teraz". Poslědný 
pohlad na mapku dalšieho úseku 
oblohy pri svetle baterky. Ná-
hradníci, ktorým sa dnes neušlo 
pozorovat, už sa s tým zmierili, 
varta čaj a snaž£a sa ho priniest 
svojím zmrznutým kamarátom 
ešte horáci. Na celom kopci vlád-
ne sústredenie. Expedícia je vo 
svo jich najkrajších okamžikoch. 

Akým najrozličnejším tónom 
hlasu možno zakričat „stop", kto-
rým sa hlásí meteor! Stop ako 
údiv, stop, stop, rýchlo, meteorov 
pribúda, stop vecne, stop dvoj-
hlasne, stóóóp — to bola dlhá 
stopa! A tak až kým o druhej 
nezačne obzor blednút. —tf~ 
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Obloha v novembri a decembri 
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SLNKO až do 22. XI, prechádza 
súhvezdím Škorpióna. Zvyšok no- 
vembra, až do 22. decembra je v 
Strelcovi a posledný decembrový 
týždeň vstúpi Slnko do súhvezdia 
Kozorožca. 

Začiatok astronomickej zimy — 
zimný slnovrat — nastane 22. de-
cembra o 00 hodine 24 minúte 
SEČ. 

MERKÚR je v novembri nad ob-
zorom večer. Posledná tohotroč-
ná najviičšia východná elongá-
cia Merkúra nastane 3. XII., u-
hlová vzdialenost planéty od Sln-
ka bude 21° a zapadne asi hodi-
nu po Slnku. Koncom decembra 
(22. XII.) bude Merkúr v dolnej 
konjunkcii so Slnkom a rýchlo 
prejde na rannú oblohu. Počas 
oboch mesiacov sa dostane zo 
súhvezdia Váh cez Škorpióna a 
Hadonosa až do Strelca. Za ten 
čas jeho jasnost poklesne z—0,5' 
na ± 0,4w. 

VENUŠA je počal oboch mesia-
cov na rannej oblohe, jej uhlo-
vá vzdialenost od Slnka sa po-
slupne zmenšuje a preto sapod-
mienky na jej pozorovanie zhor-
šujú. Od Zeme je Venuša najda-
lej 31. XII. - 1,70 a. j. a jej 
jasnost je — 3,4r. Postupne prej_ 
de súhvezdiami Panny, Váh, 
Škorpióna, Hadonosa a dostane 
sa až do Strelca. 10, novembra 
o pol druhej nastane konjunkcia 
Venuše s Mesiacom, Venuša bu-
de 0,1° severne od Mesiaca. Me-
siac vychádza po pol piatej a 
Venuša bude v tom čase už od 
neho vzdialená asi 2°. 
Východy a západy Slnka a Me-

siaca. 

Východy a západy Slnka 
a Mesiaca 

Slnko 
východ západ 

Mesiac 
východ západ 

deň hm hm hm hm 
4. XI. 634 1618 2327 1251 
8. XI. 640 161 251 1446 

12. XI. 6 47 16 07 7 50 17 24 
16. XI. 6 53 16 03 11 35 21 47 
20. XI. 6 59 15 58 13 37 1 14 
24. XI. 7 05 15 55 15 33 5 28 
28. XI. 711 1551 1823 901 

2. XII. 7 16 15 49 22 17 11 23 
6. XII. 7 20 15 47 1 39 13 14 

10. XII, 724 1547 635 1601 
14. XII. 7 28 15 47 10 10 20 41 
18. XII. 7 31 15 48 12 10 0 11 
22. XII. 7 34 15 50 14 09 4 21 
26. XII. 7 35 15 52 17 11 7 43 
31. XII. 7 36 15 55 22 16 10 22 

Mesačné fázy: 
deň h m fáza 

4. XI. 4 59 III 
11. XI. 8 10 nov 
17. XI. 22 53 I 
25. XI. 18 32 spin 
3. XII. 22 17 III 

10. XII. 18 33 nov 
17. XII. 11 38 I 
25. XII. 13 50 spin 



MARS je v novembri a decembri na oblohe po 
celú noc. Nájdeme ho v súhvezdí Raka. Postupne 
sa k Zemi približuje z 1,1 a. j. na 0,69 a. j. a jeho 
jasnost stúpa z +0,4m na —0',7m. Mars bude v tom-
to roku najbližšie k Zemi 31. decembra — 0,69 a. j. 
JUPITER je počal oboch mesiacov na oblohe po 
ce1ú noc. Žiari ako hviezda — 2,3' a nájdeme ho 
v Blížencoch. Jupiter sa k Zemi približuje a 31. XII. 
bude v opozícii so Slnkorn a k Zemi najbližšie 
—4,17 a.j. 
SATURN v novembri vychádza okolo polnoci a 
v decembri je na oblohe už od skorého večera. Je-
ho jasnost postupne stúpne z +0,8m na +0,6m. 
Saturn sa podobne ako Jupiter k Zemi približuje 
z 9,5 a. j. na 8,6 a. j. Planétu nájdeme v súhvezdí 
Leva. 3. novembra nastane zaujímaná konjunkcia 
Saturna s Regulom (a Leva), Saturn bude len 
0,8° severne od Regula. 

Býk je zvieratníkové súhvezdie, 
ktorým Slnko prechádza od po-
lovice mája do polovice júna. Sú- 
hvezdie kulminuje koncom no- 
vembra o polnoci vo výške 60° 
nad južným obzorom. Nájdeme 
ho lahko podla Plejád a Hyád 
— dvoch najjasnejších otvore- 
ných hviezdokóp severnej obolo- 
hy. 

M 45 — Plejády sú nesporne 
najvýraznejším objektom súhvez- 
dia. Dnes poznáme v tejto krás- 
nej otvorenej hviezdokope asi 
250 hviezd do 17m. Všetky tieto 
hviezdy patria k hlavnej postup-
nosti Hertzsprungovho — Russe- 
lovho diagramu. Vek hviezdokopy 
odhadujeme na 20 miliónov ro-
kov, je to teda z kozmického hla- 
diska velmi mladý útvar. Celá 
hviezdokopa je zahalená do pra- 
chovo-plynnej látky, zrejme po- 
zostatku hmloviny, z ktorej 
vznikla hviezdokopa. M 45 má 
priemer asi 33 svetelných rokov 
a je od nás vzdialená 130 parse-
kov. Všetky hviezdy Plejád sa 
pohybujú rovnakým smerom, na 
oblohe však sa ich pohyb per- 
spektívou premieta tak, akoby sa 
všetky hviezdy od seba vzáalova- 
li, čo je znakom toho, že sa k 
nám Plejády približujú. Sedem 
na,)jasnejších hviezd má aj me-
ná, pochádzajúce z gřéckej my- 
tológie. Sú to dcéry titána Atlan-
ta a Okeanovny Pleióné — Maia, 
Meropé, Élektra, Taygeté, Alky- 
oné, Kelainó a Steropé. 

Hyady sú najjasnejšou hviezdo- 
kopou oblohy. Počet hviezd do 
9m v tejto hviezdokope neprevy- 
šuje sto. Priemer hviezdokopy je 
13 svetelných rokov a jej vzdia- 
lenost od nás nie je váčšia ako 
41 parsekov. Hviezdokopu náj- 
deme juhovýchodne od Plejád 
nedaleko najjasnejšej hviezdy 
súhvezdia — Aldebarana. 

NGC 1746 je dalšou jasnou, na 
hviezdy bohatou otvorenou hviez- 
dokopou v Býku. Na oblohe sa 
javí ako obláčik 6,2m o priemere 
asi 45'. Okolo 60 hviezd je roz- 
miestnených v priestore o pne-
mere asi 42 svetelných rokov. 

F'irabia hmlovina fotografova-
ná vo svetle vodíkovej čiary 
656,3 nm• Šípkou je označená po-
loha hviezdy CM Tauri a pulza- 
ru NP 0532• 

URAN je v súhvezdí Váh. V. novembri ho nemóže-
me pozorovat, v decembri vychádza len krátko 
pred východom Slnka. Najďalej od Zeme je v tom-
to roku Urán 4. XI. — 19,59 a. j. Nájdeme ho ako 
hviezdu ± 5,8m. 
NEPT1 N je počas oboch mesiacov v súhvezdí 
Hadonosa a je nepozorovatelný. Je v konjunkcii so 
Slnkom a najdalej od Zeme bude 8. XII. — 31,27 
a. j. a je + 7,8m. 

GEMINIDY sú pravidelný meteorický roj s ra-
diantom v blízkosti hviezdy (c' GEM) Castor. Ma-
ximum činnosti tohto roja pripadá na 13. decem-
bra pred polnocou. Frekvencia je asi 60 meteorov 
za hodinu. 13. decembra Mesiac zapadá skoro ve-
čer, tak že ak bude jasno, podmienky na pozoro-
vanie tohoto roja budú výborné. 

SÚHVEZDIE BÝKA 

~ 

~ .~ • 

---- - i 
I 

. ' I 
I 
I 
I 

• I 
I 

.y 

'
• 
' .. • M 45 i 

NGc1746  . I 

HYADX
. 1 ‚ 

I 
I 
t 

I 
I 

. 
I 

•1 
I 
i 
I 
I 
I 
I 

- - •1 J 

KOZMOS - 159 



CM Tauri v maxime a minime svoje] jasnosti 
časový rozdiel medzi snímkami je asi 0,01 sekundy. 

(označená 

M 1, NGC 1952 — Krabia 
hmlovina — sú všetko označenia 
pre objekt, ktorý v ostatnom 
čase viac a viac púta pozornost 
astronómov. 

Okolo nenápadnej hviezdičky 
CM Tauri je planetárna hmlovi-
na, ktorá vznikla v roku 1054 
a upútala pozornost obyvatelov 
Zeme ako velmi jasná superno-
va. Hviezdička, ktorú predtým 
nik nevidel, dosiahla pil výbuchu 
až — 6m, takže bola velmi dobre 
pozorovatelná aj cez deň. Pla-
netárna hmlovina — pozostatok 
po tomto obrovskom výbuchu sa 
dnes rozpína na všetky strany 
rýchlostou asi 1100 km/sek. Plyn-
né masy, vyvrhnuté v čase výbu-
chu dosahujú do vzdialenosti asi 
3 sv, roky od CM Tauri. Hmot-
nost tejto obálky je zhruba rovná 
hm otnosti nášho Slnka. 

Najzaujímavejšou na M 1 je 
však samotná hviezda CM Tauri. 
Je to slabá hviezda 18m a v pne-

OBSAH: 

šipkou 

behu dvoch milisekúnd sa zjas-
ňuje o tni hviezdne velkosti. V 
roku 1968 astronómovia objavili 
v Krabej hmlovine rádiový zdroj, 
s periódou pulzov 0,033093 sekun-
dy a nazvali ho NP 0532. Jaso-
vá teplota tohoto zdroj  dosahuje 
až 10st K a magnetické pole má 

PHDr. P. KANIS: Začiatok novej epochy 129 
Aurora  130 
Start k velkým cielom  131 
T. FABINI: Rozhovor s RNDr. Z. Bochníčkom 134 
M. V. KELDYŠ: Venuša zblízka . 137 
Rántgenová astronómoa na Sapute 4 . 141 
RNDr. J. SÝKORA: RATAN-600 . 146 
RNDr. B. VALNIČEK, CSc.: Výzkum Slunce 

a družice Interkosmos  148 
RNDr. J. ŠTOHL, CSc.: Interkozmos na Kube 151 
Dr. Š. KUPČA: Amatéri medzinárodne  153 
Amatéri z Krymu  154 
E. BAJČEVOVA: Vybrala najmladšia 156 
Meteory na Magure  156 
Obloha  158 

KOZMOS - 160 

hodnotu zhruba 2 X 10a gausov, 
čo je o rád viac, ako dokážeme 
vyrobit na Zemi. O rok neskór 
stotožnili astronómovia pulzar 
NP 0532 s hviezdou CM Tauri 
a tak sme sa dozvedeli prvý raz 
o neutrónovej hviezdy. Je to zby-
tok po výbuchu supernovy v r. 
1J54, teraz má svietivost asi 20 
tisíc ráz váčšiu ako Slnko a jej 
polomer je len asi 10 km" Hmot-
nost CM Tauri sa príliš nelíši 
od hmotnosti Slnka a tak dosta-
neme fantastickú hustotu ne-
utrónovej hviezdy — asi 1015gí 
cm. To znamená, že jeden ku-
bický centimeter látky z tejto 
hviezdy by na Zemi vážil okolo 
10 miliárd ton. 

V septembri 1969 poklesla sko-
kom perióda pulzov NP 0532 0 
77 pikosekúnd a v októbri 1971 

),0 40 ps. O niekolko týždňov po 
zmene periódy pulzaru sa obja-
vili i optické zmeny v štruktúre 
hmloviny. 

Nedaleko Krabej hmloviny, vo 
vzdialenosti asi 1,5°, pozorujeme 
další pulzar NP 0525, ktorého pe-
rióda je najdlhšia zo známych 
periód pulzarov — 3.74591 se-
kúnd. Vzdialenost oboch pulzarov 
od nás je asi 200 parsekov a dnes 
ešte nevieme povedat, či oba spo-
lu vývojove súvisia alebo nie. 

Fotografia hore: 
ČasE súhvezdia Býka s hviezdokopami M 45 

(vpravo bore), Hyády (okolo najjasnejšej hviezdy) 
a NGC 1647 v strede snímky vYavo. 
Fotografia dolu: 

iVI 45 — Plejády 

~ 

NA OBALKE z oboch strán fotografie preletu 
nosných rakiet prvých sovietskych družíc, ktoré 
zhotovili pred 20. rokmi na Skalnatom Plese. Na 
prednej strane obálky vidíme prelet nosnej rakety 
cez Plejády. Snímka je z 19. 7. 1958. Na poslednej 
strane obálky vidíme východ nosnej rakety Sput-
nika 1 spoza Lomnického štítu. Fotografované 23. 
novembra 1957. Velká svietiaca stopa vTavo od 
rakety je signálny reflektor na vrchole Lomnického 
štítu. 

K O Z M O S — populárno-vedecký astronomický 
dvojmesačník. Vydáva Slovenské ústredie amatér-
skej astronómie v Hurbanove za odbornej spolu-
práce Slovenskej astronomiekej spoločnosti pri 
SAV, vo vydavatelstve OBZOR, n. p. Doč'asne po-
verený vedením redakcie Milan Bélik, niaditel 
SÚAA, Výkonná redaktorka: Tatiana Fabini. Od-
borný redaktor: RNDr. Eduard Pittich. CSc. Gra-
ficxa úprava: Dušan Kalmančok. Redakčná rada: 
RNDr. Anton Hajduk, CSc. (predseda), Ivan Mol-
nár, prom. fyz. (podpredseda), RNDr. Anna Anta-
lová, CSc., RNDr. Elemír Csere, PhDr. Ján 
Dubnička, CSc., Štefánia Fialková, prom, fyz., Ján 
Mackovič, Daniel Ocenáš, Eduard Odehnal, RNDr. 
Július Sýkora, CSc., Matej Škorvanek, prom. fyz. 
Tlačia: Nitrianske tlačiarne, n. p., Nitra, ul. R. Ja-
šíka 26. Vychádza 6 X do roka, v každoni párnom 
mesiaci. Cena jedného čísla 4,— Kčs, ročrié pred-
platné 24,— Kčs. Rozširuje PNS. Objednávky na 
predplatné: PNS, ústredná expedícia tlače, 88419 
Bratislava, Gottwaldovo nám. 6. 
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