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Prešovská hvezdáreň se v nominulého
vembri
roku prestahovala
do renovovanejbudovy vodárenskej
veže (ona obr. Nore ). Krajská hvezdáreň, ktorá bola
založená ako prvá
Pudová hvezdáreň
na Slovensku a za
svoju činnost dostala r. 1958 štátnn vyznamenanie
„Za
vynikajúcu
prácu", získava teda na svoje tri
dsiate ,narodeniny
nové priestory. Zároveň sa začína s
výstavbou nového
planetária,
ktoré
kiide súčastou malého
astronomického
komplexu.
Foto vravo dolu:
pohfad na kupolu
starej
prešovskej
hvezdárne. Vpravo
dolu. budova tesne
prod renováciou.

Úspechy
indových
hvezdární
vo svetonázorovej výchove
MILAN B);LIK, riaditeY SÚAA v Hurbanove

Zvyšovanie životnej úrovne — to nie je len uspokojovanie potrieb inateriálnyeh, ale v rovnakej miere aj rozvoj vzdelanosti a kultúry. Na formovaní
a všestrannom rozvoji osobnosti socialistického človeka sa významnou microu podiefa sústava kultúrno-osvetovej práce, ktorej hlavnou úlohou je ciePavedomá výchóva k vedeckému svetovému názoru.
Nezastupitelnú úlohu v procese svetonázorovej výchovy mládeže i dospelých majú Pudové hvezdárne.
Popularizovanie poznatkov z astronómie a pribuzných prírodných vied,
šírenie vo verejnosti, má
mimoriadne velký vplyv na myslenie a svetonázor
najmá mladých Pudí, ktorí majú spontánny záujem
o astronómiu a kozmonautiku.
Počas tridsiatich rokov stali sa Pudové hvezdárne
strediskami popularizácie astronómie a príbuzných
vied. Postupne sa vybavovali potrebnými pristrojmi,
najmá d'alekohradmi 40-60 cm. Hoci ešte zdaleka
nemůžeme byt spokojní s priestormi, které Pudové
hvezdárne ku svojej práci bezpodmienečne potrebujú, aj v tomto smere vykonalo sa už mnoho práce:
vybudovali sa nové zariadenia alebo sa robin prípravy pro započatie výstavby. Budovanie Pudových
hvezdární najmá po XV, zjazde KSČ plánovite pokračuje.
Jedenást hvezdární, ktoré mánie na Slovensku,
může sa pochválit bohatou činnost'ou. Každoročne
uskutočňujú vzdelávaeie pode jatia najrůznejšieho
druhu — semináre, výstavky, sút°aže, odborné pozorovatelské expedície, kurzy, prednáškové cykly, ako
aj zrazy mladých astronómov. Vykonávajú sa odborné a demonštračné pozorovania Slnka, Mesiaca, planět, hviezdnych objektov a různych úkazov na oblohe. Hvezdárne prijímajú ročne stovky exkurzií zo
škůl i závodov. Riadia a usmerňňujú právu astronomických a ateistických krúžkov, ktorých počet na
Slovensku už dosahuje 600 a neustále sa zvyšuje.
Mládež má možnost uplatnit' a rozviiiút° svoje záujmy
priame na Pudových hvezdárňac, či už pri pozorovaní a fotografovaní alebo pri výrobe hvezdárskyeh
d'alekohfadov, optiky a mých poniůcok. Táto práva
a zvýšený záujem mladých o astronómiu kladie stále váčšie nároky na právu Pudovýchi hvezdární, na
jej neustále skvalitňovanie.
Spolupráca Pudových hvezdární na Slovensku s Pu
dovými hvezdárňami v Českej socialistickej republike a v posledných rokoch aj s niektorými ľudovými
hvezdárňami v ZSSR, Bulharsku, PoFsku, Maďarsku
a NDR sa úspešne rozvíja. Naše zariadenia už navštívili desiatky mladých astronómov za socialistických
štátov a naši mladí astronómovia tiež mali možnost
navštívit° Pudové hvezdárne v týchto krajinách. Takáto spolupráca prináša svoje ovocie nielen v získavaní nových poznatkov a skúseností v popularizácii
astronómie, ale dáva možnost nadviazania priatel'-

Nový Celestron v kupoli hurbanovskej hvezdárne.

ských kontaktov medzi mladými astronómami-amatérmi v socialistických štátoch, čína prispieva k výchove naše] mladej generácie v duchu socialistického internacionalizmu.
Záujeni verejnosti o astronómiu a kozmonautiku
sa zvyšuje aj vd'aka mnohým udalosliam na tomto
poli.
výsledky
Vynikajúce
sovietska
dosiahla
kozmonautika, s úspechom sa rozvíja stále užšia
spolupráca socialistických štátov v rámci organizácie INTERKOZMOS. Vynikajúce
dosahujú aj
naše vedecké praeoviská, o čem svedčí bohatá účast
nášho prístrojového vybavenia a experimentov v rámci Interkozmosu. Docenenim výsledkov tejto spolupráce je aj let nášho prvého kozmonauta na Sal'ute
6, ktorým sa začala etapa pilotovaných letov v rámci organizácie Interkozmos.
Činnost Pudových hvezdární, ktorých poslaním je
poskytovat kvalifikované a aktuálne informácie o
novinkách astronómie a kozmického výskumu, kladie pri množstve nových udalostí a súčasnom pokroku astronómie stále vdčšie nároky na rczhlad a odbarnú pripravenost° pracovníkov hvezdární. Tým viac
doceňujeme odbornú spoluprácu našich vedeckých
pracovníkov Astronomického ústavu SAV, ktorí sa
zúčastňňujú prh vytváraní pozorovatelského programu
pra Pudové hvezdárne, pomáhajú riešif otázky prh
budovaní nových pozorovacích zar°iadenň a svojimi
prednáškami zúčastňujú sa na odborných seminároch pra pracovníkov Pudových hvezdái°ní.
mierou prispieK popularizácii astronómie
va aj náš časopis ř:oznaos. Iste našich čňtateTov poteší, že v tomto čísle už nájdu na štyroch vnútorných
stranách farebné fotografie: v astronómii má Iarebná fotografie okrem svojej estetickej hodnoty aj volků hodnotu informatívnu. Preto sa snažíme získat
možnosti, aby sine farebné Fotografie mohli uvorejňňovat čím častejšie, pokial to tlačiarenské možnosti
dovolia. Veríme, že v novem ročníku Kozmosu nájdu
si čitatelia stále vine zaujímaných informácií a časopis bude dalším povzbudením pre činnost našich
amatérov-astronómov.
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Nobelova cena
za fyziku 197$
Piotr Leon idovič Kapica
Arno Penzias a Robert Wilson

RELIKTOVÉ

ŽIARENIE

Arno Penzias a Robert Wilson, rádioastronómovia
Bellových telefonických laboratórií, stali sa laureát
mi Nobelovej ceny za fyziku r. 1978 za objav reliktového žiarenia. Mohlo by sa hned dodat — za náhodný objav. Lebo nech to znie akokoTvek prekvapujúco, objav, ktorý patrí v dejinách astronómie medzi
najvzrušujúcejšie, vznikol v našom storočf plánovania vady skutočne náhodou.
Kec? si Penzias a Wilson zostavili na pozemku Bellov~ch telefonických laboratórif lievíkovitú anténu
a meralf rádiový šum, prichádzajúci z oblohy, nehledali nič také, čo by súviselo so vznikom vesmíru
a teóriou Big Bangu. Iba sa snažili zostrojit svoju
aparatúru tak, aby sa signály z telekomuníkačných
družíc mohli zachytávat s čo najmenším šumom. Pritom zistili, že na vine 7,35 cm prichádza slabý, ale
trvalý rádiový šum, rovnomerne ze všetkých smerov
oblohy. Ako keby celá obloha slabúčko žtarila v rádiovej oblasti. Toto sa nedalo vysvetlit ináč, než že
ide o žiarenie, ktorého zdroj je mimo našej Zeme.
Celá vec získala nové súvislosti a prvoradý význam, ked sa zobral do úvahy predpoklad, že objavené žiarenie na vinovej dlžke 7,35 cm by mohlo
byt súčastou spektra vyžarovania absolútne čierneho
telesa s teplotou okolo 3 K. Podia teórie Big Bangu
(vtedy ešte nie všeobecne príjatej) sa totiž očekávala existencia takéhoto žiarenia, ktoré malo zostat
ako zvyškové (reliktové) zo začiatočných fáz vývoja
vesmíru tesne po Big Bangu. Po Penziasovom a Wilsonovom objave začali astronómovia hladat žiarenie
pozadia na dalších frekvenciách a tak sa postupné
spresnilo, že spektrum tohto žiarenia zodpovedá vyžarovaniu absolútne čierneho telesa s teplotou 2,7 K.
Reliktové žiarenie, ako pozostatok po mohutnej axplózif, ktorou sa začal vznik a expanzia Metagalaxie,
príchádza k nám z vesmíru ze všetkých smerov
s rovnakou intenzitou a můžeme ho zachytit na vinových dlžkach od 0,35 cm až po 21 cm.
Hned po objave reliktového žiarenia v roku 1965
pribúdal počet astronómov, presvedčených o správnosti teórie Big Bangu: dnes už sa táto tečna vzniku vesmíru jednoznačné považuje za dokázanú. Objav teda zjednotil kozmológov, astronómov, fyzikov
i filozofov v názore na počiatok pozorovaného vesmíru.
je však namieste otázka, či nebyt náhody a dvoch
šikovných rádioastronómov, založených viac experimentátorsky než teoreticky, zostalo by reliktově žiarenie neobjevené. Isteže nie: práve v tom čase, ked
ohaje terajší laureáti Nobelovej ceny zaznamenávali
toto žiarenie iba náhodou, další vedec si konštruoval
prístroj, s nádejou, že zachytí práva takéto žiarenie.
Bol to R. H. Dicke, ktorý sice Nobelovu cenu nedostal, ale jeho zásluhou zostáva, že docenil význam
náhodných meraní a upozornil na ne odborná astronomická verejnosf. Pretože spektrum reliktového
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žiarenia je už podrobné preskúmané, můžu ho pozorovatelia začat využívat na pokusy ako merat pohyb
proti tomuto vesmírnemu štandardnému systému. Takéto merania už začali a ako sa zdůrazňuje v oznámení o udelení Nobelovej ceeny, můžu mat revolučný význam pne budúcnost astronómie i fyziky.

SUPRATEKUTOSŤ

Je možné, aby vedec vo veku nad 80 rokov nebol
iba tieňom a legendou?
Piotr Leonidovič Kapica hovorf o skleróze vedcov
a skleróze inštítúcif s takou dávkou humoru, že človek nezapochybuje o duševnej s':težosti tohto 84•
ročného vedca — odvlani laureáta Nobelovej ceny.
Niektorí tvrdla, že jeho „večná mladost" spočívo
v dokonalých organízačných schopnostiach: so sekundovou presnosfou vraj príchádza na Ústav fyzikálnych problémov v Moskva, ktorého je riaditeiom
a denne trávi tri-štyri hodiny v laboratóriu. Im vyzdvihujú jeho tvorivost a nekonvenčnost. V taj súvislosti sa spomína ako obhajoval moderně výtvarné
umenie, z čoho vyplynula tradicia, dodnes udržiavaná, vystavovat na chodbách jeho ústavu smelé súčasné výtvarné práce. Tradíciám sa neprispůsobil ani
v Anglicku: v Cambridge, kde administratfviiymi
prácami poverovali solídnych gentlemanov, zamestnel vraj vo svojom laboratóriu peknú sekretárku.
A ako to už býva, najmenej historiek koluje o nekonvenčnosti jeho vedeckého myslenia .. .
Bol 15 rokov v Cambridge Ruthefordovým žiakom,
ale nie jeho epígónom. Necítil sa byt vážnym teoretikom, ale skůr experimentátorem: práve tak ako
pohotovo si vymýšlel odvážné hypotézy, tak zručne
staval pra svoje experimenty príncipiálne nové zariadenfa. Novy typ skvapalňovača hélia, ktorým získaval pre svoje fyzikálne práce rekordne nízke teploty, umožnil mu ochladit hélium pod 2,17 K do
stavu, ktorý se vyznačuje extrémne vysokou tepelnou
vodivostou. Dokázal, že tento stav — tzv. supratekutost je spůsohený mimoriadne nízkou viskozitou, pri
akej hélium preteká rýchlo a prakticky bez odporu
kapilárami alebo i cez porézne materiály.
Hecf sa Kapica venoval viacerým odborem fyziky,
najznámejšie sú práve jeho teoretické práce ve fyzike nízkych teplůt. Práce, které vychádzali z originálnej experimentálnej metódy a doviedli na celkom
nové pole fyziky. Rutheford o tom povadal: „Pokrok
vody závisí vo veTkej miere od vývoja nových technických metód a ich aplikácfí na vedecké problémy ... Vtlačíme energií a nadšenfu profesora Kapicu, že se mohli ukovat nové a mocné zbrane výskumu, ktoré potom podstatne prispeli k možnostiam
výskumu v nových oblastiach."

Svoju nekonvenčnost a zmysel pre jednoduchost nezaprel P. L. Kapica ani vo fyzikálnych
prfkladoch, ktorž dával svojim žiakom. Naprfklad: 1. Vysvctlite, prečo sa může človek udržat na tenkom Tade skúr ked' beží ako kecl
stojí? 2. Odhadnite čas, za ktorý zamrzne potok. 3. Popište, ako tlak sinečného žiarenia
může ovplyvnit dráhu Zeme.
O týchto „jednoduchých" príkladoch (puhlfkované boli v zborníku „Znanie 6/1972 — serija fizika") vyhlásil Kapicov žiak L. D. Landau, že niektoré sú preňho prfliš tažké ...

Procesy, ktoré vedú k vzniku novy sú pomerne
známe: v tesnej dvojhviezde, ktorú tvorí červený
obor a biely trpaslík, nastáva v určitom období prechodový jav — rozpínajúca sa atmosféra červeného
obra vypiní kritický povrch a jej určitá časí se dostáva pod gravitačný vplyv bieleho trpaslíka. Nastáva
prenos hmoty z obra na trpaslíka: plyny dopadaju
na jeho tenkú vodíkovú atmosféru, zvyšujú jej teplotu a tlak, až kým nenastane výbuch, ktorý pozorujeme ako náhle, výrazné zjasnenie hviezdy — novu.
Výbuch zasiahne iba jednu tisícinu z celkovej hmotnosti trpaslíka a kecl doznie, jasnost bieleho trpaslíka poklesne. Pri ďalšom vývoji červeného obra sa
dá očakávaf, že jeho atmosféra opht prekročí krltickú hranicu nad povrchom a celý cyklus sa méže
v tesnej dvojhviezdne viackrát opakovat.
Supernova nie je dlhotrvajúca a mimoriadne jasná
nova, ale je to úpine iný jav: zatlaf čo nova vzniků
výbuchom na povrchu hviezdy, v hviezdnej atmosfé
re, supernova je výbuchom, ktorý zasahuje aj jadro
hviezdy.

ŠTYRI NAJZNAMEJŠIE

I-Imlovina 6990-92 v súhvezdí Labute je zvyškon► po
supernove, ktorá tu vplannla približne pred 18 000
rokmi. Ilmlovina expanduje rýchlost°oa 300 km/s, ako
to dokázali r. 1976 R. P. Kirshner a K. Taylor.

Teoreticky se predpokladá, že v galaxii ako je na
ša, by mala supernova vybuchnút raz za desat až
sto rokov. Počet supernov v našej Galaxii, ktorých
vzplanutie se pozorovalo, je však nepomerne menší:
za posledně tisícročie máme iba štyri záznamy o pozorovaní tohto javu.
Nejstarší záznam — z 1. mája 1006 máme o supernove v súhvezdí Vika, ktorú starostlivo sledovali po
niekoTko rokov viacerí arabskí pozorovatelia. Zaznamenali, že v maxime bole jasná ako mesačný
spin. Pro pozorovatelov zo severnej pologule hola
prOlil nízko nad obzorom; znejme preto jediný, kto
si ju v našich zemepisných šírkach všimol, bol švaj-

S11pe110Vy ..
V Galaxii
Supernova je hviezda v štádiu gigantického výbuchu. V tomto období svoje] existencie, ktoré móže
trvat niekoTko mesiacov, ba až vyše roka, hviezda
zvýší svoju jasnost až niekoTko miliárdnásobne.
Len velmi málo hviezd — zopár z milióna se měže stať supernovami, pretože len málo hviezd má
na to epotrebnú hmotnost. Predpoklady stat se supernovou majú niektoré z najjasnejších hviezd našej
oblohy, napr. Betelgeuze, Antares a Spike. leh hmotnost je v porovnaní so Slnkom pniliš velká — je
teda temen isté, že skončia ako supernovy. Hviezdy
s takouto hmotnosťou sú však velmi zriedkevé, pneto aj výbuchy supernov sú úkazy vzácne: za obdobie
posledných tisících rokov srna pozorovali iba štyri
prípady výbuchu supernovy v našej Galaxii. A pretože naposledy sa supernova v našej Galaxii pozorovala r. 1604, teda pat rokov pred tým, než sa v astronómii začal používat dalekohled, máme popis
tohto vzácneho jevu iba na základe vizuálnych pozorovaní. Modernými inetódami sa supernovy pozorovali v mých galaxiách: dodnes máme zhromaždené
údaje o približne 400 extragalaktických supernovách.
Menej jasné vzplanutia hviezd dostali názov „novy". Každý rok vzplanie v Galaxii niekoTko desiatok
nov a z nich iba najbližšie sú viditelné volným
okom. Nova Cygni 1975 patrile k najjasnejším novám za posledných 33 rokov. V maxime dosiahia
jasnost druhej magnitúdy.

RNDr. ANNA
ANTALOVA, CSc.

člensky benediktínsky mnich, ktorý ju pozoroval počas troch mesiacov.
Až v posledných desatročiach se zistilo, že v tých
oblastiach na oblohe, kde se pozorovalo vzplanutie
supernovy, sú dnes výrazné rbntgenové a rádiové
zdroje. V optickej oblasti žiaria tieto objekty len
velmi slabo: sú to rýchlo sa rozpínajúce hmloviny.
V súhvezdí Vlka, kde vybuchla supernova r. 1006,
se zistil silný rádiový a rtintgenový zdroj, avšak diho se nedanilo identifikovat objekt v optickej oblasti. Až r. 1976 pomocou 4 m ďalekohledu na Cerro
Tololo (Chile) našiel Van den Berg v súhvezdí Vlka
slabú difúznu hmlovinu chumáčkovitého tvaru, o
ktorej dokázal, že je optickým zvyškom supernovy
z roku 1006.
Ďalšia galaktická supernova bola pozorovaná o 48
rokov neskór v súhvezdí Býka. Popis tohto úkazu
nachádzame v čínskych kronikách, ktoré dósledno
zaznamenávali objavenie se „hviezdnych hostí", čo
je vtedajši súhrnný termín pre všetky neobvyklé objekty na oblohe, ako sú kométy, novy, bolidy a podobna. Vďeka čínskym pozorovetelom vieme, že
hviezdny host v Býkovi se objavil 4. júla 1054; objekt bolo 23 dní vidiet aj na dennej oblohe a celkove ho boto možné pozorovat volným okom 653 dní.
Výbuch tejto supernovy je znázornený aj na zeujímavej dobovej malba Navarských Indiánov, ktorú
se zachovala v jednej z arizónskych jaskýfi.
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Zvyškom po supernove v súhvezdi Býka je známa
Krabia hmlovina (M 1), která patry medzi najjasnejšie rádiové, infračervené, rčntgenové a gama objekty. V Krabej hmlovine sa našiel jeden z prvých pulzarov — zdroj, ktorý vysiela pravidelné pulzy na
rádiových vinách. Viedlo to k ddležitému objavu:
že pulzar — rotujúea neutrónová hviezda, je zvyškom původnej hviezdy s pomerne velkou hmotnostou, ktorá vybuchla ako supernova. Pulzar svieti
v optickej oblasti iba slabo, ale energiu vysiela —
v pravidelných pulzech — na rádiových, róntgenových i gama frekvenciách.
V roku 1572 vybuchla supernova v súhvezdí Kesiepeja. Po niekolko dní bole jasnejšia než Venuše
a beto ju vidief aj cez deíň. Túto supernovu pozoroval Tycho de Brahe — 457 noci — a vydal o nej
knihu De Stella Nova (O novel hviezde). Dnes už
vteme, že nova nic je novovzniknutou hviezdou, ale
naopak, velmi starým objektom. Zvyšok Tychonovej
supernovy je na rozdiel od Krabej hmloviny velmi
slabý. Hmlovinku našiel až r. 1949 Baade pomocou
5 m reflektory na Mt. Palomare. Pulzar sa ve zvyšku
po supernova zatial nepodarilo nájst.
Aj ďalšia supernova, posledná, která sa pozorovala
v našej Galaxii, je spojená s menom význačného
astronóma, a to Jána Keplera, který ju pozoroval
365 dní. Objavila sa r. 1604 v súhvezdí Hadonosa
a bola dvakrát tak jasná ako Sirius. Traduje se, že
Keplerova supernova vzbudila aj Galileiho záujem
o astronómiu.

V súhvezdí Kasiopeja sú teda dva zvyšky po supeinove: tú prvá videí a popísal Tycho de Brahe r. 1572
a o taj druhej, z polovice 17. storočia sa nijaký záznam nezachoval. Pretože v smere, kde na obloha
leží Cassiopea A, sú husté medzihviezdne prachoplynové oblaky, je možné, že absorbovali žiarenie
tejto supernovy, takže pre pozemštanov zostal úkaz
neviditelný.
Rádiový zdroj Cass. A nic je však najmladšlm
zvyškom supernovy v našel Galaxii ako sa donedávna myslelo. Dokonce aj celkem nedávno — pred 120.
rekmi vybuchla v našej Galaxii supernova, a to v súhvezdí Škorpióna (pozn i čl. Galaxie dihuje supernovy, Kezmes 5/1978). Nic je vylúčené, že sa medzi
siabo preštudovanými rádiovými zdrojmi nájdu aj
ďalšié, které majú súvislost s výbuchem supernov
v našel Galaxii.
Pozoruhodným objektem, který pripomína akúsi
pomaly vybuchujúcu supernovu, je hviezda Eta Carinae, která je v infračervenej oblasti najjasnejšou
hviezdou južnej oblohy. Zwicky, objevitel viec ako
100 extragalaktických supernov, pokladá Etu Carinae
za vzácny typ supernovy: v roku 1677 bela objektem
4. magnitúdy, v roku 1827 už prvej magnitúdy. Maxima jasnosti (—0,89 dosiahla r. 1843: vtedy vyžiarile 10 miliónkrát viac energie než naše Slnko. Dnes
je táto hviezda v optickel oblasti objektem 6. magnitúdy.

NEBOd.O VIAC?

Existuje teÓria, která dáva de súvislosti vymretie
rčznych živočišnych druhov, napríklad veljašterov,
s výbuchmi supernov: Ak by totiž vybuchla supernova v okruhu menej než sto svetelných rokov od Zeme, potom by jej rčntgenové a gama žiarenie mohlo
zničit ozónovú vrstvu našej atmosféry a umožnilo
by, aby slnečné ultrafialové žiarenie prenikale na
zemský povrch v takých kvantách, že by spSsobovalo mutácie (zmeny dedičnostťj existujácich živočlšnych druhov. Podia telte teÓrie móže supernova
v okruhu 100 svetelných rokov vybuchnút raz za
60 miliónov rokov — vymiznutie živočišných druhov
odohralo sa za pesledných 300 miliónov rokov plitkrát — a vždy v intervale približne 60 miliónov rokov...

Pretože teoreticky by sa v našej Galaxii mela supernova objevit ovela častejšie než sú štyri prípady
za tisícročie, je namieste otázka: že by pozorovatelia v predešlých storočiach nejaké supernovy nezbadali? Preto se preskúmalo vyše sto rádiových zdrojov, či nie sú zvyškami supernov. S istotou to možno
povedat o rádiovom zdroji Cassiopea A; z dnešných
rozmerov tajte hmloviny a podla rýchlosti, akou jej
časti expandujú, možno už vizuálnymi metódami zistit, že je to zvyšok po supernove, která tu vybuchla
v polovici 17. storočia. Modernejšou metódou — na
základe rádiovel jasnosti objektu, možno výbuch supernovy datovat ovele presnejšie — na rok 1657.

SUPERNOVY KONTRA DINOSAURY?

~
Emisná hmlovina v
v súhvezdí Kasiogeja, totožná s najrádiojasnejším
vým zdrojem oblohy — Cassiopeia
A. Objekt je tiež
zvyškom po supernove. O jej objavení nemáme žiaden
historický doklad,
avšak meraním rádiovej jasnosti objektu možno supernovu datovaf na
rok 1657.
KOZMOS — 4

Zvyšok po supernove v súhvezdII
Vela. Križikom je
označená
poloha
rádiového
zdroja
PSR — ®833-45.
~

Dúfame, že nikto z čitateTov neberie túto teóriu
velmi vážne. Aby sa niekto náhodou nezačal supernov bát, treba pripomenút, že tak ako to býva, existuje aj v tomto pripade opačná teória, k supernovám ovefa milosrdnejšia, ktorá tvrdí, že bez nich
by nebole tažších prvkov, a teda ani života na našej Zemi.
Z teórie vývoja hviezd vieme, že velmi hmotné
liviezdy nekončfa svoje obdobie svietivosti po premene vodíka na hélium, v štádiu bielych trpaslfkov,
ale nukleárna syntéza v nich prebieha ďalej. Hélium,
ktoré bole produktem predošlých reakcií, stane sa
novým zdrojem energie. jadrá atómov hélia začnú
sa zlučovat na atómy uhlfka, tle Balej na neón, kyslík, kremfk — postupne vznikajú jadrá prvkov stále tažších, až sa celý proces zastaví premenou na
železo. Železem sa nukleárna syntéza konči a gravitácia celkem deformuje atómy: „vtlačí" elektróny
do protónov a vzniká neutrónová hvlezda, kde merná hmotnost nadobúda hodnotu miliárd kg/m3.
Predpokladom vzniku neutrónovej hviezdy sú však
velké gravitačné sily, pretože len ich působením
můžu vznikat podmienky pra pokračovanie syntézy
tažkých prvkov. Takéto gravitačné sily může mat
len objekt s hmotnostou najmenej 1,4 hmotnosti Sinka. Táto medzná hmotnost, pod ktorou objekt končí
ako biely trpaslík a nad ňou ako neutrónová hviezda, je tzv. Chandrasekharova hranica.
Hviezdne objekty s hmotnostou 8-krát váčšou než
Slnko sú však prfliš hmotné aj na to, aby dosiahli
stabilného stavu ako neutrónové hviezdy: gravitačné
sily prekonajú dokonce aj jadrové odpudivé sily
medu neutrónmi. Kolaps pokračuje, hmota je stláčaná na nepredstaviteiné hustoty, do stavov, ktoré
nedokážeme popisat ani relativistickou fyzikou.
Vznikne čierna diera — kolapsar.
Ak má teda hviezda dostatočnú hmotnost — vhčšiu než je Chandrasekharova medza, skonči kolapsom — či už ako neutrónová hviezda alebo snáá
i čierna diera. Prudké gravitačné zrútenie jadra
hviezdy spůsobí, že se hviezdna atmosféra odtrhne.
V důsledku rázovej viny vzniknú v atmosféra pri

4
Na spodnej snímke můžete nájst o jeden objekt viác:
je to mimogalaktická supernova, ktorú ako objekt
16m vidíme naTavo od jadra galaxie NGC 4944. Snímka je z 31. marta 1973. Na hornom zábere je tá Istá
oblast oblohy: fotografia je z 29. apríla 1970, keď
ešte na mieste, kde sa neskůr objavila supernova,
žiadny hviezdny objekt nevidno. Galaxia 4944 je členom kopy galaxii Coma I zo súhvezdia Vlasov Bereniky.
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týchto dejoch také extrémne fyzikálne podmienky,
že vznikajú všetky prvky periodickej sústavy,vstane
transuránov — prvkou tažších než urán.
Zatial' čo obyčajná stabilná hviezda produkuje ako
najtažší prvok uhlík, supernovám vůačíme za vznik
tažších prvkov, ktoré sú tiež ladným z důležitých
predpokladov vzniku života. Ak supernova vybuchne
v našej Galaxii raz za 50 rokov, potom štádiom supernovy muselo prejst okolo 2 % hmotnosti Galaxie.
Tento údaj je v dohrej zhode s pozorovaným výskytom tažkých prvkov.
Že je táto predstava podstaty supernov správna,
potvrdzuje aj objav prvku kalifornium v spektra
extragalaktických supernov: tento nestabilný trans
a s touto istou
urán má poločas rozpadu 55 dní
periódou se menfa aj jeho spektrálne čiary v spektra supernovy. Velmi presvedčivým dékazom vzniku
transuránov pri výbuchoch supernov je aj výskyt
vzácneho izotopu xenónu v meteoritoch. Je to izotop, ktorý maže vzniknút len štiepením plutónia 244,
ktoré má poločas rozpadu 82 miliónov rokov. V póvodnom protooblaku, z ktorélio vz:iikla slnečná sústava, muselo teda byt aj plutónium.
ZVYŠKY PO SUPERNOVE
Existencia neutrónových hviezd bole do r. 1967
len pracovnou hypotézou. Dnes sa všeobecne prijima,
že pulzary sú rotujúce neutrónové hviezdy, husté
hviezdne jadro, ktoré zostalo po výbuchu hviezdy.
V súčasnosti poznáme viac ako 100 pulzarov. Pulzary je možné pozorovat iba niekolko miliónov rokov,
lebo žiarenim pomerne rýchlo vyčerpajú svoje zdroje
energie.
Zvyšok atmosféry expandujúcej hviezdy pozorujeme ako hmlovtnu, ktorej trvanie ie kratšic než pulzarov. Medzi zvyškami supernov (hmlovinami) a palzarmi nic vždy nachádzame sévis: v blízkosti zvyšku
supernovy — hmloviny sú iba niektoré pulzary a
ešte menej sa leh nachádza v centre hmloviny. Vysvetluje sa to tým, že explózia nemusí byt symetrická, takže pulzar a obálka sa vzájomne od seba vzďalujú.
Odkedy majú astronómovia ďalekohl'ad, nepozorovali sme ani jednu galaktické supernovu. Zostáva
nám dúfat, že tento dlh nám Galaxia nahradí.

Supernova v špirálovej galaxii M 67 (na fotografii
je tesne nad galaxiou). Je jednou z najjasnejšich
známych .nimogalaktických supernov. Objavil ju 24.
5. 1971 G. Jolly.
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VIAC NEŽ PRIPÚŠŤA TEÓRIA

VeTká
žatva
pulzarov
Austrálski
rádioastronómovia
na
observatóriu
v Molongo robili počas troch mesiacov roku 1977
podrobnú prehliadku oblohy, aby zmapovali všetky
doteraz známe pulzary. Pri tomto prieskunie prehliadli pomocou rádiového ďatekohl'adu až dye tretiny oblohy (od deklinácie +20 až po —85) a pra
každý pulzar, ktorý zistili, určili presné súradnice,
periódy pulzov a ďalšie doplňujúce údaje. Celkove
preskúmali 224 pulzarov, pričom sa ukázalo, že 155
z nich sú novoobjavené zdroje.
Po tejto „žatve" počet známych pulzarov už prskročil 300. Výsledky touto prieskumu využil dr. Lyne
z Jodrell Banku prs odhad počtu pulzarov v našej
Galaxii: vyšlo mu, že Galaxia obsahuje celkove 1 až
2 milióny pulzarov, čo je prinajmenšom štyr►krát
vine než sine doteraz predpokladali. Padla toho by
v priemere každé štyri roky mat vzniknút' jeden
pulzar.
Odkial' sa však všetky tieto pulzary berú? Doterajši názor, že pulzary sú zvyškami po výbuchu supernov, nemůže byt úpiný: pulzary zdá sa vznikajú
aj iným spósobom, pretože supernovy nevybuchnjú
tak často, aby srna si tým mohli vysvetlit počet napozorovaných pulzarov. Aj keby srna predpokladali,
že vi čšinu supernov nám v našej Galaxii zatieůujú
mračná galaktického prachu, takže sa nám ich nepodarí pozorovat, aj tak frekveneia výbuehov supernov nebude vyššia než 2-3 supernovy za storočie,
podobna ako to pozorujeme v mých galaxiách.
Problém s „nadbytkom" pulzarov sa ďalej komplikuje tým, že pudla výpočtov, ktoré vyplývajú z posledných pozorovaní, majú pulzary kratšiu životnost
než srna si doteraz mysleli. Musia teda vznikat častejšie, aby ich bolu tofko, kolko leh pozorujeme. Vek
pulzaru zistujeme z frekvencie pulzov, ktorý sa postupne znižuje ako pulzar starne. Doterajši predpoklad, že v štádiu puizara může byt hviezda až 10
miliónov rokov, je však asi precenený. Na základe
posledného austrálskeho mapovania rádiových zdrojov mohol dr. Lyne vypočítat, že priemerný vek pulzaru je asi 4 milióny rokov. Súbor novoobjavených
pulzarov sa totiž vyznačuje tým, že žiaden z nich
s nemá rýchle pulzy: ten najrýchlejší má periódu
0,13 s a najpomalší (v súhvezdí Strelca) má periodu
až 4,3 s. Pritom tieto pomalé pulzary sa priesiorom
pohybujú takými rýchlostami, že by už dávno museli
opustit Galaxiu, ak by sa ich vek blížil k 10 miliúnom rokov.
Ak je priemerná životnost pulzarov kratšia než
srna predpokladali, potom musia vznikat ovefa častejšie, aby leh bolu tol'ko, kofko ich pozorujeme. A
to je problém, ktorý nijako nemůžeme „zaniest pod
koberec", skonštatoval prof. Hewish z Cambridge,
ktorý za svoj podmol na objevení pulzarov v r. 1967
dostal Nobelovu cenu. „Musíme si teda najprv položit otázku: může sa neutrónová hviezda vytvorit bez
explózie supernovy?
Na túto otázku dnes ešte teoretici nemůžu dat jednoznačnú odpoveď. Ale nemožno vylúčit, že Hle všetky velké hviezdy končin ako supernovy. Snáď toto
štádium velkolepého výbuchu může hviezda i vynechat a může sa zmrštit' na neutrónovú lrviezdu aj
celkom „potichu". Aka keby zakončila svoje obdobie
svietivosti Hle výbuchom, ale len miernym vyváůzaním.
PodIa Astronomy September 1978 -tf-

O pozorovaní supernovy v súhvezdí
Býka r. 1054 máme správy len zo starých čínskych kronik. Ale prečo se o
tejtc supernove nenašla zmienka aj v
európskych či arabských písomnostiach?
Na túto tému popísali historici množstvo úvah. Nedávno sa však našiel stredoveký text, ktorý dokazuje, že supernovu vídali aj arabskí pozorovatelia,
Text pochádza z roku 1242 a je to ži7otopisná encyklopédia významných arabských lekárov. Medzi nimi je aj Ibn Butlan — lekár, ktorý žil v Konštantinopole
v čase objavenia se supernovy a na
vlastně oči, ako uvádza encyklopédia,
pozoroval tento úkaz. V tradíciách Hippokrata a Galena Ibn Butlan veril, že
existuje súvislost medzi nebeskými javmi a Tudskými chorobami, a preto v srrpernove vidí posla ničívej epidémie, kto•
rá v tom roku zachvátila Blízky východ.
Pred objevením svedectva o Ibn Butlanovom pozorovaní historici róznym
spósobom vysvetlovali, prečo nikto v
Európe alebo na Blízkom východe nepopíral supernovu. Niektorí historici tvrdili, že cirkevní kronikári se zdráhali
popísat takýto jav, ktorý by podia aris-

Lekcia
pre
historikov
totelovskej koncepcie dokonalej a nemennej nebeskej klenby vábec nemel
existovat. Známy historik vedy G. Sarton napfsal: „Zlyhanie stredovokých Európanov a Arabev pri zaznamenaní takéhoto javu zavinili predsudky a duševná zotrvačnost, ktorá úvisela s nepodloženou vierou v dokonalost nebies."
Lenže až také tvrdé slová si stredovekí
kronikári nezaslúžia: poviéšine boli viac
pozorovatefmi než ideológmi, takže svoje historické poslanie rozhodne spinili.
Veď o 48 rokov skoršiu supernovu zachycuje aj kláštorná kronika a další, z
hlediska aristotelovcov „pomíjavý a nedokonalý úkaz", ako je Halleyova kernéta, zachycuje aj gobelín z Bayeux, ktorý znázorňuje dohytie Anglicka Nortnanmi. Že by teda, ako tvrdili další historici, v Európe supernovu nebole možné
celých šest mesiacov pozorovat pra zlé
počasie? Ťažko si však možno predstavit, že by skutočne pol roka bole zamračené: a ak aj, o takomto nezvyčajnom počasí by sa iste rozpísaii vtodajšie kroniky.
Prečo teda nemáme o supernova nijaké svedectvo z Európy? Možno iba proto, že sa takýto prameň zatlal ešte nenašiel. Historici, ktorí sa sústredili najmu na astrologické a cirkevné spisy,
majú však v objave Ibn Butlanovho svedectva dákaz, že nedocenené a preto
zanedbávané lekúrske zápisky, či Tudové herbáre, by tiež mohli nieče prezradit
aj o pozorovaní astronomických úkazov
v stredovekej Európe.
Podia Scientific American,
-ssOct. 78

Novy
Po novotu
Pod názvem „Alternatívny
mechanizmus výbuchu novy"
uverejnili G. W. Collins a C.
B. Foltz z Perkins Observatory článkk v časopise Pacifickej astronomickej spoločnosti.
Okrem dúvnejšie známych pozorovacích faktov vzali do úvahy aj to, že u mnohých Melych trpaslíkech sa pozorovali dost silné povrchové magnetické polia. Pomocou modelového výpočtu sledovali, čo
sa bude diet pri výmene hmoty v tesnej dvojhviezdnej sústave, ktorej jedna zložka je
biely trpaslík s magnetickým
polom. Pretekaním látky z
druhej hviezdy sa hmotnost
bieleho trpaslíka pomaly zvyšuje. K®á sa napoken jeho
hmotnost priblíži až k Chandrasekharovej hranici, trpaslík sa stane nestabilným a
začne prebiehat kolaps, spočiatku rýchlostou volného pádu. Intenzita magnetického
pola, zmrazeného v degenerovanej plazme, začne sa zvyšovat. Energia, uvolnenú pri
gravitačnom kolapse, spósobí
zmeny gradientu magnetického tlaku, ktoré sa budú prejavovat ako tlakové porucha, šíriaca sa pozdjž magnetických
siločiar rýchlostou,odpevedaj'ícou rýchlosti zvuku v rniest
nych fyzikálnych podmienkach. Keá tlaková porucha
pronikne do nedegenerovaných povrchových vrstiev, kde
je rychlost zvuku podstatne
nižšia, zmení sa na sllnú rázevú vinu, která vyvrhne hmotu v oblastiach magnetických
pálóv. Množstvo vyvrhnu tej
hmoty je podla intenzity procesu od 10-1 až do 10-3
hmotností Slnka. Množstvo uvoTnenej energie je okolo 103
J. Tento výbuch můžeme pozorovat ako novu. Keď hmota
trpaslíka dosiahne hodnotu
degenerácie,
relativistickej
náhla zmene stavovej rovnice
(vztahu medzi hustotou a tlakom) spůsobí rýchle zastavenie kolapsu. Objekt se stane
zase stabilným bielym trpaslíkem.
Výsledky pokusu se dobra
zhodujú s pezorovaniami; navia', je treba povadat, že ani
počiatočné predpoklady nte
sú umele vykonštruované, ale
odpovedajú pozorovaným faktem a súčasným astrofyzikúlnym poznatkem. Tento model
dobre vysvetiuje, prečo vzni•
kajú aj rekurentné novy: keď
Mely trpaslík opat nadobudno
stabilitu, prenos hmoty může

pokračovat a proces sa opakuje. Fo každom dalšom výbuchu je hmotnost obnoveného bieleho trpaslíka trochu
váčšia, a proto ak se prones
hmoty nezastaví, nróže se
stat, že ani náhla zmene stavevej rovnice už nezastaví°
kolaps a objekt se zráti do
ůalšej možnej stabilnej konfigurácie
—
neutránovej
hviezdy. Tým autora naznačujú možnost vzniku dvojhviezdnych sústav s róntgenevým
zdrojem.
Tento mechanizmus děva
de súvislosti viacero známych
úkazov: klasické lovy — rekurentné novy — trpasličie
novy — novám podobné pramenné. Frekvencia výbuchov
je závislá len od rýchlosti
prenosu .n:uety medzi zložkami a od n:nozstva hmoty, vyvrhnutej výbuchem. Množstvo
vyvrhnutej hmoty je zas závislé od uvolnenej energie,
která je v prvom rade určovaná magnetickým polom. Ak
teda predpukladúme približne
rovnakú
rýchlest
pronesu
hmoty pre všetky novy, potom se dá vyvodit, že menej
energie sa uvolní pri častejších výbuchoch a naopak, čo
skutečno zodpovedá pozorevaniam. Navyše, tento mochanizmus vysvetluje aj nesymetrické vyvrhovanie hmoty, čo
je tiež známy pozorovací fakt.
Velkou prednostou topte
mech -mnizmu je, že se může
aplikovat na akékoTvek objekty, kde nastáva pri velkých
magnetických poliach gravitačný kolaps. Ako príklad uveďme tvorenie masívnej čiernej diery (asi 106 hmotností
Sluka) v strode aktívneho galaktického Iadra. Prcdpokladejme kolaps z 0,1 parseka
do Schwarzschildevho polomeru a počiatočné magnetické pele 10`° T. V6sledkom je
zdroj energie 10 J. Táto energia je dostatočná na vyvrhnutie dvoch lalokov, prúdiacich z oblastí magnetic•
kých pólov. To může vysvetlit původ a pohyb zložiek dvojitých rádiových zdrojov.
Hoci tento mechanizmus je
velmi atraktívny pro svoju
všeobecnost, takže děva možnost popísat mnohé doje v
najširšom rozsahu kozmic
kých rneritok, samotní jeho
autori v závoro článku skrem•
ne a zdržanlivo upozorůujú,
že si ešte vyžaduje detailnejšie preskúmanie z viaeerých
aspektov.
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Na rádiovom observatóriu Owens
Valley v Kalifornii pozorovali v
rokoch 1967-68 rádiový zdroj 3 C
58 v súhvezdí Kasiopeja a zistili,
že sa v mnohom podobá na rádiový zdroj v Krabej hmlovine, o
ktorom je známe, že je zvyškom
po supernovo z roku 1054. Oba
zdroje majú v rádiovej oblasti rovnaké spektrá, rovnaké miesta s
vysokou lineárnou polarizáciou
rádiového žiarenia a ich stredové
časti sú v rádiovej oblasti vefmi
jasné.
Mnohí astronómovia mali už
dávnejšie podozrenie, že rádiový
zdroj 3 C 58 súvisí so supernovou,
ktorá vzplanula v našej Galaxii r.
1181. V čínskych kronikách dynastie Sung, ktoré pochádzajú z
XII, storočia, sa našla zmienka o
„hostujúcej hviezde", ktorú bobo
možné pozorovat 185 dní — od
augusta 1181 až do februára 1182.
Analýza starých čínskych pozorovaní ukazuje, že poloha tomto
„hviezdneho hosta" sa zhoduje s
polohou rádiového zdroja 3 C 58
S presnostou na 1°.
Na miestach, kde vybuchla supernova, zostáva však nielen rádiový zdroj. Aj vo viditefnej oblasti spektra zostávajú stopy po
výbuchu — rozpínajúca sa obálka.
V prípade supernovy z roku 114i
sa však hiadanie optických zvyškov už viackrát skončilo neúspešne. Len nedávno ich Van den
Bergh objavil na fotografiách, zhotovených pomocou červených filtrov na 5 metrovom dalekohfade
palomarského observatória.
Na ploške oblohy s priemerom
5' možno vidiet množstvo nevelkých hmlovín s vláknitou štruktúrou, uzlov a difúznycli útvarov.
Podia odhadu vzdialenost, v ktorej vybuchla supernova, je 8,2 kpc
Lineárne rozmery sú 14 x 20 pc.
Tieto údaje sú v dobrom súlade
s vekom zvyškov a s rýchlostami
rozpínania obálok supernov, ktoré
sú známe zo spektrálnych pozorovaní vzplanutia supernov v mých
galaxiách.
Podfa Astrophysical Journal, 1978,
v. 220, L. 9-10
-zv-

1 ašiel sa
optický zvyšok

supernovy z roku 1181

Optický zvyšok supernovy z r. 1181. Fotografiu získal S. Van den
Bergh na 5-metrovom dalekohfade observatória na Mount Palomare
dv~ojhodinovou expozíciou; na fotografii je zachytená oblas¢ oblohy
7x7'.

v

Dalšia záhada kvazarov.
Družica Cos B, patriaca inštitúcii European Space Agency, zachytila vysokoenergetické y-žiarenie, ktorého zdrojom je pravdepo•iobne dobro
známy kvazar 3 C 273. Žiarenie obsahuje fotóny
s energiou až 100 miiiónov eV, čo zodpovedá
frekvenciám 1022 až 1023 Hz. Podia zprávy z konca septembra 1978, uverejnenej v Nature, polohu
zdroja zachyteného y-žiarenia treba ešte spresnif,
nakoiko rozlišovacia schopnost prístroja registrujúceho y-žiarenie na družici Cos B je iba 3° x 3°.
V oblasti registrovaného y-žiarenia sa nachádza
i kvazar 3 C 273.
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Ak sa v budúcnosti potvrdí, že zdrojom tohoto
vysokoenergetického y-žiarenia je skutočne kvazar 3 C 273, astrofyzikom, pracujúcim na konštruovaní teoretického modelu kvazarov, pribudne další problém. V tomto prípade totiž produkcia energie kvozarov v oblasti y-žiarenia 10331/s je váčšia
ako v ostatných oblastiach pozorovaného spektra
žiarenia kvazarov. Doteraz odhadované množstvo
žiarenia kvazarov bez y-žiarenia je 1033 až 10'° J/s,
teda rádove rovnaké ako samotné y-žiarenie.
Na spresnenie polohy zdroja detekovaného
y-žiarenia sa hiadajú jeho prípadné časové variácie. Ak by sa ukázali byt rovnakými ako v žiaroní kvazaru 3 C 273 na mých pozorovaných vinových dlžkach, potvrdili by velmi pravdepodobný
predpoklad, že zdrojom zachyteného vysokoenergetického y-žiarenia je skutočne kvazar.
Podia Science News, 114, 15, 78
E. P.

Podla všeobecnej teórie relativity telesá pohybujúce sa zrýchlene vyžarujú gravitačně viny, t, I.
gravitačně polia šfriace sa rýchlostou svetla. Takéto viny sú podobné elektromagnetickým, sú nositelom energie, momentu a ínformácie, z niektorých mých hladisk
sa ale od elektromagnetických, vIn
podstatne lfšia. Gravitačne může
žiarif len systém s premenným
kvadrupólovým momentom (to je
výraz, ktorý zhruba charakterizuje
odchylky zdroja od sférickej symetrie) a zatial čo elektromagnetické viny interagujú len s elektrickými nábojmi a prúdmi, gravitačné viny interagujú so všetkými formami hmoty.
Zdrojom gravitačného žiarenia
může byť naprfklad tyč rotujúca
okolo svojej osi, mechanicky kmitajúce teleso, dvojliviezda, nesfé
ricky vybuchujúca supernova, kolabujúca hviezda, rotujúci osovo
nesymetrický pulzar atd.
Gravitačně působenie hmoty je
velmi. slabé. Keby napríklad bol
elektrón vo vodfkovom atóme viazaný k jadru len gravitačnou silou, bol by polomer jeho dráhy
1013 svetelných rokov. To naznačuje aké velké sú experimentálne

g ravitač ná vina
piezoelektrické
snímače

Ak je frekvencia dopadajúcej gravitačnej vlny blízka vlastnej frekvencii tuhého hliníkového valca, vyvolá gravitačné žiarenie elastické
kmity atómov. Vzniknuté deformáele sa dajú piezoelektrickými snímačmi menit na elektrické impulzy a zaznamenat.

Gravitačně viny

a astronómia
ťažkosti pri pokusoch zachytit gravitačné viny. Pochopitelne, gravitačné žiarenie vznikajúce pri laboratórnych pokusoch, alebo napríklad pri výbuchu atómovej
bomby je tak malé, že je daleko
pod možnosfou detekcie dnešnou
experimentálnou technikou. jedinú
možnosf pre zachytenie gravitačných vin, potvrdenie ich existencie a overenie tohoto významného
výsledku Einsteinovej tečna poskytuje skúmanie vesmírnych procesov, pni ktorých sa urychYuj.í
alebo nesymetricky rotujú obrovské hmoty. Na druhej strane detektor schopny registrovat gravitačné viny a smer z ktorého prichádzajú, by poskytol astronómom
úpine nové možností, nové okno
do vesmíru, ba dokonca, pretože
gravitačné viny sú minimálne tl •
mené pri prechode hmotou, by
sněd detekcia gravita~ných vin,
túlajúcich sa už tisfcročia po vesmíre, mohla poskvtnúf aj údaje o
dávno minulých vesmírnych udalostiach.
ZDROJE GRAVITAČNÝCH VEN
Ako sme spomenuli, v pozemských podmienkach zatial nepo-

RNDr. PETER MRAFKO, CSc.

známe spůsob generovanfa gravitačných vIn dostatočnej intenzity.
Už Einstein proto predpokladai,
že „straty energie pri gravitačnom
žiarenf sú tak malé, že majú zanedbatelný účinok." Samozre jme
v tej doba neboli známe tak kompaktné objekty ako sú bieli trpaslíci alebo neutnónové hviezdy. Astronomické telesá s velkou rýchlosťou pohybu, obrovskými hmotami a silnými gravitačnými polami
sú najsYubnejšie miesta pre vznik
gravitačných vin. Musfine mat
však na pamiiti, že intenzita šíriacej sa viny klesá s druhou mocninou vzdialenosti. Dá sa predpokladaf, že silné gravitačné žiarenie vznikne pri gravitačnom kolapse velkej hviezdy. Každý typ
kolapsu je pravdepodobne spojeny
so silným pulzom gravitačných
vin. Silný „záblesk" gravitačného
žiarenia sa dá očakávaf u dvojhviezd v poslednom štádiu pred
koliziou, ked zložky dvojhviezdy

špirálovo krúžia okolo spoločného
tažiska.
Rotujúca
neutrónová
hviezda tiež může byť silným
zdrojom
gravitačného žiarenia,
ked sa otáča dosť rýchlo na to,
aby stratila osovú symetriu, čo sa
Yahko může stať v prvých dňoch
jej života. Zdrojom gravttačných
vIn by mohli byt aj pulzary, ktoré nic sú osovo symetrické a majů teda premenný kvadrupólový
moment. Silný pulz gravitačného
žiarenia vydá aj teleso zachytené
čiernou dierou pry než sa stane
jej súčastou.
DETEKCIA GRAVITAČNÝCH VEN
Širiace sa gravitačně pole udali
všetkým telesám (aj pozorovatelovi) to isté zrýchlenie a teda navonok nepozorujeme žiadny efekt.
Pni prechode gravitačnej viny prfestorom sa však menf jeho zakrivenie, ináč povadané menf sa vzdialenost dvoch bodov priestoru, teda sa mení naprfklad vzdialenost
dvoch telies. Tento efekt je maximálny, ked sa gravitačné žiarenie
šíni kolmo na spojnicu ťažisiek sledovaných telies a je úmerný ich
vzájomnej vzdialenosti. To je nákladná myšlienka konštrukcie súčasných detektorov gravitačných
vin. Technicky sa zdá ešte výhodnejšie merať deformácie vznikajúce v jednom telese. Základom takéhoto detektory je velký hliníkový valec o hmotnosti niekolko
ton. Pri prechode gravitačnej viny
zostáva ťažisko valca v kIude a
dye protilehlé polovice valca můžeme považovat za dva telesá, kterých vzájomná vzdialenosf sa menf — vo valci vznikajú elastické
kmity. Tlete kmity můžeme previesf napriklad pomocou vysoko
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Detektor gravitaůných vin postavený
v
na univerzite
Marylande. t-liinivalec
má
kový
hmotnost 3,5 tony:
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Určil dokonca smer dopadajúcich
vin: malí by prichádzat z centra
našej Galaxie. Odhady však ukazujú, že ak by se gravitačné žiarenie širilo s detekovanou intenzitou všetkými smermi zo stredu našej Galaxie, muselo by sa pri každom pulze premenit na žiarenio
asi 0,2 hmotnosti Slnka, to znamená hmotnost asi 103 SYnk ročne.
je tažké si predstavit tak aktívne
procesy v jadre našej Galaxie a
zrovnat to s faktom, že Galaxia
je stabilná aspoň po dobu niekofko miliárd rokov. Existuje aj možnost, že stred Galaxie působí ako
mohutná gravitačná šošovka a sústreduje gravitačné žiarenie z vesmíru. Pokusy zopakovat Weberovo
merania v
laboratóriách za
podobných podmienok však neboli
úspešné, a proto sa teraz predpokladá, že Weber zachytil pravdapodobna nejaký iný fyzikálny jav
a nie gravitačné viny.
Na Moskovskej univerzite sa pokúšajú namiesto obrovských hliníkových valcov použit vhodnejší
materIál s tzv. vyšším faktoroie
rezonancie Q. V materiále s vysokým Q sa tepelné vibrácie tlmia
velmi pomaly a to umožní Tabš[e
izolovat ovefa rýchlejšie zmeny
spůsobené prechodom gravitačnej
viny. Konštruujú tu detektor s použitím monokryštálu safíru, ktorý
má tak vysoké Q, že sa bude dat
zachytávat gravitačné žiarenie
valcom o hmotnosti len niekoIko
kilogramov. Experimentátora dúfamých

citlivých piezoelektr'ckých kryštálov na elektrické impulzy, (Obr.
1). Takéto usporiadanie experimentu umožňuje meraf posunutia
okolo jednej stotiny priemeru atómového jadra. Citlivost prístroja
je najviac obmedzovaná vlastnými
tepelnými kmitami atómov, preto
sa používajú valce o vetkej hmotnosti, které sú obvykle udržiavané
na velmi nízkych teplotách. Aby
sa vylúčili náhodné miestne vplyvy, ako elektrické búrky, poruchy
elektrickej síete, vplyv elektromagnetických vIn z rádiového a
televízneho vysielania atd., pracuje obvykle niekolko takýchto detektorov (vzdialených od seba tisíce kilometrov) v koincidencil,
to znamená, že sa spracovávajú
len impulzy zachytené súčasne.
Miestnost s detektorom je samozrajme odrušená proti otrasom,
ba uvažuje sa aj o podopretí valcov pomocou supravodivých elektromagnetov (levitácia). Súčasne
se sledujú všetky možné fyzikálne
javy, ktoré by mohli ovplyvnif
vznik signálu, ako otrasy půdy, slnečné erupcie, spršky kozmického
žiarenia atd.
Už v r. 1969 pozoroval Weber
na takýchto detektoroch (Obr. 2)
v Marylande a Chicagu impulzy,
které interpretoval ako zachytenie
gravitačných vin. Pretože maximum signálov sa opakovalo po 12
hodinách hviezdneho času, Weber
predpokladal, že impulzy súvisia
s nejakým vesmírnym objektom.

jú, že sa podarí zvýšit citlivost
natoTko, aby sa dali zistit gravitačné viny prichádzajúce od dvojhviezd a pulzarov, teda zo zdrojov, kterých existencia je nesporná.
Namiesto snahy potlačit pozadle
je možné pokúsit sa zlepšit citlivost detektorov zvičšením vzdialenosti medzi sledovanými telesami a teda zvličšit ach predpokladané relatívne posunutie pri prechode gravitačnej viny. Problém
je ako takéto kmity detekovat.
Použila se už metóda optických
interferometrov, podobná ako v
Michelsonovom pokuse, kde sa systémom zrkadiel dá značne predlžit optická dráha dvoch lúčov odrazených od dvoch telies a z interferenčného obrazca počítat vzájemné posunutie.
Detektorom může byt každé teleso, v ktorom můžu vznikat vlastné kvadrupólové kmity, teda aj
Zem prípadne Mesiac. Giaf, vibračné „pozadie" Zeme spůsobené seizmickými meteorologickými poruchami je značné, ale pra malý časový úsek můžeme predpokladat,
že je Zem v kTude a potom by se
mall dat pozorovat súčasné vibrácie Zeme a Mesiaca. Gravitačné
viny sú jedinou známou možnou
príčínou takýchto súčasných vibrácií.
Pravdepodobne by bole možné
zistovat aj seizmické otrasy Mesiaca spůsobené gravitačnými vlnami. Seizmografy z Apolla 12 u-

miestené na Mesiaci ukázali, že
„mesiacotrasenia" sa objavujú dvakrát za mesačný deň a doba, keá
zaznamenávajú otrasy najvačšej
intenzity,
zodpoved:í
prechodu
pulzara CP 1133 miestnym poludníkom. V mesačnej kůre pod „morom" sa nachádzajú aj váčšie nehomogenity — maskony. Aj ich
„rozochvievanie" gravitačnými vinami by sa mohlo dat zachytit
seizmickým detektorom.
Zaujímavá je aj možnost využitia umelých kozmických telies na
detekciu gravitačných vin. Najmenej vo dvoch prípadoch pri sledovaní kozmickej sondy Mariner
6 bola zistená značná zmena jej
rýchlosti. V priebehu 60 sekúnd
bola sonda o 10 cm posunutá oproti očakávanej dráhe. Zmena
mohla byt spůsobená prechodom
gravitačnej viny.
Existuje aj možnost jistit gravi
tečné viny klasickými astronomic-

kými pozorovaniami, v pásme viditeTného svetla. Ak je totiž priestor medzi zdro9om fotónov a Po.
zorovateTom zapiaený I,ravitať nými vinami, můžeme očekávat různe fluktuácie toku fotónov. Problém je v tom, že fluktuácie sú
spůsobované predovšetkým nehomogenitami atmosféry a nepravidelnostou zdroja, Je t:3žké odlfšít
fluktuácie spůsobené gravitačnou
vinou od ostatných efektov. Preto
sa muselo konat pozorovanie mimo Zeme.
ASTRONČ]MIA GRAVITAČNÝCH
VLN
Nic je tažké si predstavit, že raz
bude existovat astronómia gravitačných vin ako dopinok astronomických výskumov v elektromagnetickom spektre. Informácie, ktoré by takáto možnost poskytla
by boll mimoriadne zaujímavé.
Pretože Zem je pre gravitačně vl-

ny prakticky „prlelifadná", obsrrvatóriá vyzbrojené gravltačnýml
teleskopml by boli schopné sledovat celú oblohu súčasne. Zatia?
sa snažíme hlavne odhadnút na
základe
astrofyzikálnych teórií
možné kozmické zdroje gr8vitačných vin a skonštruovat vhodné
detektory.
V súčasnej dobe nemůžeme s
istotou povedat, či gravitačné Vlny bolí zachyteně. Priekopníkom
na tomto poli sa však podarilo
takmer neuveriteTne vylepšit techniku detekcie velmi slabých signálov na hranici šumu a rozvinút
metódy, ktoré majú zatial dost
značné možnosti vo zvyšovaní citlivosti. Zdá sa celkom reálne v
najbližšej dobe dosiahnút takú citlivost, že bude možné zachytit gravitačně viny, ktoré by podia všeobecnej teórie relativity malí vysielat niektoré známe kozmické
objekty.

Nová kopule
na observatoři
v Ondřejové

V říjnu 1978 byla pracovníkům stelárního oddělení Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově předána do užívání nová kopule, vybudovaná jako náhrada za objekt tzv. centrální kopule původní Fričovy
hvězdárny. Dosavadní kopule se totiž ocitla přímo
v ose vyvýšeného úseku dálnice P: aha—Mirošovice,
takže od uvedeni dálnice do chodu byla astronomická měření v původním objektu rušena dálkovými
světly automobilů. Nová kopule, jejiž technologická
část byla dodána podnikem VEB Carl Zeiss Jena, má
prí1měr 8 metrů a umožňuje umístění zrcadlového
dalekohledu až o průměru zrcadla 1,4 m. V nejbližší
době se počítá s tím, že v kopuli bude prozalinu in-

stalován 0,65 m reflektor Astronomického ustavu
Karlovy univerzity ve spojení s fotoelektrickým fotometrem. Nová kopule je umístěna západně od objektu 2 m dalekohledu a je situována tak, aby obsluha 2 m dalekohledu mohla v případě potřeby
současně pozorovat oběma přístroji. Umožnilo by to
například simultánně sledovat spektrální a fotometrické změny zajímavých objektů, a tím zvýšit komplexnost astronomických pozorování ve stelární astronomii.
RNDr. Jiří Grygar, CSc.,
ASÚ ČSAV
Foto: J. Havelka
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POZEMSKÝ SIJPRAVODIVÝ GRAVIMETR

Zachytí
gravitační
záření.
ING. JAN HALOUSEK

Tíhové — gravitační — pole je projevem vzájemného působení hmot. Podle Newtonova zákona záleží
na velikosti a vzdálenosti hmot — tedy na jejich
prostorovém rozložení. V důsledku toho není thové
pole na povrchu Země zcela konstantní — liší se
místo od místa v závislosti na hu, totě, specifické
hmotností, hornin pod povrchem a na tvaru zemského
povrchu. Liší se rovněž v čase — v důsledku změn
vzdáleností hmot ostatních kosmických těles i v důsledku deformací vlastni Země. (Viz Kozmos, 5,19713,
str. 152). I když obě tyto změny jsou relativně velice
malé — dosahují hodnot řádově asi desítky miligalů,
tj. desetitisíciny až statisíciny z průměrné hodnoty,
jsou velice významné z hlediska technického využití: Mapování tíhového pole na zemském povrchu je
jednou z důležitých metod užité geofyziky, používaných například při vyhledávaní surovinových zdrojů
pad zemským povrchem, nemalý význam mají tyto
mapy i pro navádění dálkových raket. Při mapování
tíhového pole na zemském povrchu je někdy zapotřebí na časové závislosti zavádět korekce. Korigovat
je nutno i vliv tvaru zemského povrchu — tzv. topokorekcemi. Náročná měření jsou proto zpravidla
zpracovávána počítačem. Sledování časové závislosti
tíhového pole — na jednom a témže místě povrchu
— může být důležitým zdrojem informací zejména
o deformacích Země jako celku. Právě pro takové
výzkumy byl v Kalifornii zkonstruován specielní gravimetr na supravodivém principu.
Hodnota tíhového pole je dosud běžně měřena gravimetrv, které pracují na principu „váženi" hmoty
závaží pružinovou váhou. Tyto citlivé přístroje, běžné pro měření v terénu, bývají zhotoveny vysoce
specielní technologií z taveného křemene. Dosahují
překapivé relativní citlivosti — až 10 mikrogalů, to
znamená, že umožňují vlastně měření na 8 desctinných míst. Jeden z pozoruhodných referátů na pražském 28. astronautickém kongresu se zabýval gravimetrem ještě tisíckrát citlivějším — s citlivostí
10 nanogalů, pracujícím na novém supravodivém
principu. Supravodivý gravimetr „váží" zavaži —
dutou niobovou kuličku — tak, že gravitační silu na
ni působící kompensuje silou supravodivého elekromagnetu. Kulička so tak volně vznáší bez jakéhokoliv
meclianickho spojení — „zavěšená" v poli cívek
elektromagnetu. Vysoké stálosti tohoto kompensačního elektromagnetického pole je dosaženo díky supravodivému stavu vodičů cívek elektromagnetu, to
je stavu, při kterém dochází k vymizení jejich elektrického odporu. U použitých materiálů je toho dosaženo umístěním -m1é aparatury do kapalného hélia.
Vliv variací zemského magnetického pole je omezen
dvojitým magnetickým stíněním. Ke snímání polohy
niobové kuličky je použito rovněž magnetického principu: jsou snímány změny jejího magnetického pole
supravodivým kvantovým interferenčním magnetometrem [SQUID), využívajícím tzv. Josephonsonova
jevu. Vysoká citlivost a dynamický rozsah měření
tohoto magnetometru (nízká úroveň šumu) spolů
se zmíněnou stálostí kompensačního magnetického
KOZMOS — 12

pole supravodivého elektromagnetu dávají teoretické předpoklady pro dosažení zcela unikátní citUvosti měření změn tíhového pole: Q g/g = 1,e.10 — i.
Dr. Tuman, autor tohoto přístroje, vyslovil přesvědčení, že relativní citlivosti řádu alespoň 10 — ii bude
možno využívat již v dohledné době. Gravimetr s tak
vysokou citlivostí potřebuje, pochopitelně, dokonale
klidné prostředí z hlediska celé řady fyzikálních potí
počínaje pohyby hmot v okolí, ntřaay, magnetická
pole až po stálou teplotu. Je proto pro něj budována specielní laboratoř (Fredrick Gardner Cottrell observatory) v horách ve vzdálenosti asi 50 km od
vlastního výzkumného pracoviště — California State
College, Stanislaus. Laboratoř je vybudována v hlubokém kaňonu, na masivní křemenné žíle. Podzemní
prostor přístroje je termostatován s přesností setiny
stupně Celsia. Veškeré údaje jsou přenášeny radiovým telemetrickým systémem na vlastní pracoviště.
V laboratoři je dále umístěn velice citlivý seismometer.
Rozsáhlé počítačové zpracování naměřených dat
je zaměřeno na korekci — odečtení — fyzikálních
vlivů, jejichž vliv na časovou závislost tíhového pole
je znám — jako jsou slapové jevy, tlak oceánu na
pobřeží atd. Zbývající signál je studován rozborem
jeho kmitočtových spekter v oblasti řádu milihertzu
hlediska různých možných vlastních deformačních
kmitů Země. Pro vysvětlení těchto vlastních vibrací,
které mají neobvyklou, tzv. paritní strukl:iru, je di&•
kutována závažná hypotéza rozpracovávaná autorem
již od roku 1971. Vlastní kmity Zemně by podle ni
mohly být způsobovány „gravitačním zářením" vlivem
dvojice „černých děr": Jeden objekt o hmotnosti 10°
sluneční hmotnosti (ve vzdálenosti 440 světelných
let) a kolem něho obíhající objekt jedné sluneční
hmotnosti s excentricitou 0,95 a periodou 5,41 hodin.
Výzkumné práce, soustředěné v Kalifornii v Pasadeně (Jet Propulsion Laboratory) a Turlocku (California State College, Stanislaus) se s použitím nové aparatury budou dále rozvíjet.

Mliečna cesta

v súhvezdi Strelca

RNDr. PAVEL «DUBSKÝ, CSc, a
RNDr. EDUARD PITTIICH, CSc.

Konská hlava, NGC

a®24.

Svetlo hviezd, galaxií a oblakov
medzihviezdnej hmoty k nám prichádza z velkých vzdialeností. je
přeto príliš slabé než aby sme
vnímali jeho farbu. Preto volným
okom rozlišíme farbu iba niektorých najjasnejších hviezd.
Už hvezdári v 18. a 19. storoč[
predpokladali, že farba hviezd súvisí s ich teplotou a snažili sa
preto klasifikovat hviezdy podia
farieb. Červenú hviezdu Cep (premenná spektrálneho typu M2e)
nazval Herschel granátovou hviezdou. Hind zaviedol pre R Leo názov karmínová hviezda. Žitá a
modrá zložka Albirea v súhvezdí
Labute platila už vtedy za jeden
z najkrajších objektov hviezdneho
vesmíru.
0 tom, že staré pozorovania farieb hviezd můžu mat význam aj
pre modernú astrofyziku, svedč[
prípad Síria: starým Grékom sa
táto hviezda javila ako červená,
zatiaf čo my ju poznáme ako celkom bielu. Ak veríme starým odhadom farby, potom musíme pripustit, že Sirius počas krátkej doby prešiel rýchlym vývojom. Treba si však uvedomit, že určenie
farby iba"vizuálne — či už volným okom alebo cez dalekohlad,
je velmi nespolahlivé: jednak že
viacerí ludia můžu tie isté odtiene vnímat odlišne, ale zároveň aj
ten istý človek může za různych
okolností „vidiet" tú istú farbu
ináč.
Moderná stelárna astronůmia a
astrofyzika sa tiež zaujíma o farby hmlovín, hviezd a hviezdnych
sústav. Nie je však už odkázaná
len na ludské oko. Giarenie vesmíru sa zachytáva pomocou fotografickej platne, fotonásobiča aleho televíznej kamery. Farby možno objektívne definovat ako vzájomný pomer množstva žiarenia
v určitých oblastiach spektra. Hranice týchto oblastí sa volia tak,
aby zistené „farby" čo najlepšie
popisovali rozloženie energie v
spektrern jednotlivých objektov.
Prvé spolahlivé informácie o
farbách vo vesmíre priniesla aplikácia panchromatickej emulzie.
Dvojice snímkov, z ktorých jedna
zachytávala objekt v modrej a
druhá v červenej oblasti, stali sa
zdrojom velkého množstva informácií: podia nich boto možné určovat spektrálne typy hviezd, štu-
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Prečo
vidíme
farebne?
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Porovnaním tejto čiernobielej fotografie Plejád s farebnou na vedl'ajšej
strane získame názorná predstavu o prínose, aký má pre astronúmiu
farebná fotografia.

obsahujú teda velké množstvo informácií, sústredených na jednom
zábere. Zfskavame tak jednoduchým a prehTadným spósobom
predstavu o vývojových procesoch,
prebiehajúcich v galaxiách. V súčasnosti sa pripravuje do tlače
prvý farebný atlas galaxii.
fotografia umožňuje
Farebná
študovat zloženie povrchu planět
a ich mesfacov. Rozlfši nám prachová složku od plynnej v pramedzichoplynových
mrakoch
hviezdnej hmoty a vo chvostoch
komét. Farebný film je nenahraditelný aj pro zaznamenanie rychle
prebiehajúcich dejov, akým je na
príklad prfebeh zatmenia Slnka.
Nízkoteplotně složky slnečnej korány vytvárajú výrazné farebné efekty: farebná snfmka umožňuje
teda komplexnejšie štúdfum takýchto javov. Zároveň farebná
technika dáva možnost podrobnejšie sledovat koronálne spikule
a prachová zložku v koróne.
+

x

dovaf štruktúru hmlovín a galaxií, a to všetko na velkom množstve snímkov. Doteraz najrozsfahlejšou akciou tohto druhu je prehliadka oblohy POSS, ktorú uskutočnili v patdesiatych rokoch
Schmidtovou komorou na Mount
Palomare. Zo získaných „modrých"
a „červených" negatívov sa urobili kópie, aby sa na šttidiu tohto
materiálu mohli podfelaf astronómovia celého sveta. V Československu objavili astronómovia na
týchto kópfách mnoho planetárnych hmlovín. Stačí na to porovnávanie snímkov: na červenej je
planetárna hmlovina velmi zreteTná, na modrej slabá. V súčasnej
dobo robí sa systematická prehliadka južnej oblohy.
V počiatkoch vývoja astrofyziky,
ked ešte farebná fotografia nebola dostupná, fotografovali sa objekty na čiernobiely materiál cez
rózne farebné filtre, aby sa zistilo, ako intenzívne žiari objekt v
oblasti spektra, vybranej fiitrotn.
Najrozšfrenejším sa stal trojfarebný systém UBV, ktorým možno určit pomer jasnosti hviezdy v ultrafialovej, modrej a v celej vizuálnej oblasti spektra. Proto takéto snímky můžu do ístej miery
nahradit spektrálnu analýzu.
Farebná fotografia predstavuje
velký vedecký potenciál pri výskume vesmíru. Farebný obraz oblohy umožňuje rýchle vyhTadávat
jednotlivé typy hviezd, galaxií a
medzihviezdnej hmoty. Umožňuje
priamo vidief súvislosti medzi oblakmi prachu sfarbenými do dervana a oblastami mladých horúcich modrých hviezd. Zretelne
ukáže oblasti v galaxiách, kde prevládajú studené červené obrie
hviezdy. Farebná snímky galaxií

e

Oči nám umožňujá vnímat suet
farebne, lebo citlivo rozlišuji[
svetlo róznych vinových dlžok
Od 350 do 750 nm, ktorému zodpovedá spektrum farieb od fialovej cez modrá, zelená, oranžová až po červená. Denně svetlo
je zmesou týchto farieb. Vlnoví
dlžka svetla závisí od teploty
zdroja žiarenia: čím teplejšže je
teleso, tým má jeho svetlo vyš
šiu frekuencžu, teda krztšiu vlnová dlžku, tým blzžšte je jeho
svetlo k modrej oblasti spektra.
Predmety, kivr' nic sú zdrojom suetla, ni3i'n' žba vložil, ak
na ne svetlo dopadá. Povrch takěhoto telesa časí svetla absorbuje a časí odrazí. Pri priezračných látkaelz nastáva ešte i lom
svetla. Absorpcža a lom svetla
závisža od vinových dlžok dopedajúceho žiarenia: teleno teda
pohlcuje preňho typická časí
spektra a ostatně dopadejáce
svetlo prepustí alebo odrazí. Ak
na povrch telena dopadá denně
svetlo, zložené zo všetkých farieb spektra, potom odrazené
svetlo vnlmame ako farbu telese.
Farebnost predmetu závisí teda od jeho povrchovej teploty,
ak je predmet zdro jom svetla;
ak predmet žiari iba odrazeným
svetlom, farba závisí od fyzikálno-chemického zloženia jeho povrchu a vinovej dlžky dopadajúecho svetla.
Budské oko obsahuje dva odlišně typy elementov citlivých
na svetlo: tyčinky a čapžky. Tyčinky sú omnoho citlivejšie na
svetlo než čapžky, neumožňujri
však rozlišovat farby. Na podráždenie čapíkov je potrebné omnoho věčšže osvetlenie než na po
dráždenie tyčiniek. Tě čast' oka,
v ktorej sú umiestnené prevažne
čapžky, má navyše omnoho vúčšiu rozlišovaciu schopnost ako
tě, v ktorej sá umiestnené žba
tyčinky.
Pri dostatočne silnom svetle
vidíme farebne s velkým počtom
podrobností. Hovonime o tzv. den nom videní. Za sámraku a v noci
vnžmame okolie žba tyčinkami.
Suet okolo nás je vtedy čžernobžely, farby nerozoznávame Presnejšie povedeně, pri súmrakovcrn
videní vnžmame svetlo róznych
vinových dlžok ako modrosivá
farbu. Pretože oko nemáme rovnako citlivě na rózne vinově dlžky, rozdiel medzi farbami vnžmame ako róznu intenzitu modroslaej farby.
-ep-

Pri fotografovaní astronomických objektov bole dlho problémem, ako dosiahnut vernost farieb. V astronómii sa totiž pracuje pri velmi dlhých expozícfách,
pri akých už citlivost každej fotografickel emulzie klesá. A pretože
emulzně vrstvy sú pri farebne] fotografii obvykle trf, u každej sa
prejaví iné farebné skreslenie.
Dnes sa už vie, že pokles citlivosti emulzfí možno podstatne zmfernit, ak film pri expozicii chladíme
na dostatočne nízku teplotu — do
—80° C. Iná možnost, ako dosiahnuf vernost farieb, je používante
róznych korekčných farebných filtrov pri exponovaní snímku.

hviezdny vietor, ktorý vzniká v
preexponovanej centrálnej oblastí,
vytvára tlakovú vinu, ktorá vtláča
plyn do okrajových oblastí hmloviny. Tmavé, nepriehladné oblasti
prachu a plynu mdžu byt rodls
kom nových hviezd. Fotografia je
zhotovená 4 m ďalekohlladom na
Kitt Peaku.

•
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zhotovených cez farebné filtre. V
takýchto nepravých farbách je
prehTadnou
možné zaznamenat
formou velké množstvo informácií:
bolo by možné kombinovat na jednej snímke hod i aj merania vo
vzdialenej ultraflalovej a rádiovej
oblasti.
r

Vernost farieb sa kontroluje veTmi jednoducho: zároveň s objektom sa takú ístú dobu exponuje
aj terčík neutrálnej farby. Ak farba kontrolného terčíka zodpovedá
skutočnosti, potom aj astronomický objekt je zachytený vo verných
farbách. Táto jednoduchú metódu
používali aj sondy Viking pri inrebnom snímkovaní povrchu Marsu.
Farebná snímka astronomického
objektu sa často zhotovuje z troch
alebo viacerých čiernobielych zúberov, z ktorých každý zobrazuje
objekt v inej oblasti spektra. Čiernobiele snímky sa potom skladajú
do jedného farebného záberu, a
to alebo matematicky, pomocou
počítača (takto vznikajú aj farebné televízne zábery, ktoré nám
kozmické sondy vysielajú z povrchu mých planétj, alebo sa skladajú opticky, čo je zaužívaný spdsob v astronomických observatúrlách.
Matematické skladante je podstatne pružnejšia, i kecl nákiadnejšia metóda. Zábery v jednotlivých
oblastiach spektra sa najprv nasnímajú mikrofometrom a ich syntéza — v Tubovolnej farebnej kombinácii — sa premfeta na farebnej televízne] obrazovke. Takto
možno skladat nielen tni, ale aj
viac farieb. Metóda však vyžaduje
kvalitný mikrofometer a počítač
s príslušným programovým vybavením.
Farebná fotografia je pre astronómiu aj velmi výhodnou metódou
záznamu a znázornenia údajov.
Možno ste už videli snímky z družíc, ktoré slúžia na prieskum zemských zdrojov: snímka pripomína
sk&r mapu, kde jednotlivé farby
prehladne znázorňujú množstvo
údajov. To už nie je farebná fotografia v pravom slova zmysle,
ale syntéza čiernobielych snímok.

Možnost vidief vo farbách po
hyb slnečnej plazmy, spoznávai
štruktúru galaxií, vidief, ako vyzerá z kozmického priestoru naša
planéta, zvečnit farebný odtieň
meteoru, zistit farby povrchu mých
planět a mesiacov — to všetko sít
možnosti farebnej fotografie, ktorá v astronómii už zdaleka ale je
iba lákavou reklamou velkých observatórií, ale stále viac nositelom
významných informácií. Dáva nám
nový pohiad a ovpiyvňuje naše
predstavy o vesmíre viac než si
uvedomujeme, je účinným pomocníkom pri popularizácii astronómie a vytváraní vedeckého svetonázoru.
Obsažnost a informatívna hodnota farebnej astronomickej fotografie vynikne najmň v porovnaní
s čiernobielymi snímkamt tých
istých objektov.
Trifid, M 20 (NGC 6514) —
hmlovina v súhvezdí Strelca. Na
farebnej snímke je na prvý pohlad zrejmé, v akých oblastiach
žianf vodík [červené sfarbenie
spósobuje emisia v čiare H alfa)
a kde sú oblaky medzihviezdneho
prachu (tmavšie oblasti). Modro
sfarbené oblasti predstavujú medzihviezdnu hmotu, ožiarenú svetlom hviezd. Mraky vodíka a hélia
v hmlovine vybudzuje k žiareniu
horúca hviezda 7m spektrálnej
triedy 07 s povrchovou teplotou
okolo 25 000 K. Tlak žiarenia a

Konská hlava, NGC 2024 je plynná hmlovina v súhvezdí Orióna,
vzdialená od nás viac ako 500
parsekov. NeprtehIadný prachoplynný mrak, ktorý absorbuje svetlo zo vzdialenejších hviezd, vytváre obrazec, pripomínajúci hlavu
koňa. Tvar hmloviny rozlíšime íba
na fotografiách, zhotovených velkými ďalekohiadmi pni dlhej expozícii. P`otografia je zhotovená
4 m dalekohTadom na Kitt Peaku.
Orel, M 16, NOC 6611 je plynný
hmlovina nepravidelného tvaru v
súhvezdí Hada. Hmlovina obklopuje otvorenú hviezdokopu, nebohatá na hviezdy, vzdialenú od nás
1660 parsekov. V rozličných častiach hmloviny je plyn rdzne ionizovaný. Fotograf ta je zhotovená
4-metrovým dalekohTadom na Kitt
Peaku.
Plejády, M 45 NGC 1432, zo súhvezdia Býka, sú druhou najjasnejšou otvorenou hviezdokopou
na našej oblohe. Dnes v nej poznáme 250 hviezd do 17m, z ktorých šest Tahko uvidíme aj volným okom. Vek Plejád odhadujeme na 20 až 100 miliónov rokov;
sú teda vo vesmírnom meradle
mladým útvanom. Na farebnej
snímke vidíme, že zvyšky póvodnej hmloviny sú sfarbené do modrofialova. Je to preto, že ich ožarujú mladé, horúce hviezdy. Plejády patria k hlavnej postupnosti
vývojového diagramu. Celá hviezdokopa má priemer 33 svetelných
nokov a je od nás vzdialená 130
parsekov. Fotografia je zhotovená
90 cm áalekohPadom na Kitt
Peaku.
Kométa West 1976 VI patrila
medzi velmi jasné kométy. Už pri
jej objavení, v septembri 1975,
mala jasnost 14 až 15 magnitúd
a začiatkom marca 1976 dosiahla
jasnost —im. Bola preto vďačným
objektom aj pre amatérsku fotografiu. Snímka je zo 4. marca
1976, ked' bola kométa vo vzdialenostf 0,8 a. j. Od Zeme. Fotografované aparátom Pentacon Six
180!2,8 na Agfachrom SOS pri expozícii 15 s. Foto: Dušan Kalman
Čok.

Hmlovina NGC 6611 v súhvezdí Hada.

Kométa Humason 1962 VIII s neobvyklým tvarom chvosta bola zeujímavá i tým, že ju bolo možné
pozorovat až štyni roky, čo je pri
neperiodíckej kométe neobyčajne
dlho. Naša snímka je už z óbdobia, kecl už kométa bola od Zeme
vzdialená na 4 a. j. Protože dalekohiad sledoval pohyb kométy, pni
dlhej expozícii hviezdy vytvorili
na filme čiarky. Fotografia je zhotovená 120 cm Schmidtovým dalekohl'adom na Mount Palomare.
KOZMOS -
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Štart kozmickej lode Voyager-2 z Cape Canaveral na raketo Titan-Centaur 20. augusta 1977. Podia letovéha plánu má v marci tohto roku
preletiet okolo Jupitera, s najmenšou vzdialenostou 4,9 polomerov planéty. Voyager 1, ktorý štartoval o dva týždne neskůr, má plánovaný prevnútorlet okolo Jupitera 9. júla. Pri tejto cesto preskúmajú sondy
Telefoto lTK-AP
ných mesiacov Jupitera.

MÍNOVÉ POLE SLNEČNEJ SÚSTAVY?

Z cesty
Voyagerov

KOZMOS
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dokázal, že tento optimizmus bol
oprávnený.
Pioneery značne spresnili naše
poznatky o množstve, hustote a
velkosti častíc v pásme asteroidov: detektory na oboch sondách
zaznamenávali v priebehu cele]
cesty cez pás asteroidov všetky
častice, s ktorými sa stretli. Na
sledovanie viičších častíc slúžiit
malé ďalekohTady, ktoré zaznamenávali zmeny jasu vo svojom zornom poli. Menšie častice zaznamenávali detektory so systémom plynem napinených utesnených komůrok. Ak sa pri zrážke s časticou
komůrka prorazila, pokles tlaku
v komórke signalizoval zásah a umožnil odhadnát i velkost
častice.
Ako ukázali vyliodnotenia letu
Pioneerov 10 a 11, najmenšie častice medziplanetárnej hmoty, aké
detektory sond zaznamenali, malí
priemer okolo 0,001 mm: ich
množstvo postupne klesalo so
vzrastajúcou
vzdialenostou
od
Slnka. Naproti tomu výskyt častíc
s rozmermi od 0,01 do 0,1 mm neplynu

Kaď dvojica sond Voyager 1 a
Voyager 2 letela vlani pri svojej
caste k Jupiteru cez pásmo asteroidov, nebola to udalost, ktorcj
výsledok by sa očakával s napitím: Vňaka sondám Pioneer 10 a
11, ktoré prošli táto trasu ako prvé, vieme dnes už s istotou, že
pás asteroidov ale je pre kozmické sondy rizikovou trasou. Nic je
to nijaké „mínbvé pole" slnečnej
sústavy, kde sa len tak hemžia nebezpečné úlomky medziplanetárnej
hmoty.
Už pozemské pozorovania a teoretické prepočty nasvedčovali tomu, že v páse asteroidov prevažujú celkom malé čiastočky, aké
by sotva poškodili kozmickú sondu. Za důkaz sa považovalo slabučké zjasnenie oblohy v smere
pásma asteroidov, z ktorého sa
dalo usúdit, že ide o slnečné svetlo, rozptýlené na velmi drobných
prachových časticiach. Preto už
prod letem Pioneera 10 a 11 sa
zdalo, že sa na cestu sond cez pás
asteroidov můžeme dívat optimisticky — a zároveň let prvých sond

zaznamenal v páse asteroidov
žiaden meratelný prírastok. Avšak
0,1 do 1 mm vzrástla v páse asteroidov zhruba na trojnásobek leh
početnost častíc s priemermi od
sa tiež, že vhčšie úlomky sú v páse asteroidov naozaj vzácne: napr.
Pioneer 10 zaznamenal v priebehu
celej 200 miliánov kilometrov dlpočetnosti v okolí Zeme. Ukázalo
hej cesty cez pás asteroidov len
7 častíc s rozmermi od 15 do 150
milimetrov.
„Co sa týka nebezpečných častíc, pás asteroidov ako keby neexistoval", hovorí jedna zo správ
NASA. Napriek tomu však konštrulctéri urobili niektoré malé úpravy na sondách Voyager, aby
zvýšili leh odolnost proti poškodeniu v prípade zrážky s časticou:
napr. exponovaný panel výmeníka
tepla dostal ešte krycí obal a nekteré panely s tepelno-izolačnou
povrchovou vrstvou dostali ešte
jednu vonkajšiu vrstvu, o která sa
znali rozbit, či odrazit malé impaktové častice.
Skutočne velké asteroidy s rozmermi od ladného po stovky kilometrov, nic sü pro sondy nebezpečnými objektami: jednak sú od
seba ďaleko, na milióny kilometrov a keďže dráhy mnohých z
nich sú známe, sonda ich může
„obíst". Stretnutie s velkým asteroidom je proto skůr vzácnou priležitostou pre fotografovanie a výskum zaujimavého objektu.
Ešte prod štartom Voyagerov so
dúfalo, že niektorá zo sond preletí tesne okolo asteroidu Č. 92 —
Undina a bude můct získat jeho
fotografie. Spresnenie údajov o
dráho sond tesne pred štartom
však táto možnost vylúčilo a v
riadiacom centre bole z toho sklamanie. Najmenšia vzdialenost, na
akú sa leden z Voyagerov dostal
k Undina, hola 14,0 milióna kilometrov — a to na ziskanie podrobných fotografií objektu s lasnostou 7,5 .5,5m samozrejme nestačí.
V riadiacom stredisku sa však
ešte počas letu Voyagerov snažili
zistit, či niektorý zo známych asteroidov nebude aspoň v dosahu
palubných prístrojov — aj keby
jeho vzdialenost bola priliš velká
na fotografovanie. Ukázalo sa, že
vhodným kandidátom je Medea
(č. 212), objekt 9,2m s priemerom
okolo 84 km: zistilo sa, že Voyager 1 sa F. apríla 1978 priblíži k
objektu na vzdialenost 15,9 milió
na km, čo by už stačilo na foto metrické štúdium a pozorovaniP
v polarizovanom svetle. Ked už bol
podrobno vypracovaný postup približovacieho manévru (procedúra,
ktorá trvala niekoYko mesiacov)
a dokonca aj inštrukcio odvysielané na palubný počítač sondy,
stala sa — šest týždňov prod priblížením k Medee — nemilá „maličkost": pohyblivá prístrojová plo
šina sa v priebehu skúšok zasekla. A kým sa plošinu podarilo riadiacemu centru opravit, bola už
sonda od Medey pridaleko.
Podia Science News Vol. 114, No 12
-ssa správ NASA
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Že nás je na jednu
fotografia prlvela?
Ved' to nic je aul
polovica všetkých
členov nášhu Kluba mladých astro
v
n®mov pil
Prešove.

Náš rozhovor

O~r~.ašom klube
Je nás vyše stovky vo veku 1525 rokov a náš Klub mladých astronómov pri Krajskej hvezdárni
v Prešove má už desatročnú tradíciu. Pre nás, starích členov sa
spomienky na klub spájajú s predstavami najkrajších zážitkov: na
pozorovanie meteorov zo strechy
vodárenskej veže, na večery vn
hvezdárni, na nerozlučné kamardtstva, ktoré trvajú dodnes. Klub —
to sú spomienky na prvú fotograaj na spoločné brigády. Chodievali sme sadit stromčeký, aby
sme zarobili na výlety a meteorické
Ešte dodnes slúži
na hvezdárni svetelná mapa súhvezdí, ktorú sme si zhotovili, ked
sme sa učili órientáciu na obloho.
A dodnes trvá aj naša tradíciu

sme zozbierali názory našich členov starších i mladších na otázky
— čo ti dal rasp. dáva Klub mladých astronómov pro život, kedy
si sa začal zaujímat o astronómou
a čo ti tento koníček prináša.

MILAN FERDINANDY, prom, fyz.
Máže sa pochválit klubovou legitiináciou číslo 1, patrí teda k zakladajúcim členom KMA, a proto
sme inu dali slovo prvému:
„K®d na naše gymnázium prišiel
prod desiatimi rokmi obežník, že
hvezdárni v Prešove chce zorganizovat Klub mladých astronómov,
prililásil som se. Zišli sme se na
hvezdárni šiesii. Nemali sme presnů predstavu, čo je vlastno astronómia a čo asi budeme v klube
robit, ale už prvé debaty na hvezdárni a najmu prvé pozorovania
oblohy v nás vyvolali presvedčenie, že astronómia je presne to čo
hledáme. Začali sme „hltat" populáme knižky a viedli sme vášnivé
astronomické diskusie o olázkach,

stretávat se v astronomicky význačné dni, ako sú slnovraty a
rovnodennost.
Naše stretnutie, na ktorom sme
zozbierali klubové dojmy našich
členov, nebol z príležitosti astronomickej, ale bistorickej — oslávili sme desatročie založenia nášho klubu. Zišli sine sa štyridsiati
na chato v Lipovci, premietli srno
si filmy, ktoré postupne vznikali
na našich expedíciách, vypočuli
sme si prednášku z meteorickej
astronómie a pri voTnej debate

Milan Ferdinandy, prom. fyz., jeden za

členov KMA.
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Jana Borošová, terajšia predsedníčka klubu.

ktorým sme spočiatku poriadne
ani nerozumeli, čo nás však prlviedlo k snahám naučit sa čím
viac. Z pozorovaní nás najviac lákali meteory. Naša prvá expedícia
v Slánskych horách na Konskej
lúke, to boll dojmy, na aké sa nezabúda. A pretože sa nám astronÓmia zdala najkrajšia vec na svete, chceli sme o tejto pravda presvedčil všetkých: rodičov, spolužiakov f neznámych lodí a robili
sme besedy i verejné pozorovania.
Zrejme sme ovšetkom, čo sme si
z astronómie stihli prečítal, rozprávali s takým nadšením, že
priaznívcov astronómie rýchlo pribúdalo a náš klub sa rozrastal.
Aj na dalšie prázdniny sme poriadali metorická expodíuiu a odvte
dy už každoročr. . S prlbúdaníri
členov rozširov<ili sa <j záujmy:
učili srna sa fo+.~g afo.at, zakreslovali sme slnečné škvrny, robili
zbierku známok ' kozeianautickou
tematikou, zhotovili makety kozmických lodí. Boll srna nerozlučné
partia. Aby srnu mohli Isl na hvezdáreň všetci, každý bol ochotný
pomáct kamar:liovi rúbat drevo,
nosit uhlie (`.i umýval ukná, proste náš spoločný záujmm vytvoril 11'
pravé kamarátske vzl hy, ktoré Ir
vajú dodnes. Zároveň ako sme sd
prehrýzali cez astronomické knižky. prichádzali sme na chuť matema+ike a fyziky, čo právu tak u mňa
ako aj u mnohých dalších klubá rov vzbudilo trvalý záujmm o prírodné vady. Mnohf sme se stretli
na štúdiu fyziky v Bratislave. Klubu teda váačím aj za to, že som
ako maturant mal pomerne jasnil
predstavu o študijnom odbore, ktorý som si vybral. Na našu hvezdáreň chodím stále rád. Pomáham
napríklad pri vyhodnocovaní výsledkov meteorických expedícií
V astronómii som si našiel koníčka. Samozrejme, držím palce nášmu klubu, aby mnohí mladí ludia
mali vďaka astronómii tolko zážitkov ako my, ktorí sme s klubom začínali.
KOLMOS -
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Stano Čorej, študent na Vysokej
škole dopravnej:
Co ma priviedlo do klubu? Nuž,
raz sme sa škriepili so sestrou,
ako je to vlastne so súhvezdiarL
A pretože na našaj škole bol už
vtedy astronomický krúžok, ktorý
vfadol jeden z členov KMA, prišiel
som so svojím problémom — a

astronómfa sa mi zapáčila. Po
skončení štúdfa sa ako elektrotechnik možno dostanem aj do
pracovného kontaktu s astronómiou, tušilo by ma robit niečo pra
rádioastronómiu. Co mi dal klub?
Napríklad aj to, že pri tých prednáškach, ktoré srna si robili sami,
naučil som sa robil si poznámky
a hIadat si literatúru, čo obyčajne
robí spočiatku
stredoškolákovi
problémy. Som rád, že som sa dostal do partie, ktorá nechodila vysedával do kaviarne, ale radšej
na výlety, ktoré ani trochu neboli
nudné, práva preto, že sme sa učili pozorovat prírodu, oblohu, proste díval sa s otvorenými očami.
V takejto partii se neuplatnili vyobliekaní frajeri a pózeri, ale fudia so zmyslorn pra skutočné kemarátstvo, ktorých spájeli spoločné záujmy.
Juraj Humeňanský, pum. ped., pracovník KH v Prešove, vedúci klubu. Fri okrúhlom výročí by sa patrilo uviesl pár čísel: Súhrnne z
našich štatistík vychádza, že za
tých 10 rokov urobil klub 1457
akcii, na ktorých sa zúčastnilo
66 532 záujemcov. Pritom rátame
lun tie akcie, ktoré klub robil samostatne, bez spoluúčasti hvezdárne či mých organizácií. Za strohým údajom skrývajú se prednášky — pra členov klubu i pre verejnosl, besedy, verejné pozorovania, premietania filmov, diapozitívov, atd. Kaď spočítame iba strom-

meteor,
Prvý
ktorý sa podaril
„ulevit" na expedcii prešovklubu.
ského
Roci fotografický aparát mal
priemer objektivu iba 1 cm
(bol to starý
Tenax), na zábere je vidno,
že hviezda epsiLyrae je
lon
na
rozložená
dva zložky, čo
okom
volným
postrehne
len
vynikajúci zrak.
Foto: P. Rapavý

I
prenosnými
S
dalekohladmi
chodievali čleKlubu
novia
mladých astronómov aj na
pionierske tábory, kde sa vždy
stretali s mimoriadnym
záujmom o pozorovania.

čeky, ktoré klubáni vysadili, je z
toho slušný les: 64 400 stromkov.
Mladí fudia stali sa oporou hvezdárne, nikdy u nás nebol a nic j€
problém zorganizovat akúkolvek
prácu: od rozličných opráv zariadení hvezdárne, až po zbotovovanto
učebných pomČcok. Z fotografií
súhvezdí, hmlovín, komét, metenrov, robili naši členovia nástenky
pre školy a tým urobili v` elký kus
práce aj pre propagáciu astronómie. Množstvo pomócok, ako sú
mapy na lepenkách, fosforeskujúce pravítka na určovanie vzdialoností a rýchly diktát meteorov,
prenosné kufríky s vnútorným tlmeným svetlom pro zapisovatelov
na meteorických exp€.díriách — to
všetko si klubáni zhotovili samí.
Najvňčší záujem bol vždy o pozn°
rovanie meteorov: spočiatku malí
skupinka sa rozrástla na 60 aktívnych pozorovatefov v celom kraj'.
Meteorické expedície srno neskár
organizovali spolu s hvezdárňou
ako aj so SAS pri SAV. Dnes už
pozorujeme nielen meteory, ale
máme pod vedením Petra Ivana,
pracovníka hvezdárne, aj skupinku
pozorovatelov premenných hviezd.
Vďaka klubu vyrástol kolektív zanietených mladých 'udí, ktorí vytvorfli silnú skupinu aktívnych
amatérov-astronómov v našem kraji.
Jana Borošová, terajšia predsedníčka klubu, ktorú poznáme aj z
televíznej sútaže „Nebojte sa matematiky", kde obsadila prvé miesto za Východoslovenský kraj: získala tým možnost nastúpit na ktorúkolvek vysoká školu bez pohovorov. Zaujímalo nás preto, aký
smer štúdia si Jana po maturito
vyberte:
„Samozrejme fyziku, aby som sa
mohla špecializovat na astron6miu.
Nepam€itám sa už, čo u mňa vzbu-

dilo tento záujem. Rodičia spomínajú, že už'v dotstve som vravela,
že chcem byť hvezdárkou. Dúfam
že sa mi to spiní. A klubové zážitky? Nuž, tí starší klubáni tvrdit, že my už nic srno taká partfa
ako bdi oni, že už nic sme takí
„žhaví", aby srno spolu s kamarátom chodili drevo rúbat len aby
srno mohli isť do hvezdárne spoločne. Lenže čo sa dá robit: v
dnešnej dobo pribudlo všade ústredné kúrenie a ubudlo času.
Máme viac mimo"skolskej činnosti
než naši predchodcovia. Že náti
záujem a astronómiu je menej romantický? Dajme tomu. Ale o as-

tronámii máme myslím presnejšíe
predstavy a rozhodne máme vine
možností: pozorujeme premenné
hviezdy a pomáhame aj pni vyhodnocovaní radarových záznamov
meteorických stóp. Aj kecl máme
o niečo menej času na ohnivé debaty o astronómii, určíte budeme
raz, o dosní nekov spomínať na
chvíle strávené pri ďalekohfade
s takým istým nadšením ako starší klubáni dnes a právo tak ako
oni vždy nadi prídeme na našu
hvezdárnei.
Zhováral sa: PAVOL RAPAVÝ
Snímky: FRANTIŠEK FRANKO

Spomienky nad kronik: u.
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0 fotografovaní a fotografických prístrojoch všeobecne bole už napísaných dost čiánkov a príručíek.
ale vhčšina z nich obchádza špeciálne oblasti fotografie a zvláštne fotografické procesy. Rozhodli srno
sa preto do ročníku 1979 nášho časopisu pripravif
seriál článkov o fotografii, zameraných hlavne na
problémy spojené s fotografovaním oblohy a astronornickej fotografie všeobecné. Nevyhneme sa samozrejme informáciám, ktoré sú možno váčšine čitatelov, ktorí dlhšie lotografujú, známe. Ale preto, že
tento seriál je určený predovšetkým astronómom
amatérom, projdeme postupee celá oblast spracovania fotografického materiálu z hfadiska astronónia
amatéra.
Chceli by sme týmto seriálom (tož podnietit čitatelov a všetkých záujemcov o astronomickú fotografiu k akl!vnejšej činnosti. V tejto rubrike budeme
aj odpovedat na otázky čitatelov a ak to bude v našich silách, poméžeme vyriešit niektoré ich problémy v tejto oblasti.
Postupne uverejníme tieto články:
1. Fotografický prístroj a fotografický objektiv.
2. Fotografická emulzía a vznik latentného obrazu.
3. Negatívny fotografický proces.
4. Ustafovanie a různe pomocné fotografické procesy.
5. Moderně metódy zosilnenla a zvýšenia kontrastu negatívneho obrazu.
6. Pozitívny fotografický proces.
Boll by sme rad!, keby nám čitatelia
posielali svoje fotografie a zaujímavé
nápady. Pekné fotografie samozrejuie
uverejníme a skúsenosti prispievatelov
•adi odevzdáme dalším, kterým už vopre+!
želáme vela jasných nocí, trpezlivosti :d
radosti zo zaujímavoj práce.

Islo

DUŠAN KALMANČOK

ku 1858 predsa ešte velmi malá. Až v roku 1881 sa
podarila pomerne dobrá snímka Tebuttiho kométy
Draperovi. 0 dva roky neskór zamieril objektiv dalekohIadu na hmlovinu M 42 astronóm Common a
pokúsíl sa urobit fotografiu; ukázalo sa, že je to
možné. Pr! zatmení Slnka v roku 1884 bolí dokonca
vyzvaní fotografii amatéri, aby svojimi fotografiami
zatmenia Slnka prispelt vedcom na pomoc. Volnil
dobré fotografie vtedy získal amatér Ireland dvojšošovkovým anastigmatom o priemere 15 cm, ktorý
sa neskór velmi preslávil ako Villardov objektiv fotografiami Mliečnej cesty, ktoré urobil Barnard. No
a nakoniec, prvá planétku fotografoval v roku 18813
o planétku Sappilo.
Roberts.
To je histór!a, velmi stručná, ale svedčí o tom,
že astronómia bole jedným z prvých zákazníkov
mladého, rýchlo sa rozvíjajúcoho „koníčka" posledných dvoch storočí.
GÍM FOTOGRAFOVAŤ?
Nebudeme sa na tomto mieste zaoberat astronomickými dalekohladmi, málo amatérov ich má k dispozicii. Kloní ich majú, pravdepodobne vedla, že stačí umiestnit do ohniska objektivu fotografickú platňu alebo film, mat k dispozici! pacalaktickú montáž
s hodinovým strojom, pointovací dalekohled a foto
grafovat. Na skromné amatérske pomery je to dost
náročné zariadenie.
Na fotografovanie oblohy múžeme však použit aj
bežné fotoaparáty a objektívy, ktoré sú pomerne dostupné a sú vo vybaveni váčšiny fotokrúžkov či už
na školách, alebo pni astronomických krúžkoch.

FOTOGRAFUJEME
OBLOHU
FOTOGRAFOVANIE OBLOHY, METEOROV A KOMĚT

TROCHA HISTŮRIE
Predchodcom fotoaparátu je „camera obscura",
ktorú poznal už na začiatku 11. storočia arabský
učenec Abú Alt Muhammad ben el Hasan ibn ei
Haítam el Basri. Neskór ju používal Roger Bacon
a ešte neskór nemenej známy Leonardo da Vinci.
Až okolo roku 1550 napadlo Gíanbatistu della Porta
vsunút do otvoru v skrinke spojku [spojnú šošovku)
a tak vlastne vznikol prvý fotograficky prístroj, samozrejme ešte bez schopností obraz vytvorený objektivem aj trvale zaznamenat. Tento problém vyríešili až začiatkom 19. storočia Nicéphore Nlepce a
Louis Jacques Mandé Daguerre, ktorí vypracovali
prvý prakticky použitelný postup, oko fotografický
obraz fixovat.
Vtedy začina obrovský rozmach fotografie a fotografických objektívov. Po prvých neistých krůčkoch
sa fotografia vydáva na svoju cestu do sveta a postupne získava vitazstvá na všetkých frontoch. I v
astronámii. Hádam prví, ktorf obrátili fotoaparát k
oblohe, bolí dvaja velkí muži svolal doby — Arago
a Daguerre, aby na postriebrenú medenú doštičku
zachytili obraz Mesiaca. Bole to už v roku 1839.
0 rok neskór Draper, Bond a Whipple fotografovali
Mesiac už s vllčším úspechoin. V roku 1842 urobil
pravdepodobne prvá fotografiu Slnka Lerebours a
táto oblast fotografie sa vdaka svojmu velmi jasnému objektu prudko zdokonalila. V roku 1850 sa pokúsil Bond nte velmi úspešne o prvá fotografiu
hviezd, išlo o oblast okolo Vegy. O sedem rokov
nesktůr (1857) sa Bondovi a Whipplovi podarila celkom slušná fotografia časti súhvezdia Velký voz.
Prvú kométu fotografoval s malým úspecliom Warren de la Rue, hoc! išlo o velmi jasnit Donatiho
kométu. žial, citlivost fotografickej platne bela v roKOZMOS -
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Skoro všetky druhy fotografických objektívov sít
dnes také dokonalé, že majú odstránené v dostatočnej miere všetky optické vady a nebudeme sa preto
chybami objektívov zaoberat. Zaujimajú nás v podstate len dye charakteristiky objektivu.
V prvom rade je to svetelnost objektivu. Budeme
sa snažit použit čo najsvetelnelší objektiv, pretože vo
vBčšine prípadov půjde o pomerne slabé plošné objekty, a objekty s malou jasnostou. Pri fotografovaní
oblohy hlavne Mliečnej cesty použijeme vysokosvetelný objektiv z týchto dávodov: 1. Aby sme zachytili na filme čo najviac slabých hviezd [rozdíel medzi dvoma po sebe idúcimi cionovými čfslaml v smere k ntenšiemu číslu, značí zhruba zisk jednej magnitúidy za tú lstú expozičnú dobu). 2. Aby sme prfpadne mohli viacci zaclonit objektiv a tým zlepšit
defíníciu bodového obrazu hviezd, hlavne pri fotografovaní diapozitívov a farebných fotografií. Zlepší
sa nám ostrost obrazu najmi! v okrajoch obrazového
pola. 3. Aby sme skrátill expozičnú dobu na únosná
hranícu.
Fotoaparátov na stredný formát (6 x 6 cm) je na
našom trhu pomerne malý výber. Hádam najlepšia
komora je výrobek VEB Pentacon, kamera značky
Pentacon six so základným objektívom Biomelar
2,8/80. Je to objektiv špičkovej kvality a váčšiu svetelnost má už len objektiv Super Takumar kamery
Asah! Pentax, který má najviičšl relatívny otvor 2,4.
Biometar je p€ltšošovkový objektiv Gausovho typu
a Super Takumar dokonca 7-šošovkový, na našom
trhu ho však nedostat.
V€lčšína objektívov na stredný a velký formát stí
u nás velmi rozšírené Tesary o najváčšej svetelnostl
3;5, Belary 3,5 (Fiexaret), objektivy Mirar 3,5 a 4,0.

Podaktorí amatéri vlastnic rézne druhy starších doskových komár s objektívmi o relatívnej svetelnosti
okolo 4,5 a menšej. Všetky tieto prístroje sú vhodné
na amatérsku astronomickú fotografiu.
U kinofilmových aparátov je situácia pomerne lepšia. Vela amatérov vlastní prístroje, u ktorých nic
je zriedkavá svetelnost 1,4. Sú ₹o objektivy, s ktorými sa dajú urobit pomerne velmi dobré snímky,
i kad z malého formátu. Nebudeme tu vymenúvut
množstvo fotoaparátov, ktoré sú x nás v predaji.
pováčšine ide však o dobré výrobky z NDR a Sovietskeho zvézu.

Slnečná aktivita
v

sa

zvyšuje

Všetky objektivy, o ktorých srna doteraz hovorili,
sú normálne objektivy, ktorých zorné pole je okolo
50°. Normálne objektivy najviac vyhovujú na fotografovanie oblohy, Mliočnej cesty a meteorov. Mohli
by sme použit i širokouhlé objektivy, ale majú určité nevýhody. Majú pomerne malú svetelnost a silnú
vignetáciu (ubúdanie jasnosti k okrajom obrazu) a
majú tiež `pomerne velké skreslenie.
Druhá vlastnost objektivu, ktorá nás bude zaujímat
pri fotografovaní oblohy, je jeho zorné pole, alebo
obrazový uhol. Podia toho delíme objektivy na širokouhlé normálne a teleobjektivy.
Fri fotografovaní oblohy, hlavne komét sa velmi
uplatnia najrS teleobjektívy, ktorých je u nás pomerne velký výbor a sú dobrej kvality.
Na stredný formát je to v prvom rade vynikajůci
objektiv Sonar 2,8/180 ku kamere Pentacon six. Nedávno prišiel na náš trh i objektiv Sonar 2,8/300 a
je v predaji i objektiv Sonar 4/300 a Orestegor
5,6/500. Velmi drahým, ale výborným objektívom je
zrkadlový objektív typu Maksutov s priemerom korekčnej desky 180 mm, svetelnostou 5,6 a ohniskom
1000 mm. V predaji Sd i dostuone$íe objektivy so
vietskej výroby, ale len na malý formát. Všetky toleobjektívy na stredný formát se pomocou redukcie
dajú s výhodou použit i na kinofilmový formát, čím
sa ich obrazový uhel asi o polovinu zmenší.
FOTOGRAFOVANIE SLNKA A MESIACA:
Nakolko obe telasá majú na obloha uhlový priemer
asi 1/2 stupiía, nakreslí nám ich objektív s ohniskom
1000 mm ako kruhová plošku s polomerom asi 8 mm.
Normálnym objektívom tu veTa nenafotografujeme
(priemery kotúčikov sú na filme pod 1 mm), naviac
u Slnka 'si mážeme poškodit pri nepozornosti i fotoaparát. Ako obíst tento problém, o tom sa už
v Kozmose píralo, poprípade ešte sa v niektorom
článku k nemu vrátíme.
Fotografovanie planét, indií oko bodových objektov, je bez ďalekohTadu nemožné.
Prvá čast našej lekcie o fotografovaní oblohy se
nám vlastne zúžila len na akýsi hrubý výpočet prístrojov, ktoré si mážeme vlastne kúpit v predajni
foto-kino. Z toho je zrejmé, že fotografovat oblohu
je vlastne možné skoro každým dobrým fotoaparátem
a treba už len zaujímavý objekt, úkaz alebo námet,
a samozrejme pekné počasie. A napokon jednu dáležitú vea — je to paralaktická montáž s hodinovým
strojem, alebo jeho jednoduchou náhražkou. To už
závisí na technických schopnostiach amatéra.
U krátkych ohnísk, do 200 mm, sa tento problém
dá pomerne lahko obíst a aj bez hodinového stroja
na jednoducbej paralaktickej montáži sa dá urobit
dobrá fotografie. Ale o tom v inom článku.
V nasledujúcej časti nášiio seriálu si povieme nicčo o vlastnostiach fotografickej emulzie, jej možnostiach a akú fotografická emulziu máme použit
na fotografovanie jednotlivých astronomických úkazov a objektov. Vysvetlíme si základy vzniku latentného (nevyvolaného) obrazu a takto pripravení sa
budeme snažit už pred fotograf ovaním zvolit taký
postup, aby srno dosiahli optimálne výsledky.

~1Al.L►~.lLtt~►

Slnečná škvrna, fotografovaná 14. 7. 1978 o 15 h
16 min UT Coudé refraktorom 150/2250. Zvi čšenina
z platan ORWO DU 3, Foto: OEH Rimavská Sobota.

V období zvyšujúcoj sa slnečnej aktivity (maximum sa očakáva v období druhá polovica r.
1979 — rok 1980) sa na Slnku začínajú čoraz
častejšie objavovat významné aktívne oblasti.
Jednou z nich bole i aktívna oblast, ktorá sa
objavila na viditelnej pologuli Slnka začiatkom
druhej dekády júla 1978. Prakticky počal celého
obdobia viditelnosti bola táto aktívna oblast, resp.
jej hlavná slnečná škvrna, viditelná púhym okom.
Vyznačovala sa výskytom viacerých mohutnejšícli
erupcií. Dokonca díra 11. 7. 1978 sa v nej vyvinula
velká slnečná erupcia viditelná v integrálnom
bielom svetle (ako iste potvrdia kolegovia z hvezdárne v Hlohovci). Dá sa predpokladat, že o aktívnej oblasti z júla sa ešte dozvieme mnoho podrobností z mých hvezdární a astronomických
ústavov.
Na hvezdárni v Rim. Soboto srno venovali pozorovaniu tijto aktivaci oblasti zvýšená pozornost. Fotografické pozorovania však rušilo pomerne nestále počasie [zamračené...). Ž dvadsiatich patrolných fotosférických snímkk srno vybrali tie najpodarenejšie a uverejíiujeme jednu
z nich. Zaujímavý pohlad sa nám naskytuje pri
snímkach z 11. 7. 1978. itruktúra hlavnej škvrny
se značne zmenila v désledku erupčnej činnosti.
Nepriaznivé počasie nám znemožnilo nasnímat
„bielu" erupciu.
Skúšobné registrácie SEA 27 kHz, které srno
v uvedený dati (11. 7. 1978) práve púštali do provádzky, erupčnú činnost indikovali, ale pra leh
skúšobný charakter ich nemožno použit pro vážná;
spracovanie. Aparatúru nám poskytli s velkou
ochotou pracovníci hvezdárne v Úpici (okr. Trutnov).
Technické poznámky k snímkam fotosféry:
Fotografujeme prídavnou fotokomorou cez dalekohIad Coudé Refraktor 150/2250 na platne ORWO
DV 3, 9 x 12 cm. Používame filter GGS, expozícia
Je 1/500 s pri maximálnej clone (clona na foto(fz)
komora nic je ociachovaná).
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Orion je jedno 7 našich najkrajP- •
ších súhvezdí. Dominuje u nás na ,.10-L_
~
'
večernej zlmnej oblohe. Jeho najI
Beteljasnejšia hviezda a Ori —
geuze je veíobor; polomer má vličší než je vzdialenost Zeme od Slnka (1 a. j.). Betelgeuze mierne medí svoju jasnost v rozmedzf 0,4°
až 1,3 111 s periodou okolo 2070 dní,
Mon
čo súvisí so zmenami jej polomeru.
Je to teda poioprevrleirá pulzujúca premenná hviezda. Patrí medzi
chladné hviezdy, spektrálnej triedy M 2, takže jej povrchová teploo`—
ta je okolo 3 000 K. Jasná hviezda
Rigel (B Ori) je v skutočnosti zložitým systémom piatich hviezd. Je
veTobrom a je od nás vzdialená
i
1300 svetelných rokov. SOri —
L__!
Mintaka je tesnou dvojhviezdou.
Dobro je zapamátat si, že leží skoro na svetovom rovníku; má deklináciu —00° 20' 04" pro epochu
1950,0. Fri štúdiu spektra Mintaky
našiel nemecký astronom Hartman
r. 1904 absorpčné čiary ionizovaného vápnika, ktoré nemedili svoji polohu v spektre, a teda neprislúchali ziožkám hviezdy. 1301 to
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prvý důkaz existencie medzihviezdnej hmoty.
Váčšina hviezd súhvezdia Orión
je bielej až namodralej farby. Tvoria najbližšie hviezdne asociácie:
oblast týchto hviezd je vzdialená
od nás približne 1500 svetelných
rokov. Podobných aseciácií poznáme už asi 50, ale asociácie v Oriáne patria medzi najvýraznejšie.
Velká hmlovina (M 42) v Oriónovom meči, ktorú pri dobrých
pozorovacích podmienkach vidíme
aj volným okem, má hmotnost asi
50 Slnk. Vo vnútri tejto hmloviny
leží sústava štyrocb hviezd Trap~z
[Lfchobežník), které pravdepodobne tvoria stred asociácie. Trapéz sa dá rozlišit už áalekehladml Somet Monar alebo Binar, ale
na jeho pozorovanie je treba podstatne siinejšie zváčšenie. Jednotlivé hviezdy Trapéza sa vzáalujú
od stredu sústavy, teda sústava
sa postupne rozpadá, čo je jedným
z typických znakov všetkých podobných sústav.
Vo Velkej hmlovine bolt ebjavené zatlal najchladnejšie objekty,
ktoré vyžarujú maximum energie
v infračervenej oblasti. Sú to velmi mladé, vznikajúce hviezdy, ešte
mladšie oko premenné hviezdy typu T Tauri. Najchladnejším z nich
je Becklin-Neugebauerov objekt s
povrchovou teplotou 70 K. V spektre tohto bodového zdroje nachádzame absorpčně pásy, které dokazujú prítomnost ladu s hustotou 10-1 kg/m3. Dalším infračerveným zdrojem v tajte lmlovine
je plošný Kleimann-Lowov objekt
s povrchovou teplotou okolo 600
K. Z jeho spektra můžeme zistit,
že je to medzihviezdna hmota
značnej hustoty, která obsahuje
velké množstvo medzihviezdneho
prachu, a preto má velkú absorpciu v optickej oblasti — až 350
magnitúd.
V hmlovine M 42 je ešte dalších
15 infračervených objektov s povrchovou teplotou trochu vyššou,
1000 až 2000 K. Rozmary týchto
mladých objektov možno odhadnút na 12 tisíc a. j.
Prečo vznikli z medzihviezdnej
hmoty kondenzácie? ladným z
možných vysvetlení je, že hviezdny victor, který je brzdený medzihviezdnou hmotou, vytvára v
nej rázovú vinu ve forma tenkého
hustého obalu, která sa šíri rýclilostou 50-70 km/s. Kondenzácie,
které sa takto vytvoria, zachovávajú si časti energie viny a počas
fázy ich stláčania můžeme pozorovat rozštiepenie spektrálnych
čiar.
Pri hviezde Ori je v páse Orióna žiariaca hmlovina IC 434, na
ktorú sa premieta záliv tmavej,
neosvetlenej medzihviezdnej hmoty. Tento záliv sa podla svojlie
tvaru volá Konská hlava [pozni
foto na farebnej prílohe).
Nedaleko hviezdy
Ori je radiant meteorického roje Orioníd,
kterých materskou kométou je
Halleyova. Ich maximum je okolo
20. októbra.
-km-

Premenné hviezdy
a ich pozorovanie
v zinle
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Hviezdy, které menta svoju jasnost pravidelne alebo nepravidelne,
nazýv:ame
premennými hviezdami. Premenné hviezdy
mania svoju jasnost z
různych príčin. Sú to
jednak - geometrické
príčiny: zakrývanie sa
zl•oži,ek
dvojhviezdy,
nesférický tvar hviezdy, ale aj fyzikálne
príčiny: erupcie na
povrchu,
pulzácia
hviezdy,
expanzia
plynného obalu, který patrí ku hviezde,
zmina charakteristik
atmosféry hviezdy v
čase a podobme. Štúdium
premenných
hviezd je velmi důležité, lebo nám dovoluje bližšie poznávat
fyzikálne deja, které
prebiehajú ve hviezdach a zistovat fakty,
které by srno mok
velmi tažto získavali.
Takto nám výskum
pramenných
hviezd
pochopit
umožňuje
stavbu
a
vývoj
hviezd.
Premenných
hviezd je velmi vela.
Registrovaných je okolo 25 000 a vela

.a

hviezd je tiež v podozrení z
pramennosti. Štúdium všetkých
premenných
hviezd nie je možné
robit na vedeckých
ústavech, protože ich
možnosti nic sú také
velké a tiež velké ďalekohlady sa využívajú na mnoho úloh, a
proto hlavne slabšie
premenné hviezdy, okolo 12n1 sú zriedkave
pozorované. Tu
prichádza na pomoc
astronňamatérsky
mia. Amatér, který
má k dispozícii malý
ďalekohlad, napríklad
Somet binar 25X100,
alebo 10 X 80 může urobit mnoho užitečnej práce tým, že sleduje slabé hviezdy,
najmá také, které bolí málo pozorované.
Tým so vlastne zabezpečuje
kontrola
premenných
hviezd,
či nenastávajú zmeny
v ich vlastnostiach.
Na Krajskej hvezdárni v Hlohovci se
pozoruje tha jeden
typ
premenných
hviezd a to zákrytové premenné hviezdy.

Príčina
zmien
ich
jasnosti je geometrická, dochádza k zakrývaniu jednej zložky dvojhviezdy druhou. Vlastne zákrytové premenné hviezdy
sú systémy hviezd. V
zimných
mestacoch
můžeme
pozorovat
zaujímavé
premenné
hviezdy a to: W UMa,
OS Ori, RT And, SV
Cam. Treba pozorovat
vtedy, kedy dochádza
k zatmeniu — zákrytu jednej hviezdy dru1iou. Kedy nastane
minimum, mžeme vypočítat
tlete
pne
hviezdy ze základného minima M, určeného juliánskym datovaním a pomocou
periády
svetelných
zmien P. Pozorovat
začneme pred začiatkom
a
zatmenia
skončíme po zatmení.
Na to je p,otrebné poznat
djžku trvania
zatmenia D v hodinách. Pre uvedené
hviezdy sú to hodnoty:
W UMa [M=2441004,
P = 0,33363696
39769
dfía D = P/4)
[M=2435473,
OS Ori
,
261 P=2,38353 dňa
D=5,6 hodiny)
301 P = 0,62893249 dňa
D=2,9 hod.)
RT And [M=2440107,
trvanie úpiného zatmenia d=0,2 hodiny
SV Cam [M=2434988,
483 P=0,593071 dňa
D=3 hodiny)
)udské oko dokáže
pemerne dobro rozlihviezdy,
šovat dye
které majú len málo
odlišnú jasnost. Citlivost oka pri pr-echednom režime dennénočné videaiie je ±1,8
magnitúdy v určovaní
jasností dvoeh hviezd
a pni dokonalej adaptácii na nočné videnie až +0,09 magnitúdy. Z amatérskych
vizuálnych pozorovaní můžeme získat relatívnu svetelnú krvku, z ktorej můžeme
prtame určit okamih
minima. Najmá pre
málo pozorované 'objekty sú takéto pezerovani•a velmi cenné.
Informácie o zákrytopremennýcl.
vých
aj
hviezd-ach
oko
mapky vám může poskytnút Krajská hvezdáreň Hlohovec. Spolupráce všetkých pozorovatelov je vítaná.
V. K.
KOZMOS -
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Elektromagnetické
žiarenie
Malý kurz astronómie
Všetky druhy žiarenia, ktoré sú v tejto tabulko,
majú rovnakú fyzikálnu podstatu. Právo tak tepelné
ako i svetelné alebo rádiové žiarenic sú elektromagnetické viny, ktoré sa od seba odlišujů vinovou
dlžkou.
Elektromagnetické žiarenie je periodicky pramenné elektromagnetické pole. Počet jeho zmien za sekundu — frekvencia závisí od zdroja žiarenia. Nech
je však frekvencia žiarenia akákolvek, jeho rýchlost,
akou sa šíri vo vákuu je vždy rovnaká. Je jednou
z najdóležitejších fyzíkálnych konštánt a má presnú
hodnotu c = 299 792 458 m/s. Medzi kmitočtom a a
vinovou dlžkou ?? platí vztah c = da.
V astronómii má žiarenio podstatný význam, lobe
prostredníctvom noho dostávame informácie o vesmfrnych telesách, ktoré sú jeho zdrojom. Na svojoj
cesto vesmírom sa však žiarenio stretáva i s prostredím, které ho pohlcuje, absorbuje, napriklad
s medziliviezdnyni a medzigalaktickým plynom a prachom. Podstata absorbcie spočíva v tom, že žiarenie,
resp. energia elektromagnetického pola sa zachytáva atómami alebo molekulami prostredia a potom
se bud znova vyžiari, alebo pretransformuje do inoj
formy energie. Takto získavaine informácie aj o objektech, které samotné nic sú zdrojem žiarenia.
Naša atmosféra je tiež prostredím, které pohlcuje
alebo odráža vdčšinu žiarenia, prichádzajúceho z
vesmíru. Z celého spektra žiarenia prepúšta len žiarenie vo viditefnej oblasti, v maluj časti infračervenej oblasti a časí žiarenia rádiového. Tradičná pozemská astronómfa sa obmedzovala len na pozorovanie ve viditefnej oblasti (spočiatku len volným
okom, posledných 356 rokov už ďalekohfadom ,a ibe
niečo vyše sto rokov aj za pomoci fotografických
platní). Druhé „okno" našel atmosféry — v oblasti
rádiových vIn (s dIžkami od 16 mm do zhruba 15m)
začali astronómovia využívat prod necelým polstoKOZMOS — 28

ročím. Skutečný rozmach rádioastronómie začal však
až v povojnových rokoch. Posledné desatročie pninieslo v pozemských pozorovaniach rozvoj infračervenej astronámie. Jej zariadenia registrujú malý
úsek z vinového rozsahu infračerveného žiarenia,
ktoré sa dostáva až na zemský povrch. Sít to viny
s dlžkou okolo tisíciny miliinetra.
Podstatné rozšírenie možností prinieslo pro astronómiu využitie umelých družíc, ktoré tým, že se
dostávajú do oblastí nad zemskou atmosférou, mčžu
registrovat elektromagnetické žiarenie v celom rozsahu spektra. Na družice se postupne dostávali prístroje pro pozorovanie vesmíru v ultrafialovej oblash, neskár v róntgenovej a gama oblasti. Kým prvé
družice robili len prehliadky oblohy s malou nezlišovacou schepnosfou, dnes už sa blížime rozlišovarej schopnosti pozemských teleskopev. Zároveň se
využívajú pozorovanie možnosti nielen na krátkych
vinových dIžkach, ale aj na °opačnom konci spektra,
v oblasti rádiových vin, které sleduju rádioastronomícké družice.
Detektory, pomocou ktorých zachytávame elektromagnetické žiarenie, se podstatné USia podia toho,
na ktorú časti spektra se zamoriavajú. Rádiové žiarenie zachytávame pomocou antén rozličných typov.
Najčastejšie sú to parabolické antény (alebo leh
sústavy) pozemských rádioteleskopov. Infračervené
žiarenie zachytávame rozličnými druhmi termočlánkov, ktoré promieíiajú dopadajúce tepelné žiarenie
na elektrický signál. Viditelné a ultrafialové žiarenie zaznamenávame na fotografické platna. V po
slednej dobo sa televízne techniky, bežné pri pronosech z kozinu, používajú aj na pozemských dalekohTadoch, kde slúžia na zosilnenie signálu. Moderný
spósob záznamu (či už snímek z družíc alebo obrazu z ďalekohTadov) je zakódovanie do číselnej formy na magnetické pásky: táto forma zápisu potom
umožní vylepšovanie obrazu pomocou počítača. Na
detekciu ríntgenového žiarenia sa používajú okrem
fotografických platní aj luminiscenčné vrstvy, t. j.
vrstvy látky, která vyžaruje viditelné svetlo, ak na
fu dopadne krátkovinné žiarenie a takto umožňuje
jeho registráciu. Tento spdsob možno využívat aj pro
záznam ultrafialového žiarenia.
Žiarenie s najkratšou známou vinovou dlžkou —
ultragama vzniká pri dopade častíc kozmického žiarenia — protónov (ladná atómov todíka) a alfa
častíc (jadrá hélia) na zemskú atmosféru.

OBLOHA
V marci a apríli

Obr. 1

Obr. 2

Od tohto roku srno zmenili spósob určovania polóh planět na
dvojmesačné obdobie. Nebudeme
uvádzat ekliptikálnu čase oblohy
s nakreslenými dráhami planět a
textovú čast o pohybe jednotlivých
planět. Zo starej oblohy zostanú
len východy a sápa iy Sluka a Mesiaca a mesačné fázy. Z úkazov na
obloho uvedieme len tie, ktoré budú zaujímavě.
Nová mapa úkazov na obloho
spála výhody ekliptikálnej mapky
pohybu planět a otáčavej mapy
oblohy. Okrem neb%ského rovnika,
rozdeleného po jednej hodino, eklip tiky s vyznačenými znaineniami a čiar, ktorě spájajú jednotlivě
hviezdy v súhvezdiach, nájdeme
na mapko nasledovně symboly:
1. Polohy Slnka pre tni dátumy —
začiatok, stred a konec obdobia,
pro ktoré je mapka určená. Obdobio je vyznačené na hornej časti
mapky, šípky určujú smer pohybu
Sluka po obloho. Stred obdobia
je nakreslený hrubším krúžkom.
2. Dráhu planět Merkúra, Venuše
a Marsa po obloho. Polohy planět
pro 10-dfíový interval sú vyznačené krúžkom. Pri začiatku dráhy
každej planéty je dátum začiatku
obdobia a symbol planéty. Planěty se na mapko povačšine pohybu•
jú v swore pohybu Sluka. Ak je
to ináč, je pri spojnici bodov šípka, označujúca smer pohybu. Pro
lahšie odlíšenio sú planéty označené rězne velkými krúžkami.
3. Polohy velkých planět — Jupitera, Saturna, Uráea a Neptúna sú
na mapke označené len symbolem.
Jupiter, Saturn a Urán symbolem
pripomínajúcim
vzhfad planět,
Neptún je označený štvorčekom.
4. Pri každej polohe Sluka sú na
mapke zakreslené časti elíps, ktoré vymedzujú trvanie astronomickej noci pro daný dátum. Krivky
sú symetrické okolo symbolu Slnka a spojnice odpovedajúcich dátumov na okraji mapky. Stred obdobia je vyznačený hnubšou čtarou.
5. Negatívno vytlačená čest mapky
je obloha, ktorú vidno v strede
intervalu o polnoci.
Na obrázku čís. 1 sú nakreslené všetky druhy symbolov, které
srno spomínali a sú označené číslom.
Ako srno už povodali, mapku je
možné použit í ako otáčavú mapu
oblohy. K tomu však potrebujeme
poměcku, ktorú si velmi lahko vyrobíme. Na priesvitný papier, lepšie však na celuloidový film, si
nakreslíme v merítku mapky kruh
a elipsu s čiarou, podle obrázku
číslo 2.
Ako budeme terez z mapy čítat?
Jednoducho. Položíme film na mapu tak, aby sa nám kryla elipsa
filmu s čiernou elipsou na mapo.
Dostaneme tak základnú polohu:
elipsa na Dlme nám vymnedzuje obloliu, viditeínú o polnoci v strode
obdobia. Otáčením filmu doprava
až po čiaru 4 z obr. 1 dostaneme
oblohu, viditeinú v daný dátum
(je to vyznačené i na okraji mapky), otáčaním filmu dofava, oblohu viditelnú ráno. Ak chceme zisKOZMOS -
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tif, ktorá časí oblohy je viditelná
v danú hodinu, Iahko si to zistíme pomocou hodinovej stupnice
na nebeskom rovnfku a čiary, prechádzajúcej stredom filmu (odčítanim alebo pripočítaním príslušného počtu hodin k polnoci určíme odpovedajúcL výsek oblohy).
Otáčením filmu na mapko podla
obr. 3, dostanete takto postupne
celú oblohu, ktorú můžete v ten
deli vidief. Len okolo letného slnovratu je naša mapka nepresná,
protože vtedy vlastne v našej zemepisnej šírke nic je noc (Slnko
je menej ako 18° pod obzorom),
ale len súmrak. Vtedy budú niektoré z čiar čís. 4 z obr. 1 na
mapke chýbaf, lebo sú viastne v
čiernom poli mapky.
Celé dvojmesačné obdobie je
rozdelené po 10-tich dňoch, čo pre
našu potrebu postačí.
Veríme, že si čitatelia na tento
spůsob znázornenia oblohy rýchlo
zvyknú a bude im slúžit lepšie,
ako predchádzajúca.
ZAUJÍMAVÉ ÚKAZY NA OBLOHE
čiastočné zatmenie Mesiaca 13. —
14. marca.
Z nášho územia budeme můct
pozorovat cely priebeh tohoto zatmenia. Mesiac vstúpi do polotiefia
13. III. o 19. hod. 20. min. Začiatok čiastočného zatmenia nastane
o 20. hod. 30. min. Stred úpiného
zatmenia Mesiaca, najvlíčšta fáza
— 0,86 jednotiek mesačného priemeru nastane o 22. hod. 9. min.
Koniec čiastočného zatmenia bude
o 23. hod. 48. min. a koniec celého úkazu nastane 14. III, o 1. hod.
6. minúte.
Kon junkcie:
hm
12. III. — 22 24 — Saturn s Mesiacom, planéta 3° severne od Mesiaca;

„Akzent" je edfcia poulárnovedeckých príručtek vreckového formátu, ktorú pred štyrma rokmi založili vo vydavateistve Urania
(NDR). Vyšlo tu už 30 titulov z
různych odborov prírodných a spoločenských° vied. Bohato ilustrované brožúry se vyznačujú populárnosfou, zrozumitelnostou, vecným
a názorným podanim s důrazom
na informativnost. Protože tieto
brožúry možno objednat aj u nás
v predajniach cudzojazyčnej literatúry, predstavíme vám niekolko
titulov, zameraných na astronómiu.
Brožúra Der Sternhimmel (autor
dr. Klaus Lindner) je kurz základov astronómie, ktory však nie je
podávaný učebnicovou formou, ale
populárne a živo s důrazom na
ilustrácie. Brožúra Sme sami vo
vesmíre? (Sjed wir allein km Weltall?) od J. Dorschnera, profesora
astronómie na univerzite v Jene,
diskutuje formy života na uhlíkovej báze a mých bázach, rozoberá
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Obr. 3
5. IV. — 19 18 — Jupiter s Mesiacom, planéta 5° sev. Od
Meslaca;
9. IV. 2 00 — Saturn s Mesiacom, planéta 3° severne od Mesiaca;
0 00 — Neptún s Me16. IV. siacom, planéta 4° južne
Od Mesiaca;
24. IV. — 4 00 — Venuša s Mesiacom, planéta 0,3° južne
Od Mesiaca.

Poznáte "Akzent„?

Lyridy — meteoricky roj, ktorého
maximum činnosti pripadá na noci
okolo 22. IV. Roj je v činnosti asi
dva a pol dua a jeho hodinová
frekvencia je asi 12 meteorov. Pozorovacie podmienky vzliladom k
mesačnei fáze sú priaznivé.
(Pokračovanie na predposlednej
strano obálky)

možnosti života mimo slnečnej sústavy a dospieva k názoru, že nie
je možné vyléčit ,no2osU života
v různych oblastiach vesmíru. Brožúra toho istého autora Planéty
— sestry našej Zeme (Planeten —
Gescliwíster der Erde?) sa zaoberá
porovnávaním
fyzikálnych
vlastnosti a chemického zloženia
jednotlivých planět slnečnej sústavy. A napokon zaujímavá je i
brožúra „Žijeme pod kozmickými
vplyvmi?" (Leben wir enter kosmischen Einfliissen?"). Rozoberá
vplyv Slnka a atmosféry, vyvracia
nevedecké názory o vplyve postavenia planět v jednotlivých súhvezdiach a tiež údajné vplyvy
Mesiaca.
Brožúry tejto edície sú čítavé,
hladané, niektoré boli preložené
do maďarčiny. Sú aj pomerne lacné (14,50 Kčs) a možno leh objednat v každej prodejní zahraničnej
M. Schmógner
literatúry.
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Krabia hmlovina (M 1) v súhvezdí Býka. Šípka označuje polohu pulzaru NP 05 32. Oba objekty — roz•
pínajúca sa hmlovina ě pulzar sú pozostatkamň po
výbuchu súpernovy, ktorú r. 1054 videli čínski a
arabskí pozorovatelia. Fotografia je z r. 1942. Zhotovená je pomocou 2,5 m d'alekohPadu a zachytáva
objekt v červenom svetle.
ZADNA STRANA OBÁLKY:
Dobová kresba súhvezdia Kasiopeja, na ktorej je
vyznačená poloha Tychovej supernovy, pozorovanej
r. 1572.
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