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POPULÁRNO-VEDECKÝ ASTRONOMICKY ČASOPIS 
SLOVENSKFHO USTREDIA AMATFRSKEJ ASTRONÓMII=_ V HURBANOVE 



Einsteinove oslavy 

v Pxahe 

Seminár venovaný osobnosti a dielu Al-
berta Einsteina pri príležitosti stého vý-
ročia narodenia tohto významného fyzika, 
konal sa v Prahe 26, a 27, februára. V 
„modrej" posluchárni Karlovej univerzity, 
obsadenej do posledného miesta, odzneli 
prednášky popredných odbornfkov našich 
i zahraničných. 

Náš záber je zo slávnostného otvorenia 
semminára vo vetkej aule Karolína. 

Foto: Ladislav Hric. 



RNDr. RUDOLF ZAJAC,  Albert Einstein 
tvorca nového 

fyzikálneho obrazu sveta 
Pred sto rolemi, 14. marta 1879 narodil sa v šváb-

skom Ulme pri Dunaji (terajšia NSR) Albert Ein-
stein, tvoroa teórie relativity. Dobu, v ktorej Ein-
stein vyrastal a žil, móžeme prirovnaf k časom 
Koperni.kovým a GaUleiho, v ktorých sa zrodila 
prvá revolučná zmena fyzikálneho obrazu sveta 
v dejinách našej civilizácie. Na úlohu Kopernika, 
Galileiho i Newtona 20. storočia podujal sa v roku 
1905 Albert Einstein, vtedy dvadsafšesfročný úrad-
nik Konfederáhieho patentového úradu v Berne. 

Natíska sa otázka, prečo tvorcom nového fyzi-
kálneho obrazu sveta nebol niektorý popredný 
?yzik tých čias a čím sa vyznačovala Einsteinova 
cesta k úspechu. Veď pochádzal z priemernej meš-
tianskej rodiny, bez vedeckej a univerzitnej tradí-
~ie. S výnimkou matematiky a fyziky v škole 
nevynikal a z mnichovského gymnázia odišiel pred-
časne bez maturity. Ako sám hovorieval, nebol gé-
niom, iba bol hlbavý, nesmierne zvedavý a keďže 
neskoro dozrel, kládol si najzákladnejšie otázky 
o tom, ako plyne čas, ako sa pohybujú telesá 
v čase a priestore — vo veku, v ktorom už nado-
hudol potrebné vzdelanie — zatial čo u druhých 
sa už v mladosti zafixovali zaužívané názory. 

Hlbavých a nekonformných ludí so smelými my-
šl.ienkami sa nájde v každom období viac. Einstein 
sa •od ostatných odlišoval ešte jednou vlastnosfou: 
bol oddaný fyzike, nadaný schopnosfou zvládnuf 
te matematický jazyk a dospel na vrchol toho, 
čo už m í vyťvorili. Hoci also poslucháč Konfederál-
nej š"koly technickej v Zi richu v rokoch 1896 —
1900 takrner nenavštevoval prednášky — a vani 
práve preto — osvojil si Boltzmannovu kinetickú 
teóriu plynov, Maxwellovu elektrodynamiku, pre-
študoval spisy Lorentzove a mých popredných fyzi-
kov, ktorých mená sa vtedy ešte do vysokoškol-
ských učebnic nedostali. 

V prvých štyroch rokoch po promócii napísal 
n5f prát k otázkam molekulárnej fyziky a termody-
namiky, ktoré mu uverejnili vo vtedajšom popred-
nom časopise Annalen der Physik. V troch z nich 
ěypracoval nezávisle od Josiaha Willarda Gibbsa 
základy súčasnej štatistickej fyziky. Tak dospel 
k svojmu „zázračnému roku" 1905, v ktorom mu 
v jedinom 17, zv5zku Annalen der Physik vyšli 
tni slávne práce: o fotoelektrickom efekte, o Brow-
novom pohybe a o špeciálnej teórii relativity. Za 
prvú z nich mu udelili v roku 1922 Nobelovu cenu 
— hoci vsetky tri práce si zaslúžili takéto ocenenie. 
Louis de Broglie neskoršie napísal, že Einstein za-
žiaril v roku 1905 ako svietiaca raketa na tmavom 
nebi fyziky. Polský fyzik Witkowski hovonil o 
zrode nového Kopernika, Max Planck si všimol 
najmá Einsteinovu prácu o špeciálnej teórii relati-
vity a vyslal svojho vtedajšieho asistenta Maxa 
Laueh•o za autorom do Bernu. 

S Einsteinovým menom je spojený vznik a rozvoj 
všetkých disciplín, ktoré charakterizujú prelom 
v dejinách fyziky na začiatku nášho storočia. Sú 
to najmá klasická aj kvantová štatistická fyzika, 
kvantová teória svetla, vrátane teoretického vý-
chodiska súčasných laserov, kvantová teória tu-
hých látok. Výnimočné postavenie si však Einstein 

predsa len vydobyl ako tvorca teónie relativity. 
Špeciálna teória relativity zmenila fyzikálny obraz 
sveta predovšetkým novým poňatím priestoru a 
času. Na rozdiel od Newtonovej fyziky priestor 
a čas nie sú absolútne, od fyzikálnyhh procesov ne-
závislé, ale transformujú sa pri prechode z jednej 
inerciáln•ej vzfažnej sústavy do druhej, podobne 
ako mé kinetické a dynamické veličiny. 

Za neprítomnosti gravitačných polí, v inerciál-
nych sústavách, absolútnou je rýchlosf svetla vo 
vákuu. Je to hraničná rýchlosf, ktorú nijaký po-
hybujúci sa systém nemóže prekročif. Svetlo sa 
šíni rovnakou rýchlosfou bez ohladu na vzájomný 
priamočiary rovnomerný pohyb zdroj  a pozoro-
vatela. Tento postulát spolu s princípom relativity 
f nijakým fyzikálnym pokusom nemožno od seba 
odlíšif inerciálne vzíažné sústavy) tvorí základ 
logicky konzistentnej, vo svojej podstate jednodu-
chej a harmonickej stavby relativistickej fyziky. 

Špeciálna teória relativity nie je v súčasnosti 
osobitnou disciplínou, ale preniká do všetkých ob-
lasti fyziky od mechaniky po teóniu elementárnych 
častíc. Bola overená mnohými pokusmi a neexistu-
je ani jeden experiment, ktorý by jej protirečil. 
Nesmierne sú jej aplikácie v technickej praxi. 
Spomeňme len jadrové reaktory a konštrukciu 
urýchlovačov elementárnych častíc. Oprávnene sa 
zaviedlo vyučovanie špeciálnej teórie relativity na 
naše stredné školy. 

Ešte špeciálna teória relativity nedostala svoju 
definitívnu podobu, keď Einstein — bob o to v roku 
1907 — prvý raz vyslovil princíp ekvivalentnosti 
č?ravitačnej a zotrvačnej hmotnosti a rovnopráv-
nost rovnomerne zrýchlenej vzfažnej sústavy s ho-
mogénnym gravitačným polom. Tak rozšínil princip 
relativity aj na neinerciálne vzfažné systémy a 
predpovedal prvý efekt všeobecnej teónie relativity, 
ohyb svetelných lúčov, pnichádzajúcich v blízkosti 
nebeských telies so silnými gravitačnými poliami. 

Do roku 1909 zotrval A. Einstein ako úradník 
Crete) triedy a neskoršie ako úradník dnuhej triedy 
na brneskom p-atentovom úrade, pničom popni svo-
i~i práci napísal 28 vedeckých pojednaní. V roku 
1909, keď sa už Einsteinov chýr rozšíril v odbor-
'rích kruhoch, povolali ho za mimoniadneho pro-
fesora fyziky na nemeckú univerzitu do Prahy. 
V roku 1912 vracia sa do Zi richu už ako niadny 
profesor Konfederálnej vysokej školy technickej 
a od.tial odchádza v roku 1914 do Berlína za ria-
ditela Fyzikálneho ústavu cisára Wilhelma. Tam 
zotrval do roku 1933, keď po nástupe nacizmu 
demonštratívne vystúpil z Pruskej akadémie vied 
a prijal profesúru v Princetone (New Jersey) v 
Svojených štátoch, kde pósobil až do svolej smrti 
18, apríla 1955. 

Einsteinov pobyt v Prahe bol významným me-
azníkom na jeho osemročnej vytrvale] a namáha-
Vel púti k dovřšeniu všeobecnej teórie relativity. 
Tu sa prvý raz oboznámil s matematickým apa-
rátom, ktorý neskoršie použil na napísanie state, 
kde navrhol zmeraf ohyb svetelného lúča v gravi-
tačnom poli Slnka počal slnečného zatmenia. V 
tom čase poslucháč pražskej univerzity, neskorší 
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profesor Pollak navštívil Berlín, kde hovoril o Ein-
steinovom návrhu. Myšlienky sa ujal astronóm 
Erwin Freundlich-Finlay, ktorý prekonajúc rózne 
tažkosti najm5 finančné, zorganizoval expedíciu 
na Krym, kde malo byt v roku 1914 viditeTaé 
úpine zatmenie Slnka. Žiar, vypukl$ prvá svetová 
vojna, čienov expedície zajali a neskoršie vymenili 
za zajatých cárskych dóstojníkov. Priatelstvo Ein-
steina s Freundlichom-Finlayom však zostalo od 
tých čias trvalé. 

Po návrate do Zi richu spolupracoval Einstein 
so svojím priatelom a kolegom zo štúdií Marce-
lom Grossmannom na matematickom aparáte vše-
obecnej teórie relativity. Napokon svoje dielo do-
končil v Berlíne v roku 1915 vyše p5.tdesiatstrán-
kovým článkom pod názvom „Základy všeobecnej 
teórie relativity". Ešte pred uverejnením tohto 
svojho najvýznamnejšieho spisu napísal Einstein 
článek „Vysvetlenie pohybu perihélia Merkúra 
všeobecnou teóriou relativity", v ktorom vypočítal 
tých 42 oblúkových ssekúnd pohybu + perihélia Mer-
kúra za 100 rokov, čo zastali aj Po použití klasic-
kej poruchovej teórie nevysvetlené. 

Z ekvivalentnosti gravitačnej a zotrvačnej hmot-
'osti vyplýva, že pohyb telies v gravitačných po-
liach nezávisí od ich hmotnosti. Všeobecná teória 
relativity opisuje pohyb telies — ale i svetla —
pomocou zakrivenia priestoru. Telesá aj svetlo 
sa pohybujú po geodetických líniách, ktoré v gra-
vitačných poliach nebeských telies nie sú priam-
kami v euklidovskom priestore. 

Einstein už v rokoch 1915 a 1916 predpovedal 
tni efekty, ktoré neskoršie astronomické pozorova-
nia potvrdili: 1. posuv perihélia planét, 2. ohyb 
,vetla v silných gravitačných poliach a 3. posuv 
spektrálnych čiar v týchto poliach smerom k čer-
venému okraju spektra. Posledný efekt potvrdil 
dokonca v pozemských podmienkach R. V. Pound 
a G. A. Rebka v roku 1960. 

Zo všetkých astronomických meraní najváčší 
historický význam mali Eddingtonove výpravy v 
roku 1919 na ostrov Principe v Guinejskom zálive 
a do Sobralu v severnej Brazílii. Z obidvoch tých-
to miest malo sa 29. mája pozorovat úpiné zatme-
nie Slnka. Merania neprebiehali bez vzrušenia. 
Obloha nad ostrovorm Principe bola zatiahnutá ob-
lakmi a len chvulu pred úpiným zatmením Slnka 
sa oblaky rozplynuli, takže boto možné fotografo-
vat hviezdy v blízkosti Slnka. V Sobrale hola ob-
loha úpine jasná, ale vo veTkej horúčave sa po-
kazili niektoré fotografické platne, takže len časí 
snímkov sa dala vyhodnotit. A. S. Eddington uve-
rejnil správu, v ktorej oznámil, že merania po-
tvrdzujú Einsteinove predpovede. Sto rokov pred 
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Einsteinom už fyzici uvažovali o možnosti za-
krivenia svetelného lúča v blízkosti velkých ne-
beských telies na základe Newtonovej predstavy 
o tom, že svetlo pozostáva z akýchsi molekúl, kto-
ré podliehajú gravitačným silám. Výpočty, ktoré 
nebrali do úvahy zakrivenie priestoru, dávajú však 
iba polovičnú hodnotu skutocčne nameranej od-
chýlky, ktorá potvrdzuje Einsteinovu teóriu. Ein-
stein vypočítal odchýlku hviezdneho lúča pre-
chádzajúceho v blízkosti Slnka na 1,75 oblúkových 
sekúnd. Na ostrove Principe namerali 1,61" h 0,30" 
a v Sobrale 1,98" -I- 0,12". 

Albert Einstein je aj zakladateIom relativistic-
kej kozmológie. V roku 1917 uverejnil článek 
„Kozmologické úvahy k všeobecnej teórii relativi-
ty", v ktorom vypracoval prvý model konečného 
a neohraničeného vesmíru. Einsteinov model sta-
cionárneho vesmíru bol neskoršie nahradený mo-
delom rozpínajúceho sa vesmíru. 

A. Einstein vniesol nový prvok do metódy fy-
zikálneho bádania. Zati•al čo sa v minulosti teore-
tická fyzika usilovala vysvetlif nové, experimentál-
ne získané fakty a na ich základe budovat teórie, 
Einstein skúma protirečenia existujúcich teórií, 
formuluje nové postuláty, z ktorých vyvodzuje 
experimentálne odvoditelné výsledky. Sám o tom 
napísal: „Teória relativity je príkladorn toho, aký 
je základný charakter moderného rozvoja teórie. 
Východzie hypotézy sil stále abstraktnejšie, vzdia-
lenejšie zážitkom. Ale zato sa približujeme k naj-
vznetenejšiemu vedeckému cielu: najmenším poč-
tom hypotéz a axiómov, logickou dedukciou spojit 
maximum skúsenostných obsahov. ... ̀ V tomto 
zmysle treba chápat aj Einsteinov postulát krásy, 
vnútornej konzistentnosti a jednoduchosti teórie. 

O Einsteinovi sa hovorilo, že mu k novému 
objavu stačí prevrátená strana obálky. Isteže, tento 
výrok treba chápat obrazne. Einsteinova sila však 
spočívala v tom, že váčšina z toho čo napísal, 
sa Po rokoch experimentálne potvrdila. Neuspel 
v jednotnej teórii poTa a v kritike Bohrovej-Hei-
senbergovej interpretácie kvantovej mechaniky. 
Ale aj v tomto smere jeho úvahy ešte stále pod-
necujú súčasnú teoretickú fyziku. 

A Einstein zastal aj v období najváčšieho uzna-
nia a slávy sám sebou: neformálny a nekonven-
čný, niekedy až trochu excentrický, ale predovšet-
kým oddaný výlučne fyzike. Vyjadril to svojím 
nekonvenčným spósobom, keď povedal: „Nezáleží 
mi na peniazoch, Rády, tituly alebo vyznamenania 
pre mňa nič neznamenajú. Netúžim po chvále. 
Jediné, čo ma teší okrem práce, huslí a plachet-
nice, je uznanie mojich kolegov." 

Vo svetle nadobudnutých poznatkov pripadá nám to, čo sme 
štiastne dosiahli, úpine ssarnozrejmýsn: každý inteligentný študent 
to pochopí bez váčšej námahy. Ale hladanie v temnotách, piné 
predtúch a trvajúce raky, napátá túžba, striedanie nadeje a skles-
losti a napokon preniknutie k pravde, to pozná len ten, kta ta 
sám zažil. 

Najkrajšie, čo móžeme prežívat, je tajormno. To je základný 
pocit, ktorý stojí pri kolíske pravého umenia i vedy. Kto to ne-
pozná, kto sa už nevie čudovaé a žasnúi, ten je takp=ovediac 
mřtvy a jeho zrak je vyhasnutý. 

Viera, že vonkajší svet je na vnímajúcom subjekte nezávislý, 
je základom všetkých prírodných vied. 

ALBERT EINSTEIN 



John Archibald Wheeler, popredná osobnost 
súčasnej fyziky, je profesorem Princetonskej 
univerzity, na ktorej pósobil dlhé roky spoločne 
s Albertom Einsteinom. Prof. Wheeler vytvo-
ril priekopnícke práce najmá v oblasti jadrovej 
fyziky a fyziky •elementárnych častíc. Jeho apli-
kácie všeobecnej teórie relativity hlboko za-
siahli i do oblasti astrofyziky a kozmológie. 
V poslednom období sú centrom pozornosti jeho 
zásadně práce v oblasti geometrodynamiky. (Na-
šich čitatelov odkazujeme na najnovšie knihy, 
ktoré vyšli v ruskom proklade vo Vydavatelstve 
Mir, Moskva, 1977, a to Gravitacija — v spo-
luautorstve s Ch. W. Misnerom a K. S. Thor-
nom a Čornyje dyry, gravitacionnyje volny i 
kosmologija — v spoluautorstve s M. Riezsom 
a R. Ruffinim). 

Využili sme prítomnosf prof. Wheelera na 
pražskom seminári k 100. výročiu narodenia 
A. Einsteina, ktorý sa uskutočnil v dňoch 26. —
27. II. 1979 v pniestoroch Karlovej univerzity, 
aby sme mu položili niekolko otázkk. 

Náš rozhovor 

s prof. J. A. Wheelerom 

0 geometrii vesmíru 
■ Patríte k zástaneom myšlienky, že vesmír 

je uzavretý, že sa nebude neustále rozpínat, ale 
že nastane kontrakcia a nakonec prebehne kolaps 
spat do singularity. Móžete nám objasnit, aké ar-
gumenty vedú k tomuto predpokladu? 

— Treba si uvedomit, že pri posudzovaní roz-
merov vesmíru sme zatial váčšinou v oblasti teórií. 
Aj ked dostávame informácie zo stále viičší h 
vzdialeností a náš horizont sa rozširuje, velkost 
vesmír nemáme možnost zisiovat priamym mera-
ním, Proto na otázku, či je vesmír uzavretý alebo 
nie, nemožno dnes odpovedat s určitostou bez toho, 
že by sme pripustili, že budúce pozorevania móžu 
naše terajšie predpoklady vyvrátit. 

Čo sa týka súčasných pozorovaní, v podstate sú 
hladaním odpovede na otázku, či je vo vesmíre 
dost hmoty na to, aby sa mohol zakrivit do uza-
vrenia. K tejto otázke existuje viacero prístupov, 
takže aj odpovede sú odlišné. Astrofyzici, ktorí 
sa zameriavajú na štúdium obsahu prvotného deu-
téria, dospali prd svojich doterajších meraniach 
k názorem, že vo vesmíre nie je dost hmoty, aby 
mohol byt uzavretý. Iní, ktorí vychádzajú zo štú-
dia gravitačných vázieb pni zhlukovaní galaxií do 
kŮp a superkóp, obhajujú myšlienku uzavretosti ves-
míru. Ďalším prístupom je štúdium našej vlastnej 
Galaxie: prečo sa chová tak, ako sa chová. Vedie 
k záveru, že by sme mali mat ovela viac hmoty 
prítomnej vo formo galaktického hala než móžeme 
priamo pozorovat. Zaujímavé je uvažovat aj o tom, 
prečo sa v naše] Galaxii nevytvorila priečka: Isté 

však je, že by v našej Galaxii malo byt troj až 
dvadsatnásobne viac hmoty než sme zistili v hviez-
dach. Najpravdepodobnejšie vysvetlenie azda je, že 
chýbajúca hmota našej Galaxie je v malých hviez-
dach, ktoré ako vieme, produkujú podstatne menej 
svetla než hviezdy váčšie. Preto sa zdá rozumné 
predpokladat, že v Galaxii je mnoho slabých hviezd, 
tak slabých, že ich nemóžeme pozorovat, ale stále 
móžeme ocakávat, že niektoré z nich zistíme v in-
fračervenej oblasti spektra. Práce na tomto poli 
ešte len začali. Preto by som povedal, že pokial 
berieme do úvahy astrofyzikálne fakty, je stav 
velmi zmatený, rozporný. A to je velmi dobré, 
lebo takto móžeme dospiet k niečomu novému. 

■ Sme teda v situácii, keú ani astronómia ani 
fyzika nemóže dat jednoznačnú odpoved na otázku, 
či je vesmír uzavretý alebo me: každá odpovdď, 
ktorá by si robila nárok na jednoznačnost a defi-
nitívnost, mohla by byt len predčasná. Tým viac 
nás však zaujíma Váš osobný názor: prečo sa 
prikláňate k myšlienke uzavretosti vesmíru? 

— Mám pocit, že by sme veta tratili, keby cme 
z Einsteinovho diela prijímali len tú čase, ktorá 
sa priamo týka fyziky a odmietali jeho filozofic-
ké názory, ktoré z nej vyvodil — ešte pry než ich 
d©kladne a zodpov®dne preskúmame. Einstein už 
od počiatku argumentoval, že vesmír by mal byt 
uzavretý, lebo z jeho hlacUska zotrvačnost závisí 
od rozloženia hmoty v celom vesmíre. Okrem toho 
v diferenciálnych rovniciach všeobecnej teórie re-
lativity potrebujete okrajové podmienky — a uza-
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vretost vesmíru je zatial jediná známa okrajová 
podmienka matematicky dobre definovaná a zá-
roveň fyzikálne rozumná. 

Donedávna prevládala predstava, že vesmír je 
otvorený. Podla mňa sú s predstavou otvoreného 
vesmíru velké tažkosti, vyplývajúce práve z použi-
tia okrajových podmienok. Ak by sme za okra-
jovú podmienku prijali nie uzavretosf vesmíru, 
ale predpokladali by sme, že vesmír je asympto-
ticky plochý (je to myšlienka, o ktorej sum počul 
velmi seriózne diskutovat), dostávame sa do taž-
kostí s geometriou priestoru. Používali by sme sú-
časne geometriu, ktorá je v súlade so súčasnou 
fyzikou — a pre velké vzdialenosti by zas mala 
platit 2000 rokov stará geometria euklidovská. Dvo-
jaká geometrie — to sa mi nezdá prínos. A na-
vyse, s ideou asymptoticky plochej geometrie je 
ešte jedna velká fažkost: z kvantovej teórie syne 
zistili, že pri velmi malých vzdialenostiach má 
geometria mikroskopické fluktuácie, kvantové fluk-
tuácie. To znamená, že asymptoticky plochá geo-
metria je protirečivá v samotnej podstate. Nie je 
v súlade s našimi súóasnými predstavami, ktoré 
vyplývajú z kvantovej teórie. 

Vrátim sa spat k podmienke uzavretosti vesmí-
ru, ktorá je podia mňa jedinou prirodzenou pod-
mienkou. Clovek sa napokon maže úpine mýlit, 
ale zdá sa mi, že vzdat sa Einsteinových predstáv 
bolu by aj dnes stratou. V minulosti mnohí pochy-
bovali o jeho výsledkoch s odóvodnením, že rých-
lost rozpínania vesmíru sa nezhoduje s Einsteino-
vou teóriou. Preto museli vzniknút všelijaké čudné 
nápady, napr, o nepretržitom vytváraní hmoty. 
Keby však vtedy astronómovia brali vážne Einstei-
novu teóriu, povedali by si — ak sa naše merania 
rýchlosti expanzie vesmíru nezhodujú s touto teó-
riou, treba predovšetkým zistif, či nasa škála 
vzdialeností je správna — a astrofyzika by sa po-
hla vpred oveIa rýchlejšie. 

■ Vo svo jich prácach Ste rozviedli myšlienku 
superpriestoru v súvislosti s možnosfou kolapsu 
vesmíru. V čom spočíva fyzikálna predstava zmien 
geometrie priestoru v superpriestore? 

— Einsteinovu teóriu mažeme považovat za dy-
namickú teóriu priestorovej geometrie, ktorá sa 
mení s časom. Je to čisto klasická a determinis-
tická teória, a proto je nekonzistentná s kvantovou 
teóriou. Napriek tomu berieme vážne predpovede 
tejto klasickej teórie, že uzavreté modely vesmíru 
vedú pri zachovaní určitých jednoduchých a ro-
zumných podmienok cez všetky štádiá od Big Ban-
gu až po Big Crunch. „Aréna", v ktorej sa dyna-

mika tejto geometrie uskutočňuje, vyplýva z Ein-
steinových rovníc, vyjadrených formou Hamilto-
niánu. To je superpriestor. Aj kvantová dynamika 
sa uskutočňuje v superpriestore. Ale kecl sa blí-
žime v superpriestore k 'oblastiam singularity, do-
stávame sa k tak extrémnym podmienkam, že bude 
treba fyziku zrevidovat od základov. To je našou 
ďalšou úlohou. 

■ Aký je Váš názor na súčinnosf prírodnych 
vied a filozofie? 

— Existujú dva extrémne pohlady. Jedni sa na 
filozofiu dívajú ako na plechovku, privia7a•nú za 
automobil vedy: veda ide pokojne vpred a ple-
chovka rachotí po ceste a robí velký hluk. To je 
jeden pohlad. Iný vyjadril Thomas Mann: „Veda 
nikdy neurobí pokrok, kým jej k tomu filozofia 
nedá podnet." Pravda je niekde medzi týmito 
dvoma stanoviskami a človek sa raz prikláňa na 
jednu, inokedy zas na opačnú stranu. Myslím, že 
to nie je chyba: pre pokrok vedy je dóležité, aby 
sa človek dokázal pozriet na vec z oboch týchto 
protichodných prístupov. 

Chcel by som v súvislosti s tým spomenút spósob 
práce v kodaňskom centre s Nielsom Bohrom. Kecl 
vznikla nejaká myšlienka, pre jej dokázanie bulo 
treba urobit vhodné pokusy. Pokusy sa spravili 
a ak bola myšlienka sprá`vna, vysvetlil sa celý rad 
faktorov. Tak to bolu v jeden deň. Na druhý deň 
sa zas všetky závery podrobili dókladnej kritiko. 
Ale ak sa snažíte v jeden deň aj kritizovat, aj 
tvoru, ste stratený. 

Dá sa to ilustrovat aj na príklade, ktorý nemá 
nič dočinenia s vedou. Predstavte si takúto situá-
ciu: je vojna, na mor pláva loď. Vďaka horle túto 
loď protivník neobjavil. Odrazu mužstvo vidí v mo-
ri plávat mínu. Co robit? Ak by ju chceli zneškod-
nit strelbou, prezradia sa. Kapitán vyzve všetkých, 
aby navrhli riešenie. Posádka však bezradne mlčí. 
Len jeden nenápadný námorník povie ocividne 
naivný nápad — odfúknime tú mínu, nech sa 
k lodi nepnibiíži. Vsšetci sa smejú. Jeden z dóstoj-
níkov sa však zamyslí: prúdom vzduchu to síce 
možné nie je, ale prečo to neskúsit prúdom vody? 
Vzali hadice, akými sa umýva paluba a prúdy vody 
udržiavali mínu v patričnej vzdialenosti od lode. 
Určite však keby boli hned zavrhli a kritizovali 
ten prvý nápad, neboli by získali nápad další, 
ktorý ich zachránil. Je to tak — nesmieme si mie-
šat deň tvorenia s dňom kritiky — táto zásada, 
ktorá bula zavedená na ústave Nielsa Bohra, je 
zrejme užitočná nielen pre vedu. 

(Red) 

Ďalšia röntgenová dvoj hviezda 
a možno i čierna diera 

Medzi objektami, ktoré pozo-
rovala v róntgenovej oblasti spek-
tra aparatúra družice Cope2ni-
cus, bula aj zákrytová dvojhviez-
da šiestej hviezdnej velkosti 
V861 Scorpii, ktorá sa nachádza 
v otvorenej hviezdokope Har-
vard 12, asi 1,5° severne od Zeta 
Scorpii (rektascenzia 16h 53,lm a 
deklinácia —40°45', 1950). Pni-
mámu složku — horúceho nad-
obra spektrálnej triedy BO Ia —
zakrýva každých 7,84818 dní jej 
tmavší sprievodca. Pozorovania 
družice Copernicus ukazujú, že 
V861 Scorpii je premenný rónt-

genový zdroj. Jeho rSntgenový 
tok predstavuje normálne iba asi 
tni percentá rántgenového toku 
Krabej hmloviny. 

Pracovníci, ktorí analyzujú po-
zorovací materiál družice Coper-
nicus, tlmočili v Cirkulári 3234, 
vydávanom Medzinárodnou astro-
nomickou úniou (IAU) názor, že 
identit ikácia r®ntgenového zdro-
ja s V861 Scorpii nasvedčuje to-
mu, že súčastou tohto binárneho 
systému je extrémne kompaktný, 
malý, hustý objekt. R©ntgenové 
zatmenia sa objavujú vtedy, kecl 
pnimárna hviezda BO Ia zakrýva 

svojho neviditelného sprievodcu. 
Začiatok rdntgenového zatmenia 
súhlasí s časom zákrytu sekun-
dárnej zložky primárnou hviez-
dou. 

Hmotnost primárnej hviezdy 
nie je presne známa, ale na zá-
klade spektrálnej analýzy jej 
svetla možno ju aspoň pnibližne 
odhadnút. Rozsah možných hmot-
ností primárnej složky nasvedču-
je tomu, že sekundárna hviezda 
by mala mat hmotnost v roz-
medzí 5 až 12 hmotností Slnka. 
Ak sa tieto predbežné interpretá-
cie potvrdia dalšími pozorovania-
mi, potom by neviditelný kom-
paktný objekt mohol byt dalšou 
čiernou dierou. 

Podia Sky and Telescope, 
vol. 56, Not 

—Pu-
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Exploduj úce 
cierne diery 

VÝVOJ VO VESMIRE, V KTOROM SA ROZPINANIE 
NIKDY NEZASTAV! 

Rozpínanie vesmíru, objavené 
r. 1929 E. Hubbleom a definitív-
ne potvrdené modernými rádio-
vými pozorovaniami, odhalilo cel-
kom netušenú stránku štruktúry 
vesmíru — jeho nestacionárnost. 
Proti všetkým dovtedajším pred-
stavám, vedeckým skúsenostiam, 
ba i filozofickej logike sa odrazu 
ukázalo, že žijeme vo vesmíre, 
v ktorom dochádza k nepretrži-
tému narastaniu vzdialeností me-
dzi všetkými, doslova všetkými 
pozorovanými hviezdnymi sústa-
vami — galaxiami; že vo ves-
míre prebieha kolosálny jav koz-
mickej expanzie; že náš vesmír 
sa nepretržite rozpína. 

Tento velký objav postavil 
pred astronónyiu, ale aj pred fy-
ziku a filozofiu, celý rad otázok, 
na ktoré bole treba odpovedat: 
Prečo a kedy sa začal tento ves-
mír rozpínat? Aká časí vesmíru 
sa vlastne rozpína? Dokedy bude 
pokračovat tento proces kozmic-
kej expanzie? Zastaví sa vóbec? 
Ako v ňom bude pokračovat 
všeobecný proces kozmického vý-
voja? Aké dósledky móže mat 
rozpínanie na vývoj hviezd a 
hviezdnych sústav? Co sa stane 
s hviezdami a galaxiami pri roz-
pínaní, ktoré sa viac nezastaví? 
— Na niektoré z týchto otázek 
máme už dost jasní odpoved, 
mé ostávajú celkom otvorené. 
Velmi zaujímavý pohlad na otáz-
ku vývojce kozmických telies pri 

RNDr. JAN ŠTOHL, CSc. 

nekonečne dlho trvajúcom pro-
cese expanzie vesmíru priniesli 
nové práce odborníkovi, zaobera-
júcich sa problematikou čiernych 

dier. Pry, než by sme Si ho u-
viedli, zastavme sa aspoň na-
krátko pri niektoiých základných 
poznatkoch o kozmologických mo-
delech vesmíru a o vývoji koz-
m:ických telies. 

MODELY VESMÍRU 
S BIG BANGOM 

Jav rozpínania vesmíru našiel 
svoje perfektné teoretické vy-
svetlenie v evolucných kozmolo-
gických modeloch vesmíru, od-
vedených A. Friedmannom v ro-
koch 1922 —5924 z Einsteinovej 
všeobecnej teórie relativity. Roz-
pínanie je v nich dósledkom mo-
hutného začiatočného výbuchu, 
Big Bangu, ktoiým sa pred 12-
15 miliardami rokov začal vývoj 
celého nám známeho vesmíru. V 
tejto začiatočnej fáze vývoja be-
la hmota celého známeho vesmí-
ru sústredená do extrémne ma-
lého objemu s nepredstavitelne 
vysokou hustotou, bela to teda 
vlastne jedna supermasívna čier-
na diera. V následnoni procese 
expanzie, pri trvalém poklese 
hustoty látky vo vesmíre, vytvo-

Eliptická galaxia NGC 205 v súhvezdí Androméda. Je to satelit 
známej Vetkej galaxie v Androméde — M 31 (NGC 224). 

Galaxia NGC 891 v Androméde. 
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rili sa postupne podmienky pne 
vznik všetkých známych objek-
tov. 

Pravda, potvrdený jav rozpí-
nania vesmíru našiel svoje uplat-
nenie aj v niektorých stacionár-
nych modeloch vesmíru, ktoré 
nahradili predstavu Big Bangu 
predpokladom neobmedzeného 
rozpínania, bez akéhokolvek za-
čiatku a konca. Aby sa pritom 
zachovala priestorová a časová 
nemennost vesmíru, aby sa hus-
tota látky v expandujúcom ves-
míre mohla stále udržat na rov-
nakej úrovni, museli tieto teórie 
zaviest aj další predpoklad, o 
vzniku hmoty „z ničoho", resp. 
z tzv. „tvorivého pola", Pripo-
meňme si, že objav reliktového 
žiarenia r, 1965 prakticky defi-
nitívne vylúčil všetky stacionár-
ne modely vesmíru a ukázal, že 
reálnym móžu byt len také mo-
dely vesmíru, v kterých sa roz-
pínanie začalo Big Bangom pred 
určitým, konečným časom. 

Ako však bude pozpínanie ves-
míru pokračovat? 

Všeobecná teória relativity pri_ 
půšta viaceré druhy modelov ves-
míru, v kterých rozpínanie za-
čalo Big Bangom. Pniebeh dalšej 
expanzie závisí jednak od rých-
losti, akou expanzia prebieha, 
jednak od strednej hustoty látky 
vo vesmíre. Ak je v určitom ča-
se po Big Bangu hustota hmoty 
ve vesmíre vyššia, ako určitá 
kritická hustota, a rýchlost ex-
panzie nie je príliš vysoká, cel-
ková gravitačná sila vesmíru do-
káže proces expanzie zastavit a 
donútit všetky telená vesmíru, 
aby sa presne opačným procesom 
gravitačnej kontrakcie vrátili 
spát do extrémne malého obje-
mu so superhustým stavom, Ce-
lý známy vesmír by sa v tom 
prípade v závere zrútil do 
seba procesom, presne opačným 
Big Bangu. Táto záverečná im-
plózia sa obyčajne nazýva Big 
Crunch. 

Ak je po určitom čase po Big 
Bangu hustota hmoty vo vesmíre 
menšia, ako určitá kritická hus-
tota, a rýchlost expanzie je do-
statocne vysoká, gravitacčná sila 
nie je dostatočne silná na to, aby 
raz začatý proces expanzie doká-
zala zastavit. Vesmír sa v tom 
prípade bude rozpínat do neko-
nečna, jeho expanzia sa nikdy 
nezastaví. 

Dnešnými pozorovaniami ne-
možno zatial rozhodnút, ktorý z 
týchto zásadne odlišných modelov 
skutočne platí. Na základe dote-
rajších meraní vychádza stred-
ná hustota vesmíru asi 10-krát 
nižšia, než je kritická hustota, 
potrebná na zvrátenie expanzie, 
Z toho by vyplývalo, že expan-
zia bude pokračovat do neko-
nečna. Dnešná rýchlost expanzie, 
vyjadrená Hubbleho konštantou 
HO 60 -70 km , s -1 , Mpc 1, ako 
aj spomalovanie expanziě, vy-
jadrené tzv, deceleračnýsn para-
metrem q© 0,2 — 0,3, vedú rov-
nako k neohraničenej expanzii 
vesmíru. Pravda, všetky tieťo 

Galaxia NGC 5128 v súhvezdí Centaurus. Je to známy rádiový zdroj 
Cen A. 

hodnoty sú ešte značne neisté, 
ovplyvnené nedostatočmou pres-
nostou pozorovaní. Pokial ide 
napr. o hustotu vesmíru, nové 
objavy vodíkových mrakov me-
dzi kopami galaxií ukazujú, že 
je ešte látka vo vesmíre, ktorú 
sme do našich predchádzajúcich 
pozorovaní nezahrnuli. Je otázke, 
či bude táto látka schopná zvý-
šit strednú hustotu vo vesmíre 
na kritickú hodnotu, t. j. aspoň 
desatnásobne. 

Ostáva preto i nadalej celkom 
reálna možnost, že expanzia ves-
míru bude pokračovat bez obme-
dzenia. V tom prípade zostáva 
celkom odóvodnenou aj otázka, 
čo sa stane s produktami vývoja 
hviezd a hviezdnych sústav pri 
nekonečne dlho trvajúcej expan-
zii. 

AKO ZANIKAJÚ HVIEZDY 
A GALAXIE? 

Hviezdy sú základnými tele-
sami vesmíru. Práve v nich je 
sústredená podstatná časí hmoty 
vesmíru, Z hIadiska dlhotrvajů-
ceho kozmického vývoja sú preto 
prvee hviezdy najzaujímavejšie. 

Dnešná astrofyzika pozná už 
pomerne dobre celý proces vzni-
ku, vývoja a zániku hviezd. Vie-
me, že rozhodujúcim faktorem 
pre vývoj hviezd je ich hmot-
nost. Čím je konkrétna hviezdy 
hmotnejšia, tým rýchlejšie vy-
čerpá žiarením zásoby svojej e-
nergie jadrovými premenami vo-
díka na hélium a tažké prvky. 
Hviezdy s hmotnostou 30-násob-
ne vácšou ako hmotnost Slnka 
móžu produkovat žiarivú ener-
giu asi 4 milióny rokov, trpasli-
čie hviezdy so štvrtinou hmot-
nosti Slnka dokážu žiarit jad-
rový mi procesmi až 70 milárd 
rokov. 

Prvé hviezdy v procese vývo-
ja cele] známej časti vesmíru 
začali vznikat v galaxiách pred 
asi 10-12 miliardami nekov, Z 
tejto prvej generácie hviezd mS-

žeme dnes už pozorovat len po-
merne málo hmotné hviezdy, 
s hmotnostou, nepresahujúcou 
hmotnost Sluka. Hviezdy s vel-
kou hmotnostou, ktoré vznikli 
v tejto prve] generácii hviezd, 
už dávno prestali žiarit, svoj 
„hviezdny život" dávno ukončili. 
Čo sa s nimi stalo? 

Vieme, že sú tni možné cesty, 
ktorými hviezdy končia svoju 
vývoj ovú cestu: bieli trpaslíci, 
neutrónové hviezdy a čierne die-
iy. Bieli trpaslíci a neutrónové 
hviezdy sú superhustými telesa-
mi, ktoré dokázali odolat gra-
vitačnému kolapsu v závereč-
ných fázach vývoja hviezd po 
vyčerpaní všetkých možných zá-
sob jardrovej energie. Tieto zha-
sínajúce hviezdy postupne vyža-
rujú zvyšky svojej energie, na-
hromadenej v procese ich vývo-
ja, až sa nakonec premenia na 
chladných čiernych trpaslíkov. 
S istotou viexne, že existujú ur-
čité medzné hmotnosti, ktoré ne_ 
móžu presiahnut ani bieli trpaslí-
ci, ani neutrónové hviezdy. Tou-
to medznou hodnotou pne bie-
lych trpaslíkov je 1,2-násobok, 
pre neutrónové hviezdy 2- až 3-
násobek hmotnosti Slnka, 

Všetky hviezdy, které sa do-
stanú do záverecných fáz svojho 
vývoja s váčšou hmotnostou, ne-
dokážu odolat gravitačnému ko-
lapsu a stanů sa čiernymi diera-
mi. Navonok sa móžu= prejavit 
už iba svojím gravitačným p©-
sobením na okolité plynné -masy 
alebo hviezdy, z ktorých na seba 
strhávajú plynnú látku akréciou. 
Okolo čiernej diery sa vytvorí 
rýchlorotujúci akrečný disk, kto-
rý móže byt silným zdrojem 
rčntgenového žiarenia, ako je to-
mu velmi pravdepodobne v pní-
pade rentgenového zdroja Cyg 
X-1. 

Čo sa však stane s bielymi 
trpaslíkmi, neutrónovými hviez-
dami a čiernymi dierami v dal-
šom procese vývoja? Zastavme 
sa pni tejto otázke z hladiska 
vývoja celých hviezdnych sústav. 
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V každej galaxii prebieha v pod_ 
state jednosmerný vývojový pro-
ces: rozptýlená plynnoprachová 
hmota sa postupne sústreduje do 
hviezd. Čast hviezdnej látky sa 
sice může vrátit do medzihviezd-
neho prostredia, čím sa vytvoria 
dalšie možnosti vzniku hviezd. 
V každej galaxii sa však nako-
niec vyčerpajú všetky zásoby 
medzihviezdnej hmoty a vznik 
hviezd proto ustane. Bez výnim-
ky všetky hviezdy sa potom po-
stupne premenia na čierne diery, 
neutrónové hviezdy a bielych tr-
paslíkov. Galaxie tak postupne 
celkom prestanú žarit, čo může 
nastat za čas rádove 1011 rokov 
(t. j. 100 miliárd rokov); v tom-
to stave můžu galaxie zostat bez 
výraznejšej zmeny velmi dlhý 
čas, pri postupnom chladnuti 
svojich, teraz už výlučne super-
hustých telies — pozostatkov 
hviezd. 

Ako ukázal J. N. Islam, v dů-
sledku vzájomných priblížení mů-
že sa čast superhustých telies 
dostat spod gravitačného působe-
nia galaxie do medzigalaktické-
ho priestoru. Ostatné čierne die-
ty, bieli trpaslíci a neutrónové 
hviezdy však vytvorla nakoniec 
v důsledku gravitačného žiarenia 
jediné superhusté jadro galaxie 
— supermasívnu čiernu dieru s 
hmotnostou rádove 10° hmotností 
Slnka. Podia odhadu Islama sa 
táto čierna diera vytvorí za čas 
10'-° až 1031 rokov. 

Analogický proces sa musí odo-
hrat aj na úrovni kóp galaxií: 
ich centrálna čast sa premení 
približne za 1031 rokov na super-
masívnu čiernu dieru s gravitač-
ným polomerom okolo 3 miliárd 
km (t. j. niekolkých svetelných 
hodín). Na supermasívne čierne 
diery galaxií a kóp galaxií sa 
tak postupne premenia všetky 
galaxie a ich kopy. Premene na 
čierne diery však neuniknú ani 
bieli trpaslíci a neutrónové hviez-
dy, ktoré sa dostali do medziga-
laktického priestoru. Podla F. J. 
Dysona kvantovými tunelovými 
efektami sa naruší metastabilný 
stav bieivch trpaslíkovi za čas 
rádove 10° rokov! Bieli trpaslí-
ci sa tak premenia na neutróno-
vé hviezdy, a tie ďalej na čierne 
diery. 

VEI;KÝ OEJAV HAWKINGA 

Z hladiska kozmického vývo-
ja pri neobmedzenom trvaní ex-
panzie vesmíru klúčovou otázkou 
sa tak stáva životnost čiernych 
dier. Ešte donedávna nepoznala 
astrofyzika žiadne východisko zo 
stavu čiernej diery. Podla všeo-
becnej teórie relativity bol tento 
stav po gravitačnom kolapse ne-
návratný. 

Velký rozruch vo vedeckom 
rvete vyvolala proto r. 1974 prá-
ca mladého anglického teoretika 
S. W. Hawkinga ( hoci paralyzo-
vaného a dokonca neschopného 
ani písat), ktorý dokázal dat do 
tesnej spojitosti gravitáciu s kvan-
tovou teóriou a termodynami-

kou. Jeho brilantná analýza čier-
nych dier ukázala, že ani čierne 
diery nie sú celkom čierne, že 
aj tieto telesá sú schopné vyžaro-
vat častice (neutrína, elektróny, 
fotóny) tak, ako keby boll ab-
solútne čiernym telesom s teplo-
tou 1026 M-1 K, kde M je hmot-
nost čiernej diery v gramoch. 
Pre typické „galaktické" čiernu 
dieru je táto teplota približne 
10'18 K, t, j. iba jedna trilióntina 
stupňa nad absolútnym bodom 
mrazu. 

Práve táto okolnost je mimo-
riadne závažná pri neobmedzene 
dlho travajúcom rozpínaní ves-
míru. Celý známy vesmír je vy-
pinený reliktovým žiarením, kto-
rého teplota poklesla od Big Ban-
gu na terajšiu hodnotu 2,7 K. 
Toto žiarenie zatial znemožňuje 
príliš hmotným čiernym dieram 
riarit. Pri neobmedzenej expan-
zii vesmíru sa však bude teplota 
reliktového žiarenia asymptotic-
ky približovat nule, za určitý ko-
nečný čas sa preto dosiahne 
stav, kedy teplota reliktového 
žiarenia bude nižšia, ako teplota 
žiarenia čiernych dier. Čierne 
diery vtedy zacnú kvantovome-
chanicktimi efektami žiarif, zač-
nú sa „vyparovat". 

7a aký čas poklesne teplota 
reliktového žiarenia na potrebnú 
nízku teplotu, závisí od rýchlosti 
expanzie. V modeli s parabolic-
kou exnanziou poklesne na tep-
lotu 10 20 K za čas približne 10 i6
rokov. pri hvperbolickej expanzii 
poklesne na túto hodnotu za 1030
rokov 

Na svoje vyparenie potrebuú 
č " ne diery dlh čas Hawking 
ukázal, že eharakteristický čas. 
za ktorv stratí čierna diera po-
lovicu svoje] hmotnosti, je 
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rokov. Typická čierna 
diera sa celkom vyparí za čas 
rádove 10°7 rokov, supergalaktic- 
ká čierna diera za čas 10106 ro-
kov. Je pritom zrejmé, že pil 
svojom žiarení čierna diera po-
stupne stráca svoju hmotnost, a 
to tým týchlejšie, čím dlhšie žia- 
ri, t. j. Čím viac hmotnosti už 

stratila. Charakteristický čas sa 
preto u každej čiernej diery skra- 
cuje, až nakonec důjde k výbu-
chu čiernej diery: v poslednej 
desatine sekundy svojho žiarenia 
uvolní čierna diera až 1023 J 
energie. 

Výsledkom celého procesu pre- 
meny telies na čierne diery a vy- 
parovania čiernych dier pri ne- 
obmedzenom trvaní expanzie ves-
míru je stav, v ktorom sú nako- 
niec už len čisté protóny, elek- 
tróny, neutrína a fotány. 

x x x 

Je uvedená predstava kozmic-
kého vývoja vůbec reálna? 

Hawkingov objav kvantového 
žiarenia čiernych dier sa pova-
žuje dnes za teoreticky spolahli-
vo dokázaný. Jeho závažnost je 
taká velká, že niektorí fyzici 
lnapr. D. W. Sciama) ho pova-
žuiú za jerlen 7, naivžčších teore-
tických obiavov, k akým vo fy-
zice vůbec došlo; spála totiž do-
slal nespojitelné základné oblasti 
fyziky: gravitáciu, termodynami-
ku a kvantové teóriu. Existen-
cia čiernych dier vo vesmíre sa 
zdá byt rovnako fvzikálnou ne-
vvhnutnosfou, nakolko poznáme 
v'ta hviezd ktorých hmotnost 
daleko prevvšuie kritickú medzu 
hielvch trpaslíkov a neutróno-
v ^h hviezd. 

Nedostávame sa však takto 
znova pred dávny problém te-
pelnej smrti vesmíru, z ktorej 
niet vine východiska? Čitate-
lom Kozmosu zaiste nie je tre-
ba príliš vysvetlovat, že ak ho-
voríme v astronómii a kozmoló-
gii o vesmíre, máme na mysli 
to, čo může astronómia a kozmo-
lógia svojimi pozorovaniami a 
teóriami obsiahnut. Nie je to 
..vesmír ako celok" filozoficky 
chápaný. Preto aj závery astro-
nómie. fyziky a kozmológie ma-
d, tak ako vždy, iba ohraničené 
platnost. danú momentálnym sta-
vom nášho poznania. Otvorenou 
zostáva nakonec aj otázka sa-
motného priebehu expanzie ves-
míru: na základe dnešných pozo-
rovaní nemožno vyléčit, že ju 
nahradí gravitačný kolaps všet-
kého, čo pozorujeme. 

Spirálová galatiia s priečkou 1V'GC 1300 v súhvczdí Eridanus. 
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Fred dvoma rokmi sme uverej-
nili článok člena korešpondenta 
SAV Yubora Kresáka o nečaka-
nom obj ave prstencov okolo pla-
néty Urán (Kozmos 1977/4). V 
tom čase sa vedelo s istotou o 
existencii piatich prstencov, iba 
ojedinelé pozorovanie v Perthe 
nasvedčovalo, že existuje aj šies-
ty prstenec a ďalšie ojedinelé po-
zorovanie v Kapskom Meste 
viedlo k domnienke, že Urán má-
že mat aj siedmy prstenec. Uran 
sa stal terčom záujmu a ďalšie 
pozorovania umožnili spresnif na-
še predstavy o rozložení medzi-
planetárnej hmoty v bezprostred-
nom okolí tejto planéty. Dnes 
vládne názor, že Urán má pri-
najmenšom devi f prstencov! 

Prstence okolo '(Iránu boll ob-
javené r. 1977 na základe pozo-
rovaní hviezdy SAO 158687 pri 
jej zákryte Uránom. Boli to po-
zorovania, ktoré urobili koordi-
novane viaceré svetové observa-
tóriá, Z prvého súborného spra-

Obr. 1: Systém prstencov okolo Uránu (podia pozorovania zákrytu 
hviezdy S. magnitúdy Uránom 10. 3. 1977) je na obrázku zachytený 
v projekcii na nebeskú sféru. Predstavu o velkosti prstencov dáva 
porovnanie s diskom planéty s polomerom 26 200 km. Krúžky zná-
zorňujú niieslo prechodného zoslabenia jasu hviezdy, tak, ako to 
bole pozorované z príslušného observatória. 

v 

Dalšie prstence 
okolo 
Uránu 
covania výsledkov sa považovala 
za potvrdenú existencii piatich 
prstěncov okolo Urána. Avšak 
skupina dr. Elliota z Corneilovej 
univerzity, která sa venovala 
podrobnejšej analýze týchto po-
zorovaní, dospela k záveru, že 
Urán má okrem piatich prsten-
cov aj štyri ďalšie. 

Obr, 1 vychádza z pozorovaní 
10. 3. 1977. Zoslabnutie jasu hviez-
dy 8. magnitúdy pri jej zákryte 
Uránom a jeho prstencami pozo-
rovali v Číne (Peking), Indii 
( lpi ini Tal a Kavalur) , Austrálii 
[Perth), Afrike (Kapské Mesto) 
a na palube Kuiperovho lietajú-
ceho •observatória (KAO), ktoré 
v tom čase lietalo nad lužnými 
oblasfami Indického oceánu. Ok-
rem „starých" piatich prstencov, 
obopínajúcich planétu v poradí 
Alfa, Beta, Gama, Delta a Epsi-
lon sa sústava Uránovy"ch prsten-
cov skladá z dalších troch, ktoré 
sú k planéty najbližš!e. Pre ne 
sa použilo označenie 6, 5 a 4 v 
poradí vzrastaiúcej vzdialenosti 
od planéty. Ďalšf novobiavený 
prstenec, označený Eta, leží me-
dzi prstencami Beta a Gama. 

Podia skupiny dr. Elliota ma-
jú prstence 6, 5, 4 a Eta polo-
mery približne 41980 km, 42360 
km, 42663 km a 47323 km. Naj-

novšie vypočítané hodnoty polo-
merov ostatných prstencov sú: 
Alfa 44844 km, Beta 45799 km, 
Gama 47746 km, Epsilon 48423 
km. Epsilon sa od ostatných prs-
tencov 1íši tým, že je asymetric-
ký, a to buď pieto, že je elip-
tický, alebo preto, že jeho rovina 
je voči rovine ostatných prsten-
cov naklonená. 

Ďalšia možnost pozorovat sú-
stavu Uránových prstencov bola 
23, decembra 1977, keá nastal 
zákryt hviezdy 12. magnitúdy 

Obr. 2: Túto pr-
vú snímku Urá- 
nových prstencov 
zverejnili začiat- 
kom novembra mi-
nulého roku ved- 
ci z Kalif ornskej 
vysokej školy tech- 
nickej. Pomocou 5 
m reflektory ob- 
servatórií Halle 
robili fotometric- 
ké riadkové sní-
manic v dvoeh 
róznych vinových 
dlžkach, čo im u-
možnilo elektro-
nicky odčítat ob-
raz disku planéty. 
Šírka a jasnost 
prstencového sys-
tému je na tom-
to obrázku velmi 
zvýraznená oproti 
skutočnosti. Foto-
metrické merani•a 
z Lowelovej hvez- 

dárne najnovšie 
potvrdzujú, že prs-
tence sú velmi 
tmavé, s albedom 
iba niekolko per-
cent. 

Uránom. R. Millins a L. Waser-
man z Lowelovho observatória 
si káli pozorovaniu zacestovali 
na Kanárske ostrovy a záznam 
zákrytu urobili na tamojšom ob-
servatóriu Cebezon. Pozorovania 
robili v blízkej infračervenej ob-
lasti, na vinovci dlžke 880 nm. 
Podarilo sa však iba potvrdit 
existenciu „starých" prstencov 
Gama, Delta, Epsilon a snúď i 
Alfa. 

Pri zákryte dalšej hviezdy 12m, 
ktorý nastal 10. apríla 1978 boll 
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podmienky priaznivejšie, Mera- 
nia cez 2,5 m reflektor hvezdár- 
ne Las Campas v Chile interpre-
tovali na Kalifornskej vysokej 
škole technickej (Caltech). Ok-
rem detekcie všetkých piatich 
„starých" prstencov sa podarilo 
zistif aj štyri nové, s polomer- 
mi 42088 km, 42349 km, 42618 km 
a 47290 km. Posledné tni prsten-
ce sú zrejme totožné s tými, kto-
ré Elliotova skupina označila ako 
5, 4 a Eta. Aj tieto pozorovania 
potvrdili excentricitu najkrajnej_ 
šleho prstenca Epsilon, PodTa P. 
Goldreicha Z Caltech tento prs-
tenec vykonáva pri svojom otá- 
čaní okolo planéty pohyb, aký 
máva obruč okolo tela tanečni-
ce, ktorá tancuje brušný tanec. 
Rýchlosf tohto precesného Po-
hybu prstenoa je 1,4° za deň. 
Šírka tohto prstenca sa v priesto- 
re značne mení: najtenší je v 
blízkosti planéty, najširší v naj- 
vzdialenejšom bode. Všeobecne 
možno povedaf, že všetky prsten-
ce majú velmi ostre okraje. Ďa- 
lej dr. Goldreich hovorí: „Je 
možné, že prstence sa vytvárajú 
rezonanciami s Uránovými me- 
siacmi, ktoré »zmetajú« častice 
do slapových prstencových ob- 
razcov. Uránové prstence musíme 
zatial klasifikovaf iba ako fasci- 
nujúcu kuriozitu, ktorá by sa 
mohla stretnúf so širšou odozvou 
v teóriách planét a ich mesia- 
cov." 

Prvú priamu snímku prsten-
cového systému v odrazenom sl- 
nečnom svetle (-obr. 2) získali 
na Kalifornskej vysokej škole 
technickej koncom minulého ro-
ku. Snímka je výsledkom zloži- 
tej a presnej práce. Mnohoná-
sobné fotometrické riadkové sní-
mafie Uránu a jeho bezprostred- 
ného okolia na oblohe sa pre-
transformovalo počítačom na te- 
levízny obraz. Slnečné svetlo, 
odrazené od planéty a prstencov 
sa pritom meralo na dvoch vino-
vých dlžkach v infračervenej ob-
lasti — na 2,2 a 1,6 mikrometra. 
Na 2,2 mikrometra je disk Urá- 
nu tmavý (lebo metán v atmo- 
sfére planéty svetlo tejto vinovej 
dlžky silno pohlcujel zatial čo 
prstence, ktoré ho odrážajú, ja- 
via sa ako velmi svetlé. Naopak, 
na vinovej dlžke 1,6 mikrometra 
je disk Uránu v porovnaní s prs- 
tencami velmi jasný. Spracova- 
ním oboch zárznamov počítačom 
(odčítaním záznamu na 1,6 µm 
od záznamu na 2,2 Mm) odstránil 
sa obraz disku planéty a získala 
sa snímka. zqbrazujúca samotné 
prstence. Ako vidno na snimke. 
prstence obopínajú celú planétu. 
Jednotlivé prstence nie sú na 
snímke rozlíšené a ich súhrnná 
šírka je v skutočnosti ovela men-
š1a než ukazuje fotografia. Vel-
mi nízka odrazivost prstencov 
naznačuje, že ich hlavnou zlož- 
kou nic je Tad (ako je to pri 
Saturnových prstencoch), ale sú 
zložené z kameňov. 

Podla Sky and Telescope 
2/1978 a 6/1978 
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Kalibrovanie vzdialenosti kvazarov 
Záhada kvazarov je stará viac 

ako 15 rokov. Tieto extrémne vý-
konné rádiové zdroje majú vel-
ký červený posun a tak malé 
uhlové rozmery, že sa na foto-
grafickej doske podobajú hviez-
dam. Ich červené posuny sa ob-
vykle interpretujú ako dopple-
rovské posuny, spásobené expan-
ziou vesmíru. Velké červené po-
suny by potom nasvedčovali, že 
ide o velmi vzdialené objekty 
s vysokou svietivosfou (100 až 
1000 krát jasnejšie ako celé ga-
laxie). Niektorí astronómovia 
preto pochybujú o správnosti 
dopplerovskej interpretácie ich 
červených posunov. V hlbšom 
chápaní kvazarov sa doslal po-
kročilo len málo. Jedným z proti_ 
lémov, na ktoré sa pri ich vý-
skume nanáža, je skutočnost, že 
kvazary s rovnakým červeným 
posunom ( čiže v rovnakej vzdia-
lenosti od nás) majú velmi roz-
dielne jasnosti. Z °ich zdaxilivých 
hviezdnych velkostí sa preto ne-
dá usudzovat na ich vzdialenosf, 
čo je ináč celkom bežná metóda 
pri určovaní vzdialenosti napr. 
eliptických galaxií. Absolútna jas-
nost eliptických galaxií (t, j. 
ich jasnost pre určitú štandard-
nú vzdialenost od nás) je dodnes 
už dobre známa. P.orovnaním po-
zorovanej zdanlivej jasnosti ur-
čitej galaxie s jej predpoklada-
nou absolútnou jasnosfou možno 
preto lanko zisťit, akú má ga-
laxia skutočnú vzdialenosf. 

J. Baldwin z Liekovho obser-
vatória oznámil, že klúě k od-
haleniu absolútnych jasností, a 
teda aj svietivosti kvazarov by 
mohol ležaf v ich spektrách. Po-
mocou trojmetrového reflektora 
uskutoč nil dókladné fotometrické 
premeriavanie spektier niekol-
kých kvazarov s vysokým posu-
nom. Ked predpokladal, že ich 
vzdialenosti možno určit z čer-
vených posunov, našiel koreláciu 

medzi intenzitou emisnej čiary 
154,9 nm trikrát ionizovaného 
uhlíka s jasnostou jeho spektrál-
neho kontinua kvazarov. Kvazary 
s velkým červeným posunom ma-
jú túto ultrafialovú čiaru posu-
nutú až do oblasti vizuálneho 
spektra, takže ju možno pozoro-
vat bežnými prostriedkami po-
zemnej astronómie. Intenzita čia-
ry bola úmerná tretej odmocni-
ne intenzity kontinua, Korelácia 
bola obzvlá°st dobrá v prípade 
siedmich kvazarov s tzv, plo-
chými rádiovými spektrami (ich 
rádiová intenzita sa s frekven-
ciou príliš nemení). 

Ak je Baldwinov vztah správ-
ny, umožní nezávislý odhad 
vzdialeností týchto zvláštnych ob-
jektov. A tak Baldwin, v ssna-
he overit svoj objav, pustil sa 
spolu s dalšími tromi spolupra-
covníkmi do rozsiahleho progra-
mu fotoelektrických spektrálnych 
meraní 84 kvazarov s plochými 
rádiovými spektrami. leh pred-
bežné výsledky, založené na po-
zorovaní 38 kvazarov, potvrdzu-
jú objavenú závislost v prípade 
čiaiy 154,9 nm a naznačujú i 
d'alšiu dodatočnú koreláciu s 2.80 
nm čiarou ionizovaného magné-
zia. 

Kvázisteláine objekty majú 
velký rozptyl červených posunov 
(t, j. vzdialeností) a sú preto 
vhodnými objektami na overova-
nie kozmologických modelov. 
Astronómovia budú mócf porov-
návat ich vzdialenosti, určené na 
základe známych svietivostí, s 
rýchlostami ich vzdaIovania od 
nás a zistif nielen spomalovanie 
expanzie vesmíru, ale aj či bude 
pokračovat donekonečna, alebo 
či ju po čase vystrieda opačný 
proces kontrakcie vesmíru. 

Raketoplán a ionosféra 

Podia Sky and Telescope 
Vol 65, No, 3 

—pu—

NASA plánuje skúmaf vplyv letu raketoplánu na hornú atmosféru. 
Fri lete raketoplánu sa uvolňuje velké množstvo vodnej pary, a to 
jednak pri práci raketových motorov a jednak ako odpadový produkt 
palivových článkov, Pósobením slnecného žiarenia sa voda rozkladá 
na vodík a kyslík Vodík uniká do okolitého priestoru, zatial čo 
kyslík sa ionizuje a pritahuje volné elektróny, nachádzaiúce sa 
v ionosfére. Tým nastáva úbytok volných elektrónov. akási „diem" 
v ionosfére, Takáto „diem" sa pozorovala už pri štartoch rakety 
Saturn V. 

Súbor prístrojov, ktorý sa bude používaf pri prvých letoch rake-
toplánu, má za úlohu zistit, aké velké bude narušenie rovnovážneho 
stavu v ionosfére. Okrem toho sa bude sledovat. nakolko sa budú 
zahmlievaf s"ošovky dalekohladov, ktoré sa používajú pre astrono-
mické a mé pozorovania. Ďalej budú nrístroje skúmaf, či rádiové 
signály, vysielané z raketoplánu, nerušia rádioastronomické pozoro-
vania na raketopláne. 

Prístrojový modul bude spočiatku pripevnený na výsuvnom rame-
ne, neskór, pri dalších letoch, bude letiet ako samostatná družica. 
Odborníci očakávajú, že vodná para sa rozptýli v priebehu niekoT-
kých hodin. Ak sa táto doba ukáže byt omnoho dlhšia, bude nutné 
urobit na reketopláne niektoré konštrukčné zmeny, aby sa odpadová 
voda z palivových článkov zachytávala a pod. Podia Nasa News 
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V auguste minulého roku inštalovali na Skal-
natom Plese nový dalekohlad. Je v hlavnej 
kupole, namiesto prístroja, ktorý tu slúžil 35 
rokov, od založenia observatória. Nový áaleko-
hlad je tiež výrobkom firmy Carl Zeiss Jena 
a práve tak ako predošlý má priemer zrkadla 
60, cm. Pretože výmena dalekohYadu za pri:-
stroj tých istých parametrov sa nic každému 
móže zdaf progresom, obrátili sme sa k vedú-
cemu stelárneho oddelenia AO SAV RNDr. Jo-
zefovi Tremkovi, CSc, s niiekoTkými otázkami. 
Predovšetkým: prečo sa pri výmene dalekohYadu 
nenahradil doterajší prístroj takým, ktorý by 
mal aj lepšie technické parametre? 

— Hlavným dóvodom, prečo sa rozhodlo o vý-
mene dalekohYadu, bola opotrebovanost jeho me-
chanických častí: postupom času začal mat da-
lekohTad nerovnomerný chod, nedali sa s ním robit 
dlhšie expozície, fotoelektrická fotometria v oblas-
tiach s vyššou hustotou hviezd bola velmi sta-
žená.. . 
■ Neuvažovalo sa o oprave mechaniky? 
— V tejto veci sme vyžiadali odbornú expertízu. 

Odborníci firmy Zeiss však konštatovali, že oprava 
by bola nielenže nákladná [dosahovala by zhruba 
polovicu ceny dalekohTadu), ale aj náročná na čas 
— jednak pre nedostatok kapacít ako aj proto, 
že dokumentácia pre tento typ dalekohYadu sa 
počal vojny zničila. Z toho vyplynulo, že oprava by 
potrvala 3-4 roky. Kedže tak dlhý čas nemáže 
observatórium zostaf bez dalekohTadu, rozhodlo 
vedenie ústavu o zakúpení nového prístroja, 

■ Ak sa už uskutočnila výmena, nebole by 
perspektívnejšie zakúpif prístroj lepších technic-
kých parametrov? 

— Zvažovali sa rázne varianty. Firma Zeiss 
mohla v priebehu niekoIkých rokov dodat daleko-
hlad s priemerom zrkadla 100 cm. Ibaže prístroj 
tohto typu vyrábajú s anglickou montážou, teda 
stojí na dvoch pilieroch — zatiaT čo naša kupola 
a celá konštrukcia medzipodlaží je postavená pre 
dalekohTad, ktorý spočíva na jednom pilieri. Ďa-

~ 

Nový 
ďalekohľad 
na Skalno
Plese

Nový 60 cm reflektor typu Casse-
grain na Observatóriu Astrono-
mického ústavu SAV na Skalna-
tom Plese. 

Foto: P. Bendík 

lekohlady s pre nás vyhovujúcim typom tzv, ne-
meckej montáže, vyrába Zeiss s priemerom zrkad-
la 150 cm — a to už je prístroj, ktorý presahuje 
nosnost i rozmery našej kupoly. Po zvážení týchto 
možností sa zdalo byt najúnosnejšie zakúpif 60 cm 
reflektor a boto výhodné, že tento typ mohol 
výrobca dodat ihned. 

E Často sa spomína, že predošlý dalekohYad mal 
na svoju dobu vyni.kajúce kvality. Možno to isté 
povedaf aj o novotu dalekohYade? 

— 60 cm reflektor dnes už v profesionálnej as-
tronómii nepatrí medzi prístroje špičkové. Najmenej 
dye stovky svetových observatórií má váčšie tele-
skopy. Typ dalekohTadu, ktorý sme zakúpili, je 
nóvodne konštruovaný pre potreby Tuctových hvez-
dární. Dodnes ich bole vyrobených okolo dvoch 
tuctov [jeden z nich zakúpila aj Krajská hvezdáreň 
v Hlohovci). Niektoré z nich však slúžia aj na 
observatóriách vedeckých ústavov — pni zosilnení 
montáže a v spojení s prídavnými zariadeniami. 
Tento typ dalekohYadu majú na niektorých obser-
vatóriách v ZSSR, kde však nic sú hlavným 
prístroiom pracoviska. 

El Mohli by ste porovnat parametre starého a no-
vého dalekohYadu? 

— Oba sú reflektory s priemerom zrkadla 60 cm. 
Starý mal ohniskovú vzdialenost v Newtonovom 

'stéme 330 cm a v Cassegrainovom systéme 999 
em. Nový má len Cassegrainov systém s ohnis-
kom 750 cm, Starý dalekohlad bol teda univerzál-
ne.jšf, v newtonovskom ohnisku bole možné získa-
vat kvaliťné snímky oblohy [na tomto dalekohYade 
s~ robil známy atlas oblohy Skalnaté Pleso). Pro 
'Qrajší program pozorovaní to však nepocitujeme 
'ko stratu, protože s hlavným prístrojom sme sa 
' ostupom času zamerali na fotoelektrickú foto-
metriu. 

A Pre tento program je nový dalekohlad vh_ od-
'~ejší? 

— Rovnomerným chodom mechaniky — rozhod-
ne. Prínosom je aj o niečo váčšia svetelnost. Nový 
dalekohlad nie je, právo tak ako starý,- vybavený 
technikou pre automatické ovládanie, ktoré uTah-
čuje nájdenie hviezdy, podstatne uTahčuje stereo-
typnú prácu obsluhy a zlepšuje pointovanie. Firma 
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Prepravit dalekohlad v siedmich masívnych deb-
niach lanovkou a potom po častiach dvíhaf do 
kupoly robilo nemálo starostí. 

Foto: P. Bendík 

Zeiss však s podnikom Vilatj (MLR) vyvíja za-
riadenie pre poloautomatické ovládanie claleko-
hTadu, ind zariadenie tohto druhu sa zas vyvinulo 
v Československu — -a časom pomýšlame o kúpe 
niektorého z týchto zariadení pre náš ďalekohIad. 
Na starý by sa automatika nemohla inštalovat 
práce pre opotrebovanost mechanických pohybli-
vých sůčastí. 

■ Mé prídavné zariadenie ste k ďalekohTadu 
zakúpili? 

— Prfstroj srno objednali len v základnej zosta-
ve (v cene 1,5 milióna Kčs). Prídavné zariadenia, 
ktoré k nemu možno dostat, nie sú určené pre 
profesionálnu astronómiu. Pridanjm fotometra, kto-
rý sme mali aj v starom dalekohIade, získavame 
pre náš terajšj program vhodné vybavenie. Okrem 
fotometrie lúži zatial hlavný dalekohlad aj na 
pozorovanie fotosféry Slnka — a to dovtedy, kým 
sa nevybuduje areál pre slnečnú astronómiu v Sta-
rej Lesnej. 

■ Nic je vhodné využívat dalekohPad. pre viac 
programov súčasne? 

— Ak sa denne musia vymieňat prídavné zaria-
denia, dalekohIad sa nielenže rýchlejšie opotrebuje, 
ale počas súmraku sa teplota prístroja nestačí vy-
rovnat s teplotou vonkajšieho prostredia do tej 
miery, aby to nemalo negatívny vplyv na zobra-
zenie hviezd. Takáto symbióza viacerých pozorova-
cých programov na jednom áalekohYade je už dnes 
zriedkavá a vyskytuje sa len na nekompletne vy-
bavených observatóriách. 

■ Aké sú ďalšie plány? 
— Praoúje sa na vývoji fotoelektrického foto-

metra pro infračervenú oblast spektra. Využije sa 
tým nadmorská výška i priezračnost atmosféry 
nášho observatória. Vbodne voleným programom. 
iniciatívou a usilovnostou je možné, aby i pri ma-
lom dalekohlade bola naša práca prínosná. Tech-
nický pokrok jde však nezadržatelne áalej — a tak 
zadováženie váčšieho d•alekohladu na Slovensku 
zostáva nevyhnutnostou pre dalšie perspektívy na-
šej •astronómie. Zhovárala sa: TATIANA FABINI 

Vlastná montáž dalekohladu, ktorú robjlj odbor-
níci firmy Ziess, trvala tni týždne: 13. októbra 1978 
bolí práce ukončené. Na snímke RNDr. Ludmila 
Pajdušáková, CSc, pri slávnostnom prejave. 

Foto: O. Jakubjak 
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„Starodalský” 60 cm 
reflektor na Skalna-
tom Plese. V Casse-
grainovom ohnisku je 
namontovaný auto-
matizovaný fotoelek-
trický fotometer. 
Vpredu ovládací pult 
fotometra. 

Elektronická a zázna-
mová časí automati-
zovaného fotoelek-
trického fotometru. 
Na výstupe ,je písací 
stroj pre číslicový 
záznam nameraných 
hodnót. V súčasnosči 
je zariadenie vyba-
vené i zapisovačom, 
pre grafický záznam 
fotometrických kri-
viek. 

RNDr. JOZEF TREMKO, CSc. 

Naše 
pozorovania 
na staroďaIskom 
re~k~re 

„Starodalský" áalekohlad bol 
na našej hvezdárni takm•er 35 ro-
kov, Chcem preto aspoň stručne 
spamenút na pozorovania, ktoré 
s ním robila prvá generácia slo-
venských astronóm®v. 

Ked sa dobudovalo r, 1943 ob-
servatórium na Skalnatom Plese 
v nadmorskej výške 1783 m, sta-
rodalský dalekohlad bol jediným 
prístrojom na Slovensku, vhod-
ným pre profesionálnu astronó-
miu. Ak nerátam prenosné áale-
kohfady, bol jediným teleskopom 
na celej hvezdárni. Keď bobo 
pekné počasie, býval v činnosti 
až 20 hodín denne — robili sa 
na ňom všecky pozorovacie prog-
ramy. Cez deň sa robili kresby 
Slnka, zísleavali sa snímky pre 
štúdium fotosf éry a chromosféry, 
v ranných a nečerných hodinách 
aa snímkovali kométy a upro-
stred noci sa získavali snímky 
stelárnych objektov. A nakolko 
nielen že reflektor bol jediným 
dalekohladom, ale i montáž bola 
jedinou súcou na hvezdárni, mon-
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Opticko-mechanická časí automatizovaného fotoelektrického fotomet-
ra. Trubica násobiča elektrónov je v kryte chladiaceho zariadenia. 

tovali sa na jeho tubus krátko-
ohniskové kamery, ktoré umož-
ňovali vyfotografovat na jednu 
platňu niekolkonásobne váčšiu 
čase oblohy. Prfdavné zariadenia 
na daiekohlade sa teda neustále 
vymieňali, čo znamenalo stratu 
pozorovacieho času. Boto to vel-
mi nevýhodné, pretože jasných 
nocí nebýva v Tatrách vela. 
Strácat čas na premontovávanie 

príslušenstva vtedy, ked možno 
pozorovat, je velmi neekonomic-
ké. Lenže mých možností nebolo 
— až neskór sa observatórium 
dopinilo dalšfmi prístrojmi. 

K dalekohladu srna, pravda, 
museli najprv vyvinút a vyrobit 
prídavné zariadenia. Na fotogra-
fické pozorovanie slnečnej foto-
sféry a chromosféry sme radová-
žili slnečnú komoru a úzkopás-

.nový filter pre pozorovanie v 
čiare H alfa. Kazetovú čest da-
lekohladu sme vybavili zariade-
ním pra otáčanie v pozičnom uh-
le a pre posuv kolmo k optic-
kej osi: tým sa umožnilo foto-
grafovanie pohybujúcich sa ob-
jektov, teda komét a asteroidov. 
Toto zariadenie nám zároveň u-
možnilo, aby sme na fotografo-
vanie pramenných hviezd použí-
vali metódu viacnásobných obra-
zov, čo je výhodné preto, že na 
jednu fotografickú platňu možno 
naéxponovaf 20 až 50 expozícií: 
po ukončení expozície sa kazeta 
s fotografickou platňou posunie 
kolmo k optickej osi a móže sa 
exponovat znova. Metóda je pre 
fotometriu praktická; pozorova-
nie jasnosti objektu sa robí rých-
lejšie, .ak je celý materiál na 
jednej platni. 

FOTOELEKTRICKÁ 
FOTOMETRIA 

Postupom času pronikali do 
astronómie modernejšie metódy. 
Meranie jasnosti hviezd sa už 
stále menej robilo pomocou foto-
grafie: veď porovnávat pokles a 
vzrast jasu hviezdyy podIa jej 
zobrazenia na fotografii nemóže 
byt zdaleka tak presné ako ob-
jektívne meratelný elektrický sig-
nál, ktorého intenzita nám hovorí 
0 okamžitej jasnosti hviezdy. Náš 
prvý fotoelektrický fotometer mal 
na výstupe galvanometer. Auto-
matická registrácia signálu — to 
prišlo na rad až neskór, v šest-
desiatych rokoch. Vtedy sme už 
mali nový, automatizovaný foto-
elektrický fotometer, ktorý mal 
číslicový výstup pra záznam pf-
sacím strojom. Zaznamenával ú-
daje o jasnosti pozorovanej hviez-
dy, čas pozorovania, dlžku pozo-
rovacieho intervalu, kód mera-
ných objektov, ohniskové clony, 
farebné filtre a citlivosti. Umož-
ňoval meranie jasnosti hviezd s 
presnostou takmer troch tisícin 
magnitúdy pri dlžke pozorovania 
10 sekúnd. To móže ocenit po-

Pred zavedením fotoelektrickej fotometrie sledovali sa zmeny jasnosti hviezd fotograficky. Zariadenie 
na otáčanie a posuv kazety umožňovalo naexpono vat na jednu platňu 25-50 expozícií, čo ulahčovalo 
spracovávanie materiálu. 
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zorovateT, ktorý pozoruje vizuál-
ne: na to, aby odhadol jasnost, 
hviezdy s presnostou na desatinu 
magnitúdy, musí mat už cvik a 
zaberie to podstatné dlhší čas. 

VÝSLEDKY PRÁCE 

Za roky práce na starom dale-
kohlade získalo sa mnoho pozo-
rovacieho materiálu, ktorý sa stal 
podkladom pre stovky vedeckých 
prát našich i zahraničných astro-
nómov. Aspoň v skratke spome-
niem niektoré súbory pozorova-
ní: získalo sa 7876 kresieb Sloka, 
3970 snímkov fotosféry slnečnou 
komorou, sledovala sa zhruba 
stovka komét, získalo sa 976 ex-
pozícií v Newtonovom ohnisku 
a po spracovaní sa uverejnilo 
684 polóh komét. 

Z fotografií oblohy sa zosta-
vil fotografický atlas Skalnaté 
Pleso. Získalo sa 1550 expozí-
cií stelárnych objektov, najmž 
premenných hviezd, z ktorých 
značnú časí tvoria expozície 
krátkoperiodických cefeíd, cčo ko-
lo podkladovým materiálom pre 
odvodenie vlastností týchto ob-
jektov, ako sú periódy, dlhodobé 
zmeny, amplitúdy jasnosti, vzdia-
lenosti a Pod. 

Zavedeme fotoelektrickej me-
tódy znamenalo nielen zvýšenie 
efektivity práce, ale najmu pod-
statné zlepšenie presnosti pozo-
rovaní. Fotoelektrickým fotomet-
rom sa získalo 125 000 pozorova-
ní tesných dvojhviezd, krátkope-
riodických cefeíd, nov, magnetic-

Póvodný fotoelektrický fotometer, vyvinutý v šestdesiatych rokoch, 
bol umiestnený v Newtonovom ohnisku 60 cm reflektora a nemal 
ešte automatickú registráciu signálu. Vybavený bol zariadením pse 
diaPkové ovládanie výmeny filtrov. 

kých hviezd, komét a mých ob 
jektov. Z fotometrie zákrytových 
dvojhviezd bolo možné odvodit 
vlastnosti týchto objektov: roz-
mery, vzdialenosti zložiek, stem-
nenie k okraju, sklon dráhy, pe-
riódy a ich zmeny. Pomohlo to 
objasnit procesy, ktoré súvisia 
s prenosom hmoty medzi zložka-
mi dvojhviezd: odvodilo sa množ-
stvo hmoty, ktorá sa prenáša z 
jednej zložky dvojhviezdy na 
druhú, časový priebeh týchto de-
1Ov, geometrické zmeny zložiek 
ako i morfológia útvarov, kto-
ré sa vytvárajú pri prenose hmoty 
—plynné prúdy, svetelné mosty 
a plynné disky. Tieto poznatky 
pomáhajú spoznat príčiny dejov 
v dvojhviezdach a objasnit vý-
voj dvojhviezd i „osamotených" 
hviezd. 

Presnost fotoelektrickej metó-
dy ,je velmi výrazná pri fotomet-
rii komét: meranie jasnosti ko-
mét v róznych ohniskových clo-
nách umožnilo nielen určit po-
kles jasnosti jadra kométy, ale 
aj previest na jednotnú škálu 
pozorovania mých observatórií, 
takže doslal nehomogénny pozo-
rovací materiál boto možné po-
užit na presné určenie fotomet-
rický eh charakteristík komét a 
ich prípadných zminn. 

Rozlúčili sme sa s prístrojom, 
ktorým prvá generácia astronó-
mov na Slovensku dosiahla svo-
je pracovné výsledky a ktorý sa 
nemalou mierou zapísal do no-
vodobých dejín naše] astronómie. 

D 

Ďalekohfad, ktorý až do vla-
ňajška bol hlavným prístrojom 
Observatória AÚ SAV na Skal-
natom Plese. Ešte prv než sa r. 
1943 dostal na vtedy novovybu-
dované observatórium, slúžil de-
sat rokov (1928-1938) na hvez-
dárni v Hurbanove, vtedájšej 
Starej Ďale. Bol to prístroj na 
vtedajšiu dobu špičkovej kvali-
ty: ešte na hurbanovskej hvez-
dárni urobil cez neho dr. Štern-
berk okrem mnohých mých Po-
zorovaní aj snímku planéty Plu-
to, prvú v Európe (pozn i Kos-
mos 4/1978). Po vyhiásení okupá-
cie r. 1938 boto treba áalekohTad 
demontovat. Uskladnili ho v Pre-
šove, odkiaT sa po piatich rokoeh 
dostal na Skalnaté Pleso. Na je-
seň minulého roku zakúpili a in-
štalovali na Skalnatom Plese no-
vý ďalekohlad, takže „staroďal-
ský" reflektor je opit demonto-
vaný. Ďalším jeho majiteTom je 
Prírodovedecká fakulta Univerzi-
ty Komenského v Bratislave. Ďa-
lekohfa.d budú máct využívat aj 
štndenti astronómie, ' ktorí na 
ňom budú získavat pozorovací 
materiál pre svoje diplomové 
práce a študentskú vedeckú čin-
nost. Najprv však bude treba 
mechanické časti dalekohTalu 
opravit. Inštalovaný bude v Kar-
patoch nad Modrou, kde má uni-
verzita svoje rekreačné zariade-
nia. 

30 cm astrograf s ohniskovou dlž-
kou 1510 cm je umieslnený v 
malej kupole observatória na 
Skalnatom Plese. Je to štvoršo-
ševkový refraktor a fotografe 
oblohy, ktoré sa ním zhotovujú, 
sh1 =.a na určovanie polohy ho-
mét a asteroidov. Na Skalnatom 
Plese je tento dalekohlad od r. 
1965. Za ten čas observatórium 
získalo vyše tisíc pozičných me-
raní viac než stovky komét a 
vyše tisícky pozičných metaní 
asteroidov. 
Pozn.: Opravte si chybný text 
pri obrázkoch na nasledujúcej a 
ďalšej strane: 30 cm áalekohlad 
na Skalnatom Plese je refraktor 
a nie reflektor, ako je nesprávne 
vytlačené. Podobna na 4. strane 
farebnej prílohy (ďalekohPad, 
ktorý sa použil na fotografovanie 
zatmenja. Sloka r. 1973 na expe-
dleli v Nigeri, je tiež refraktor). 

D 
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60 cm reflektor obser-
vatória AÚ SAV na 
Skalnatom Plese. 

/l Z4^ 
30 cm reflektor obser-
vatória AÚ SAV na 
Skalnatom Plese. 
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Koronálna stanica AÚ SAV na Lomnickom štíte. 



Dvojitý koronograf ob- 
servatória na Lomnic- 
kom štíte. 

Dvojitý flektor-použi- 
tý pri zatmení Sinka na 
výskum koróny pri ex- 
pedícii AÚ SAV v Nigeri. 



a 

Žiarenie najvrchnejších vrstiev 
slnečnej atmosféry — koróny 
možno pozorovaf len na observa-
tóriách s velkou nadmorskou výš-
kou. Pracovisko na Lomnickom 
štíte (nadmorská výška 2632 m) 
patrí do medzinárodnej siete ko-
ronálnych staníc, akých je na 
svete zhruba desiatka. Oba ko-
ronografy sú rovnakej konštruk-
cie, jeden je tu od r. 1962, druhý 
pribudol 0 8 rokov neskór. Jed-
ným koronografom vidíme slneč-
ný disk cez filter, ktorýý prepúšfa 
žiarenie s vinovou dlžkou 656,3 
nm, teda v čiare H alfa: tu sa 
pozorujú slnečné protuberancie. 
Priemer obrazu Slnka je 37 mm. 
ZatiaT čo pozorovanie protube-
rancií je možné aj z menších 
nadmorských výšok, pretože pa-
ša atmosféra žiarenie v oblasti 
H alfa prepúšfa pomerne dobre, 
druhý koronograf robí pozorova-
nia, pri ktorých sa využíva vy-
sokohorská poloha observatória: 
meria, aký jas má snečná koró-
n°a vo výške 40" nad slnečným 
diskom. Prístroj meria jas koró-
ny postupne kolo celého disku, 
v intervale po 5°. Jedno komplet-
né meranie trvá asi 20 minút. 
Jas koróny sa pomocou pripoje-
ného spektrografu sleduje na 
dvoch vinových dlžkach — na 
530,3 nm, čo je žiarenie, ktoré 
vydávajú ióny 13-krát ionizova-
ného železa (tzv, zelená koró-
na) a na 637,4 nm, čo zodpovedá 
9-krát ionizovanému železu (tzv. 
červená koróna). Zvýšená emisia 
na týchto vinových dižkach na-
svedčuje tzv. koronálne,j kon-
denzácii. Jas koróny je jedným 
z údajov, ktoré slúžia ako pod-
klad pre štúdium dejov na Sln-
ku a bližšie pochopenie ich fyzi-
kálnej podstaty. 

4 

Protuberancia, pozorovaná 5. 11. 1978 cez koronograf na Lomnickom 
štíte. Cez most, ktorý spája obe aktívne oblasti, nastáva prenos 
hmoty. Výška protuberancie nad povrchom Slnka je asi 70 tisíc km. 
Foto: L. Scheirich. 

a 

Slnečná korána v 
bielom svetle pri 
zatmení Slnka, 
získaná pa expe- 
dícii v Nigeri 30. 
VI. 1973 refrakto- 
rom 130 mm, kto- 
rého snímka je na 
predošlej strane 
dolu. Exp. 1/2 s, 
Pentacon-Six TL, 
Foto: V. Rušín. 
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Solar 
,Maximum 
Year 

Solar Maximum Year (SMY), teda Rok maxima 
Slnka bude rozsiahlou celosvetovou vedeckou ak-
ciou, ktorá sa uskutoční v období maximáinej 
aktivity 21, slnečného cyklu. Bude jedinečnou prí-
ležitostou na dókladné a komplexně štúdium Sloka, 
javov odohrávajúcich sa na jeho povrchu a ich 
vplyvu na okolitý medziplanetárny priestor. 

SMY sa oficiálne začne 1. 8. 1979 a potrvá do 
28. 2. 1981, Ako vidiet, bude to „rok" s 19 mesiac-
mi. SMY je vyhlásený SCOSTEP-om ,(SCOSTEP —
Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics) 
v spolupráci s Medzinárodnou astronomickou úniou 

•(IAU), Medzinárodnou úniou pre čistú a apliko-
vanú fyziku (IUPAP), Medzinárodnou úniou pre 
geodéziu a fyziku (IUGG) a Výborom pre ves-
mirny výskum (COSPAR). Priebeh a organizáciu 
SMY bude nadit organizačný výbor, vymenovaný 
uvednými úniami. Za predsedu organizačného vý-
boru SMY bol vymenovaný profesor C. de Jages 
z Holandska. 

Treba poznamenat, že SMY tie je akciou ojedi-
nelou vo vedeckom svete, Z podobných akcií stačí 
spomenút aspoň Medzinárodný geofyzikálny rok 
(1957-8) alebo Medzinárodný rok pokojného Slnka 
(W64-5). Plánovaný Rok maxima Sluka bude tak 
po stránke vedeckej ako aj organizačnej akciou 
aspoň tak velkou •oko bol Medzinárodný geofyzi-
kálny rok. 

Clo sa týka vedeckýho programu plánovaného na 
SMY, je naozaj velmi rozsiahly. Najvačšia pozor-
nost sa bude venovat štúdiu aktívnych oblastí na 
Sluku a leh vplyvu jednak na vysoké vrstvy at-
mosféry Slnka, ako aj na okolité priestranstvo 
Sluka. 

Vedecký program SMY je rozdelený do troch 
hlavných ,oblastí, poclprogramov: 

FBS — Flare Build-up Study. 
V rámci tohto podprogramu sa študujú mecha-

nizmy, pomocou ktorých sa akumuluje energia 
a tiež mechanizmy vzniku magnetických dynamic-
kých konfigurácií, ktoré móžu viest v konečnom 
dósledku ku vzniku erupcií. 

SERF — Study of Energy Release in Flares. 
Cielom tohto podprogramu je výskum erupčnej 

nestability, ktorá vedie k uvolneniu akumulovanej 
energie, či už vo forme žiarivej emisie alebo ener-
getických častíc. Ide tu o výskum mechanizmov, 
ktorými sa energia, skoncentrovaná do určitej ob-
lasti v slnečnej atmosféro, uvolňuje formou erup- 
cif a ako táto uvolnená energia pósobí na urýchle- 
nie častíc, na ohrev slnečnej plazmy a na pohyby 
plazmy v koróne Sluka. 

STIP Study of Travelling Interplanetary Pheno-
mena. 
Tento podprogram má za cieP výskum šírenia sa 

anergetických častíc, uvolnených z aktívnych ob-
lastí a z koróny Sluka, medziplanetá•rnym priesto- 
rom. Tento výskum spočíva hlavne v pozorovaní 
slnečného a galaktického kozmického žiarenia, plaz-
my slnečného vetra, jeho šírenia a interagovania 
s medziplanetárnymi magnetickými poliami, 

Hlavné fažisko práce v rámci troch vedeckých 
programov bude spočívat najmá v štúdiu vývoj o- 
vých procesov aktívnych oblastí a ich zložiek, vý-
voj ových charakteristik vedúcich ku vzniku erup-
cií, vzájomných vztahov aktívnych oblastí a ich 
interakcie so susednými aktfvnymi oblasfami a 

v štúdiu detailných mechanizmov erupcií. V teore-
tickej oblasti pojde najmu o plazmo-magnetodyna-
miku v aktívnych oblastiach v róznych vrstvách 
atmosféry, od fotosféiy až po korónu (obzvlášť 
nad škvrnami), v blízkosti protuberancií a erupcií. 
Pozornost vedcov sa sústredí .aj na kvantitatívne 
zhodnotenie takých fyzikálnych parametrov ako 
intenzita magnetických polí a rýchlostné polia. 
Z dalších okruhov problémov možno spomenút 
výskum konfigurácií v slnečnej atmosféro, ktoré 
sú pníčinou formovania štruktúr magnetických 
polí, koronálnych dier a slnečného vetra, 

Aby sa získal pokial možno č•o najúpinejší obraz 
o prebiehajúcich procesoch na Slnku, bude treba 
zhromaždit údaje z najrozlicnejších častí spektra. 
Preto sa do výskumu zapoja okrem pozorovaní zo 
Zeme aj pozorovania uskutočnené na umelých dnu-
žiciach. So špeciálnym programom pozorovania 
Sloka sa v tom období vypustí niekoTko družíc. 
Pozemské pozorovania budú pozostávai hlavne z 
pozorovaní Sloka v bielom svetle s vysokým rozli-
šením, v čiare Haifa, v meraní magnetických a 
rýchlostných polí. Na október 1979 NASA plánuje 
vypustit satelit (akcia SMM — Solar Maximum 
Mission), ktoiý bude vykonávat šest expenimentov. 

Pozorovací program v oblobí SMY nebude pre-
biehaf nepretržite. Centrálne sa budú vyhlasovat 
špeciálne koordinované pozorovacie intervaly, výz-
vy .a predpovede (tzv. alteny ), podla pokynou 
ktorých budú jednotliví účastníci organizovat svo-
je pozorovania. Účastníci zapojení do programu 
SMY budú priebežne informovaní o detailoch po-
zorovacích intervalov prostredníctvom bulletinu 
„SMY Newsletter". 

Ako vidiet, plánovaná celosvetová kampaň SMY 
bude rozsiahlym programom, do ktorého sa zapojí 
velký počet vedeckých inštitúcií z celého sveta. 
Pre jej úspešný priebeh bude treba zaistit doko-
nalú organizáciu, koordináciu akcií a rýchlu vý-
menu informácií. Za týmto účelom bob o zriadený ch 
niekoTko informačných a riadiacich centier, ktoré 
si budú vymieňat informácie medzi sebou a po-
skytovat ich staniciam vo svojom okolí. V Európe 
budú túto úlohu pinit centrá v Panfži, Darmstadte, 
Moskve a Prahe, v Amerike sťanica Boulder, v Asii 
Tokyo a Dillí a v Austrálii Sydney. 

Do programu SMY sa zapoja aj naše vedecké 
ústavy a inštitúcie v spolupráci a koordinácii svo-
jich akcií s vedeckými inštitúciami z ostatných 
socialistických štátov. O účasti socialistických kra-
jin na Raku maxima Slnka sa rokovalo aj na 
IX. Regionálnej konferencii o slnečnej fyzike, ktorá 
sa v rámci KAPG (KAPG — Komisia akadémií 
v?.ed soc, krajin pne planetárnu geofyziku) — Pra-
covnej skupiny 2.4 — konala v poPskom meste 
Wroclaw koncom septembra 1978. Pnijal sa tu 
rozsiahly program a skonkretizovala sa účast so-
cialistických štátov na plánovanom SMY. 

Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici 
sa zapojí do programu SMY hlavne svojimi foto- 
sférickými a chromosfénickými pozorovaniami z ob-
servatória na Skalnatom Plese a pozorovaniami 
koróny na Lomnickom štíte. Astronomický ústav 
SAV bude svojimi pozorovaniami participovat naj-
má na výskume vývojových procesov vedúcich 
k vzniku erupcií, na výskume jemnej štruktúry 
a pohybov vo fotasfére a chromosfére a na štruk-
túre koróny nad aktívnymi oblasfami, Astrono-
mický ústav SAV bude v tomto období zvlášt 
intenzívne spolupracovat s ľudovými hvezdárňami 
pni získavaní pozorovacieho materiálu. Účast na 
spolupráci pnisTúbili už mnohé Pudové hvezdárne, 
ako napr. SÚAA v Hurbanove, Kil v Hlohovci, 
Kil v Prešove, OLH v Rim. Sobote a dalsie. Rok 
maxima Sloka bude jedinečnou príležitostou pne 
Pudové hvezdárne a amatérov — prispiet svojimi 
pozorovaniami k odhaleniu zákonitostí a javov 
odohrávajúcich sa na Sloku. 

Ako ocenenie účasti československej vedy na 
programe SMY móžeme pokladaf plánovanú kon-
ferenciu o predbežných výsledkoch v rámci STIP, 
ktorú zorganizuje Geofyzikálny ústav SAV. 

(1k) 
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Pulzácie v atmosfére Slnka s periódou okolo 
5 minút a amplitúdou 0,5 ku/s sú známe už viac 
ako 10 rokov, Doteraz však nebol určeny charakte-
ristický rozmer oblasti na povrchu Slnka, v ktorej 
pulzácie s danou periódou prebiehajú. Najsk®r sa 
predpokladalo, že 5 minútové pulzácie zaberajú 
oblast približne od 30 do 40 tisíc km, avšak D. Lynch 
a G. Chapman ( USA ) nedávno dokázali, že táto 
oblast je o niečo menšia — asi 5 až 9 tisíc km. 
E. Fosat a G. Ricort (Francúzsko) objavili pul-

zácie s periódou okolo 10 minút, ktoré zaberajú 
rozsiahle oblasti povrchu Slnka. 

Takmer s určitostou možno povedat, že tieto 
krátkoperiodické pulzácie súvisia s rezonančnými 
vlastnostami iba slnečnej atmosféry a nezasahujú 
Sluko ako celok. Ich príčina spočíva v tom, že 
zvukové alebo magnetohydrodynamické viny, které 
sa dostanú do určitej oblasti Slnka s astro ohra-
ničenými okrajmi (čo móže byt spósobené napr. 
silnými magnetickými poliami), vytvoria stojaté 
vinenie. Podobný jav sa pozoruje v róznych reze-
nátoroch. 

Okrem uvedených krátkoperiodických pulzácií 
holi objavené aj pulzácie dlhoperiodické s periódou 

0 až 50 minút. Sú však začne nestále, a preto 
sa ešte nepodarilo určit presne leh periódu. Je 
možné, že vznikajú v dósledku superpozície vol-
ných kmitov celého Slnka, avšak iba takých kmi-
tov, které majú dostatočne velkú amplitúdu v hor-
ných vrstvách Slnka, takže sa nakoniec prejavia 
ako meratelné. 

Objav dlhoperiodických pulzácií Slnka bol ne-
čakaným výsledkom experimentu, pri ktorom pe-
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Kolísanie radiálnej rýchiesti centrálnej časti disku Slnka relatívne voči jeho okra jom, pre vinovú 

dlžku 512,37 nm (hore). Spektrálna či•ara 590,15 nin, patriaca zemskej atmosfére, kolísanie radiálnej rých- 

losti neprejavuje (dolu). Vodorovná os znázorňuje čas v hodinách, zvislá zmenu radiálnej rýchlosti 

v m/s. 
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polárna os 
~ 

Zmena tvaru plynnej Bule pri kvadrupólových (ho 
re) a radiálnych kolísaniach (dolu). Polámu os 
označuje šípka. 

vodne išlo o meranie sploštenia Slnka. To boto 
dóležité pre overenie, či gravitačné pole opisuje 
správne Einsteinova všeobecná teória relativity 
alebo konkurujúca jej Brans-Dickeho teória. 

V roku 1973 R. Dicke a H. Goldenberg dostali 
pre sploštenie Slnka na póloch hodnotu 0,086" ± 
-i- 0,006". Ak by bol tento výsledok potvrdený 
aha správny, vznikli by pochybnosti o Einsteino-
vej všeobecné teórii relativity. Táto skutočnosf by 
však mala ešte aj iný dósledok. Pretože sploštenie 
charakterizuje vnútornú stavbu Slnka, nemohla 
by sa vylúčit domnienka, že vo vnútri Slnka sa 
nachádza rýchlo rotujúce jadro. Neskoršie sa však 
ukázalo, že Dicke a Goldenberg pri svojich mera-
niach nevzali do úvahy nepatrné zosiinenie jas-
nosti smerom k rovníku alebo malý rozdiel v e-
fekte okrajového stemnenia disku Slnka k okraju 
pre póly a pre rovník. Takže sa opat potvrdilo, 
že Slnko má prakticky ideálny gulový tvar, čo 
svedčí o nesprávnosti Brans-Dickeho teórie. 
Problematikou tvaru Slnka sa zaoberal aj H. A. 

Hill z arizonskej univerzity v Tuscone. Stálu od-
chýlku od sféroidu v medziach ± 0,01" neobjavil, 
jednako však zistil, že existujú pravidelné zmeny 
tvaru Slnka — pulzácie. Po spracovaní 300 hodin 
meraní polárneho a rovníkového priemeru Slnka 
dostal celý rad pulzácií s periódami menšími ako 
1 hodina. Ukázalo sa pritom, že zistené periódy 
sú v dobrej zhode s tými, ktoré vyplývajú z teórie 
pulzácií štandardnéha modelu Slnka s termojadro-
vými zdrojmi energie. Hodnoty daných periód sú-

hlasia však aj s modelu, ktoré predpokladajú ho-
mogénnu stavbu Sluka. U tohto modelu je žiarivost 
značne nižšia ako pozorovaná a tok s]nečných 
neutrín prakticky chýba. 

Súčasne s prácami Hilla začali sledovat pulzácie 
Slnka na Krymskom astrofyzikálnom observatóriu 
pod vedením profesora Severného. Merania pulzá-
cií sa uskutočnili pomocou Dopplerovho posunu 
spektrálnych čiar. P,rincíp merania je nasledovný: 
ak sa rozmery Slnka menia s časom, tieto zmeny 
je možné zaregistrovat na základe pohybu jeho 
povrchu. Raz sa povrchové vrstvy pohybujú sme-
rom k pozorovatelovi, inokedy sa od neho vzda-
Tujú. Pre pozorovatela na Zemi sa toto prejaví 
zmenami radiálnych rýchlostí. A práve tieto zme-
ny sa registrovali na Kiymskom astrofyzikálnom 
observatóriu. Tieto merania, na rozdiel od experi-
mentu Hilla, neboli absolútne ale relatívne; pohyb 
slnečného povrchu sa určoval vzhladom k samot-
nému Slnku. Meral sa rozdiel dopplerovského po-
sunu spektrálnej čiary jednak v cele] centrálnej 
oblasti slnečného disku (priemer tejto oblasti bol 
rádove rovnaký ako polomer Slnka) a jednak 
cele] zostávajúcej okrajovej zóny. V dósledku ta-
kéhoto rozdelenia Slnka na dye oblasti (centrálnu 
a okrajovúj sa spektrálna čiara centrálnej oblasti 
bude periodicky posunovat raz k červenej a raz 
k fialovej časti spektra. Pre spektrálnu čiaru okra-
jovej zóny je tento efekt omnoho menší, pretože 
pohyb povrchu Slnka sa deje v tejto oblasti v sme-
re takmer kolmom k zornému lúču. 

Posun čiar sa moral magnetografom určeným na 
zistovanie a meranie slabých magnetických polí 
Slnka ako hviezdy. Na meranie bola vybraná čiara 
železa Fe I 512,4 nm. Velkou prednostou metódy 
používanej na Kryme je to, že umožnila vylúčit 
vplyv rotácie Zeme, pohyb Zeme okolo Slnka, vplyv 
zemskej atmosféry a mé možné zdroje nepresností. 

Ihned na základe prvých pozorovaní sovietski 
astronómovia zistili, že kolísanie radiálnych rých-
lostí centrálnej oblasti slnečného disku vzhladom 
k jeho 'okrajom má vinový charakter. Tento efekt 
kolísania radiálnych rýchlostí nevykazovali spek-
tržme čiary patriace zemsikej atmosfére. To bol 
dókaz toho, že pozorovaný jav je póvodu slnečného. 

Podrobná analýza pozorovaní uskutočnených po-
čas 100 hodín v roku 1974 ukázala, že objavené 
pulzácie majú periódu 2 hod. 40 min. ± 0,5 min. 
Amplitúda rýchlosti je asi ± 2 m/s, čo odpovedá 
zmene polomeru Slnka o -¢ 10 km. Pozorovania 
uskutočnené v rokoch 1974, 1975 a 1976 ukázali, 
že pulzácie si zachovávajú svoju periódu (aspoň 
počas týchto troch rokov), hoci bol zaznamenaný 
nevelký posun vo fáze z roka na rok, ktorý činil 
okolo ± 10 až lá minút. 

Skupina fyzikov z univerzity v Birminghame 
uskutočnila v r. 1974 podobné pozorovanie. V tom-
to pripade sa meral posun spektrálnych čiar Slnka 
vzhladom k spektrálnym čiaram laboratórneho 
zdroja. Z pozorovaní trvajúcich 12 hodin sa zistila 
perióda 2 hod. 39 min, -I- 3 min. s amplitúdou 
asi f 3 m/s, čo je vo velmi dohrej zhode s vý-
sledkami nameranými na Kryme. Dokonce i fáza 
hola taká istá. 

Slnečné pulzácie s periódou 2 hod. 40 min, vzbu-
dili velký záujem odborníkov hlavne preto, že ich 
nabolo možné vysvetlif tak ako u krátkoperiodic-
kých pulzácií s periódou 5 až 50 minút. Perióda 
2 hod. 40 min. je velmi blízka hodnote 2 hod. 47 
min., čo je teoreticky vypočítaná perióda pre ho-
mogénnu gulu s hmatnostou a polomerom Slnka. 
To by viedlo k tomu, že Slnko by malo rvat všade 
rovnakú hustotu, čo je však teoreticky nemožné. 
"však ako ukázal D. Gaff (Anglicko), v súčasnej 
dobo prijímaný model Slnka, pre ktorý je cha-
rakteristická silná koncentrácia teploty a hustoty 
v centrálnej oblasti Slnka s prebiehajúcimi ter-
mojadrovými reakciami ako zdrojom energie, ne-
vylučuje možnost pulzácií. V tomto prípade by sa 
však jednalo o pulzácie kvadrupólové, t. j, také, 
pri ktorých sa tvar Slnka mení z nepatrne sploš-
teného sféroidu na sféroid pretiahnutý pozdlž po-
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lárnej osi. Medzi týmito kvadrupólovými pulzácia- 
mi existuje pulzácia s periódou 159 minút, ktorá 
je velmi blízka pozorovanej hodnote 160 minút. 
Kvadrupólové oscilácie sa mážu registrovat rov- 
nako dobre ako ra•diálne. Vzniká tu však problém, 
čo vlastne registrujeme — či radiálne pulzácie, 
či kvadrupólové pulzácie alebo snáď ešte nejaké 
mé? Ak sa ukáže, že pulzácie sú radiálne, vzniknú 
pochybnosti o dnešných predstavách na vnútornú 
stavbu Slnka a o tersnojadrových reakciách ako 
základnom zdroji energie prebiehajúcich vo vnútri 
Slnka. Ak sú pulzácie neradiálne, bude treba vy- 
svetliC ich podstatu a to, prečo existujú pulzácie 
iba práve uvedenej periódy. A preto problém pul- 
zácií Slnka sa ukazuje ako základný pre riešenie 
otázok stavby a zdrojov energie Sinka. 

Reálnu existenciu pulzácií s periódou 2 hod. 40 
min, potvrdzujú aj predbežné výsledky získané 
z pozorovania kolísania žiarivosti Sluka a jasnosti 
Urána. Pomocou jasnosti Urána, ktorý má vcelku 
konštantné albedo, sa totiž móžu zistiE čo naj- 
nepatmejšie zmeny žiar-ivosti Slnka. Ukázalo sa, 
že žiarivosť Sluka určená prostredníctvom jasnosti 
Urána sa mení s rovnakou periódou 2 hod. 40 min. 
a amplitúdou 0,1 0/0. Takejto zmene žiarivosti 
odpovedá zmena teploty na povrchu Slnka nie viac 
ako O 1 stupeň. 

Periódu 2 hod: 40 min. vykazujú aj merania 
fluktuácií magnetického pola Slnka ako hviezdy. 

Ak sa nasledujúcimi výskumami potvrdia dote- 
rajšie výsledky, Slnko bude zaradené medzi pre- 
menné hviezdy a vnútorná stavba móže byt do 
značnej miery určená z charakteru jeho pulzácií. 
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Zmenu radiálnej rýchlosti pohybu slnečného po-
vrchu v m/s a synchrónne kolísanie magnetického 
poFa Sluka ako hviezdy v G vidíme na prvých 
dvoch obrázkoch zhora. Zmeny jasnosti Sluka a 
Vrána (dva spodně obr.) sú fázovo posunuté voči 
prvým dvom krivkám. Perióda cyklu kolísania pro 
sp'omenuté úkazy je 2 hod. 40 min. 

Je „slnečna konstanta" 
konstantou? 

Dlho bola vžitá predstava, že množstvo žiarenia, 
Uoré opúšta slnečný povrch, sa nemení. Z meraní 
toku energie slnečného žiarenia v blízkosti Zeme 
pomenovali túto hodnotu „slnečná konštanta". Zod-
povedá celkovému toku slnečného žiarenia, mera-
nému v strednej vzdialenosti Zeme od Slnka a jej 
velkost je 1,388 . 103 J , m2 , s'1 (Allen, Astrophy-
sical Quantities. London, 1963). Merania slnečnej 
konštanty, ktoré v rokoch 1923 — 1952 pravidelne 
vykonával C. C. Abbot so Smithsonian Institute 
USA) ukazujú, že tok slnečnej energie bol kon-

š antný prinajmenšom v posledných desatročiach. 
Nedávne analýzy týchto meraní nevykazujú žiadne 
dlhodobé variácie slnečnej konstanty nad hranicu 
vžčšiu ako 0,17 0/0  kvalitnejšie merania 
toku slnečného žiarenia je možné robit z umelých 
družíc Zeme. Prvou družicou, ktorž začala s taký-
mito meraniami, je družica Nimbus 6. Merania 
vykonáva od roku 1973, ale zatkl získané výsledky 
meraní nie sú k dispozícii. 

Nedávno P. V. Foukal, P. E. Mack a J. E. Ver-
nanzza z Center for Astrophysics v USA zverejnili 
výsledky, získané na automatických sondách Mari-
ner 6 a Mariner 7, ktoré leteli k Marsu. Rádio-
metre týchto sond merali tok slnečného žiarenia 
v oblasti spektra od 0,2 do 5.0 mikrometrov. V taj-
to oblasti spektra je sústredené 99,99 % všetkého 
slnečného žiarenia a zmeny detekované prístrojani 
sa mohli robit s presnostou 0,03 % slnečnej kon-
štanty. Naneštastie, citlivost detektorov klesala 
pomaly s časom, takže údaje nie sú vhodné pre 
štúdium dlhodobých zmien slnečnej konštanty. Ich 
analýza však móže dat odpoved na krátkodobé 
variácie slnečnej konštanty, ak vóbec nejaké sú. 
Základná otázka, ktorú si Foukal a jeho spolu-

pracovníci položili, bola, či sa mení slnečná kon-
štanta v závislosti od počtu slnečných škvtn a ta-
kulových polí — úkazov spojených so slnečnou 
činnostou — pozorovaných na slnečnom disku. Tá-
to otázka je prirodzená najmenej z dvoch dóvo-
dov. N.a základe širokého materiálu (pozorovanie 
slnečnéch škví n dalekohladom a vizuálne, výskyt 
počtu polárnych žiar, pozorovanie korány počas 
zatmení S1nka a koncentrácie izotopu uhlíky Cf2
v stromoch) Eddy po prvýkrát ukázal °(Science, 
4976), že v XVII, storočí existovalo dlhé obdobie 
f „Maunderovo minimum"), keá na disku Slnka 
neboli pozorované skvrny, prípadne sa ich pozoro-
valo iba malé množstvo. Tento „nedostatok" slneč-
nej aktivity mohol snád spósobit mierne zvýšenie 
slnečnej konštanty a to mohlo mat za následok 
ochladenie zemského povrchu. Ak by takto bol 
dokázatelný vztah v dlhodobom prejave medzi sl-
nečnou konštantnu a slnečnou aktivitou, potom nás 
to vedie k záveru, že by mal existovat aj v krátko-
dobých intervaloch. Druhým a priamejším dóvo-
dom je, že slnečné skvrny predstavujú tmavé, za-
tial čo fakule svetlé miesta na slnečnom povrchu. 
Ak je mimoriadne velká časí slnečného povrchu 
pokrytá škvrnami, potom napríklad, celková jas-
nost Slnka vo viditelnej oblasti spektra je menšia 
ako priemerná. Či tento rozdiel sa prejaví v hod-
note slnečnej konštanty. ktorá reprezentuje žiare-
nie všetky'ch vinových dlžok, závisí od toho, ako sa 
prejaví chýbajúce viditelné žiarenie, ktoré neopúš-
ta Slnko vo škvrnách. Ak uniká ako nejaká dalšia 
zložka žiarenia (napr. v jnfračervenej oblasti spek-
tra), potom nebude vplývat na slnečnú konstantu, 
Ak je však premenené na mechanickú energiu, po-
tom celkové žiarenie Slnka je slabšie a hodnota 
'lnečnej konštanty menšia. Obdobný efekt v opač-
nom smere sa bude prejavovat pri zvýšení počtu 
fakulových poli. Hoci slnečné škvrny a fakule sa 
vyskytujú v aktívnych oblastiach na slnečnom po-
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vrchu, sú fyzikálne odlišné, a je možné, že ich 
vplyvy na slnečnú konštantu sa navzájom rušia 
(úbytok či prírastok dosahuje približne rovnakých 
hodnét). 

Zo štatistickej analýzy údajov z Marinerov, Fou-
kal a jeho spolupracovníci prišli k záveru, že ak 
slnečná konštanta bola ovplyvn"ovaná slnečnými 
škvrnami či fakulami, potom tieto vplyvyy sú men-
šie ako -I- 0,03 % celkovej hodnoty. Iiedže táto 
hodnota je velmi malá, získaný výsledok je ne-
smierne dóležitý, Autori tiež vypočítali, aké velké 
zmeny by nastali v slnečnej konštante vplyvom 
slnečných škví'n alebo fakulí. Dostali hodnotu 0,00 

celkovej hodnoty, ktorá je práve rovná hranič-
nej hodnote určenej z údajov Marinerov. Z toho 
vyplýva, že na tento test budú potrebné ešte pres-
nejšie merania. 

Abbotove merania sa doteraz užili len pre ana-
lýzu dlhodobých variácií slnečnej konštanty, ale 
neskúmalo sa, ako sa mení slnečná konštanta pod 
vplyvom krátkodobých zmien slnečnej aktivity. 
Vyššie menovaní autori urobili aj takúto analýzu 
a nenašli spoj enie so slnečnými škvrnami. Zistili 
však, že v čase prítomnosti vi čšieho počtu fakulí 
na slnečnom povrchu, hodnota slnečnej konštanty, 
meraná na Zemi, vzrastá až o 0,1 %, Autori sa 

domnievajú, že tento efekt je spósobený zvýšenou 
priepustnostou atmosféry. Zvýšenú priepustnosf 
zemskej atmosféry by mohol spósobovat malý úby_ 
tok v koncentrácii ozónu vo velkých výškach. 
Übytok koncentrácie ozónu by mohol by f spéso-
bený zvýšenou gradáciou ultrafialového žiarenia 
v oblasti okolo 200,0 nm, ktorého póvod súvisí 
práve so zvýšeným počtom fakulí na slnečnom 
povrchu. 

Význam tejto práce mažeme zhrnúf takto: 
— práca poodkryla významný vplyv slnečnej 

činnosti na zemskú atmosféru a odtial i na klímu. 
Je však nevyhnutný další výskum tejto problema-
tiky s kvalitnejšími pozorovacími údajmi, aby sa 
spoIahlivo určilo, či pozorovaný efekt je naozaj 
reálny, pretože sa pokladá za mimoriadne dóležitý. 

— štúdium vplyvy slnečných škvír alebo fakulí 
na slnečnú konštantu mohlo by byt vhodnou ces-
tou na riešenie problematiky prenosu energie v 
kTudných miestach fotosféry vzhTadom k miestam, 
kde sa tieto javy pozorujú (škvrny a fakule), 

— na a napokon pre Iudí, ktorí sa znepokojovali, 
či sa Slnko v nedávnej minulosti alebo v súčas-
nosti nespráva nejako podivne, z práce vypiýva, 
že sa nedeje nič mimoriadne. 

Podla Mercury 1977/6 

Slnečnč i rotuberancie z fotografického archívu Jo-
sefa Klepneštu, ktorého amatérske snímky dodnes 
obdivuje celý svet. 

8. VII, 1968: Slučková protuberancia, prameniaca 
z jasného oblaku. 
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lové 
zaujímavé 
meteority 

Najvdčší 1770 kilogramový úlomok z meteoritického dažda Kirin 
v severovýchodnej Číne. 

RNDr. M. KRESAKOVA, CSc. 

Počet známych meteoritov už 
vysoko prekročil číslo 2000, a 
preto nové pády a nálezy už 
vzbudzujú menšiu pozornost. Na-
priek tomu sa čas pod času vy-
skytnú osobitne zaujímavé prí-
pady, vrhajúce nové svetlo na 
tieto vzorky mimozemskej hmoty. 

O meteorite Innisfree z 6. II. 
1977 — tretom v histórii, pre 
ktorý sa podarila určit presná 
dráha zo snímok špeciálnymi ko-
morami z viacerých stanic — sa 
podrobne písalo v Kozmose 
1978/4, str. 99. 

8. marca 1976 padol v blízkosti 
miliónového mesta Kirin (Jinig) 
v severovýchodnej Číne meteori-
tický dážd, ktorý dosiahol v his-
tórii meteoritov hned tni prven-
stvá. Jeho najváčší, 1770-kilogra-
mový úlomok je najváčším zná-
mym kamenným meteoritom (do-
vtedy meteorit Norton County z 
18. II. 1948, vážiaci 1078 kg); je 
najváčším meteoritom, pozorova-
ným pri páde ( dovtedy želený 

~ 

  ~ 
Na niektorých 
miestach An_ 
tarktídy možno 
uájsE meteority 
priamo na Po-
vrchu radovco- 

vých splazov, 
ako to ukazu-
je obrázok z 
Viktóriine,j Ze-
me. 
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meteorit Sichote-Alin 1 z 12. II. 
1947, vážiaci 1745 kg); a je me-
teoritom, ktorého pád videlo naj-
viac Tudí. Podia velmi stručných 
zverejnených údajov jde o bron-
zitový chondrit, teda jeden z 
najčastejších typov meteoritov, 
zhodný napr. s meteoritom Pří-
bram. Publikované snímky z ki-
rinského mestského múzea uka-
zujú najmenej stovku drobných 
úlomkov. leh celková hmotnosf 
je však zrejme menšia ako 
hmotnosf najváčšieho kusa, kto-
rého tvar je dost pravidelný. V 
tom je podstatný rozdiel oproti 
Sichate-Alinskému meteoritické-
mu daždu, v ktorom bol] štyri 
najváčšie úlomky temer rovna-
ko velké a mali velmi nepravi-
delný tvar. 

V raji zberatelov meteoritov, 
na úpátí antarktických Tadovcov 
(Kozmos 1977/2, str. 73) našla 
výprava Pittsburskej univerzity, 
vedena W. Cassidym, medzi iný-
mi aj malý 20-gramový meteo-
rit, ktorý je významný z mého 
hradiska. Ide o šestnásty známy 
uhlíkatý chondrit typu 2. Velmi 
krehké, a preto zváčša už v 
atmosfére zanikajúce meteority 
tohto druhu, sa pokladajú za je-
den z najprimitívnejších mate-
riálov slnečnej sústavy. Práve v 
nich sa našli stopy aminokyselín 
— jedného zo základných sta-
vebných kamenov zložitejších or-
ganických molekúl. Najmá na zá-
klade analýz meteoritu Orgueil 
zo 14. 5. 1864 boli vyslovené 
predpoklady, že život vznikol aj 
v mých oblastiach slnečnej sú-
stavy ako na Zemi. Odporcovia 
tejto teórie upozorňoval] na mož-
nost vonkajšej kontaminácie me-
teoritu počas jeho dlhého poby-
tu v múzeu a ich námietky sa 
nepodarilo celkom vyvrátit. No-
vý antarktický uhlíkatý chondrit 
sa našiel v dokonale sterilnpm 
studenom prostredí a pri doprave 
do laboratória sa starostlivo 
chránil pred každým vonkajším 
znečistením. Bude teda pre roz-
riešenie otázky aminokyselín v 
meteoritoch důležité. aké výsled-
ky prinesú jeho analýzy. 

O poslednorn zaujírnavom prí-
pade nic je bezpečne zistené, či 
skutočne išlo o meteorit; ak áno, 
muselo to byt neobyčajne velké 
teleso. Obyvatelia ostrova Mera 
Lava v Nových Hebridách bolí 
ráno 17. júna 1978 vyrušení ob-
rovskou explóziou, Niektorí ú-
dajne pozorovali ohnivý bolid, 
ale váčšina sa nalakala, že ide 
o prudké zemetrasenie. Blízka 
seizmická stanica v Port Vile 
však nijaké zemetrasenie neza-
znamenala. Za najpravdepodob-
neišie sa pokladá, že išlo o pád 
velkého meteoritu do mora. 
Velmi skromné údaje o úkaze 
nedávajú nijakú n4dei. že by sa 
meteorit podarilo náisf. Konice 
koncov, z pomeru plůch pevnín 
a oceánov vvph v.a že pádom 
do mora končí svojil dráhu 70 Dan 
meteoritov, ktoré prekonajú let 
atmosférou. 

v 

Sluneční hodiny v Říčanech 

Na sklonku léta 1978 dokončil Karel Hůrka, strojní zámečník 
a amatérsky výtvarník — kovoplastik, své již druhé sluneční hodiny. 
Jeho hodiny představují vynikající práci. Ciferník hodin, se zlace-
nými římskými číslicemi, upozorňuje v souladu s časovou rovnicí 
na odchylky mezi pravým a středním slunečním časem, Hodiny mají 
v průměru 4 m a jsou vysoké 3,5 m. Jsou umístěny v areálu nově 
otevřené 3. mateřské školy a působí jako vhodný a vkusný dopiněk. 
Nebudou jen odměřovat čas, ale budou i symbolem praktického užití 
astronomie a dávné touhy lidstva po poznání vesmíru. 

Alex Bezděk 

Jasný bolid 
Úpine náhodou, ked som 

večer vychádzal z domu, po-
zoroval som velmi pekný a 
jasný bolid. Bob o to v Medze-
ve 2. III. 1979 0 20h24min Bo-
lid sa objavil nad východ-
ným obzorem a letovú dráhu 
mni pomerne nízko, asi 15° 
nad obzorom, Dráha smero-
vala na severovýchod. Jasnost 
meteoru som odhadol asi na 
—8m, jeho zdanlivý priemer 

asi na jednu štvrtinu zdanil-
vého priemeru Mesiaca. 

Bolid mal asi 2° dlhý, vy-
parujúci sa chvost a v pne-
bohu letu menu l zafarbenie od 
oranžovej cez žltú, bielu až 
modrú farbu. Meteor sa Stra-
til z dohTadu za strechou su-
sedného domu, ale zrajme na 
konci letovej dráhy vybuchol, 
pretože bole viditelné modra-
vé osvetlenie oblohy ako pri 
zábleskoch električiek. 

Bolid betel pomerne pomaly 
a dráhu mal dost krátku. 

Matej Schm&gner 
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Skupina okolo áa-
lekohradu na du-
najskom nábreží 
pri pozorovaní 
čiastočného za-
tmenia Mesiaca. 
Foto: Vladimír 
Dzifčák. 

Optimisti vybrali 
V utorok 13, marta bola už od rána obloha nad 

Bratislavou zatiahnutá. Napriek tomu sa však náš 
krúžok pri Astronomickom úseku PKO chystal na 
pozorovanie čiastočného zatmenia Mesiaca. Začali 
sme sa schádzaf už okolo šiestej večer a hoci sme 
nedóverčivo hTadeli na mraky, nadej, že z pozoro-
vania predsa len niečo bude, pretrvávala, najmá 
ked nás udržoval v dobrej nálade optimizmus náš-
ho vedúceho, PaTa. 

Pre troch členov •krúžku bolo toto pozorovanie 
zároveň aj praktickou úlohou druhého kola súíaže 
„Poznávajme vesmír, v ktorom žijeme". Pomocou 
fotografie a mapy Mesiaca sme určili niekoIko 
dobre viditelných kráterov a Palo zorganizoval 
prenos ďalekohladov, fotoaparátov a statívov. 

NiekoTko minút pred deviatou sa Mesiac vynoril 
medzi mrakmi. Urobila sa rýchla korekcia času 
podia rozhlasového signálu a o 21,30 boli sme už 

všetci „nastúpení" na nábreží Dunaja. Súčastou 
pozorovania boto aj určovanie kontaktov kráterov 
s tieňom Zeme. Pne pokročilý čas sme zastihli len 
výstupy kráterov z tieňa (10 výstupov je zachyte-
ný ch v tabuTke ). Hlavným zážitkom 

však boto, že 
pozorovat sa nakoniec predsa len dalo a vyhrali 
to optimisti, ktorí sa ani v zlom počasí nevzdali. 

Naďa Machková 

Názov krátera hod. min. s. 

Guericke C 22 51 12 
Manilius 23 07 09 
Menelaus 23 07 43 
Triesnecker 23 10 34 
Dunthome 23 16 14 
Peirce 23 17 12 
Dionysius 23 19 25 
Prom. Agarum 23 23 17 
Tycho (stred) 23 27 42 
Tycho (kraj) 23 29 27 

Trojica snímkov ukazuje výstup Mesiaca z tieňa. ako ho zachytili pri pozorovaní 
čiastočného zatmenia 13. HI. 1979 členovia krúžku pri Astronomickom úseku PKO 
v Bratislave. Foto: František Franko a Pavol Rapavý. 
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FOTOGRAFUJ FM   K 
OBLOHU III. 
DUŠAN KALMANCOK 

LATENTNÝ OBRAZ 

Fotografia patrí do oblasti fotochemických reak-
cif, v ktorýoh prebiehajú oxidačno-redukčné proce-
sy. Fotochemickú zmenu vo vrstve emulzie m®že 
vyvolat len žiarenie, ktoré ° sa vo vrstve pohltilo. 
Táto zmena by mala byt úmerná intenzite a dlžke 
trvania žiarenia, V skutočnosti však pri ožiarení 
(exponovaní) vrstvy spolupósobí viacej faktorov, 
takže sčernanie vrstvy nie je priamo úmerné po-
hltenej žiarivej energii. Napríklad, ožiarenie citli-
vej vrstvy nízkou intenzitou svetla po dlhšiu dobu 
spésobí, že už počas osvitu sa vo vrstve vytvára 
obraz (vyredukováva sa kovové striebra), čo p8-
sobí ako filter proti clalšiemu žiareniu a absorbuje 
velkú dávku svetla, ktoré by ináč mohlo vyvo-
lal v emulzii d'alšiu chemickú zmenu, Z toho vy-
olýva, že ak by sa mal obraz stat viditelný len 
následkom žiarenia, ktoré pósobí na vrstvu muselo 
by sa vyredukovat účinkom tohto žiarenia velké 
množstvo striebra a to by vyžadovalo príliš velké 
množstvo žiarivej energie (vztahy medzi množ-
stvom pohltenej energie a chemicky premenenej 
látky odvodil v r. 1912 A. Einstein). 

Fri krátkom alebo slabom osvite sa vyredukuje 
vo fotografickej vrstve tak malé množstvo kovo-
vého striebra, že vlastne pósobí len akési poru-
chy kryštalickej mriežky halogenidov striebra, kto-
ré sú v emulzii rozptýlené. Takémuto obrazu, 
ktorý nemóžeme vidiet, lebo je velmi slabý, hovo-
ríme latentný (alebo utajený) obraz. 

Takýto obraz máme na filme po exponovaní. 
Obraz je velmi slabý a v nijakom prípade ho ne-
móžeme vidief, pretože pozostáva z malého množ-
stva zrniečok kovového striebra, ktoré vznikli p®-
sobením svetla na katióny striebra rozptýlené 
v emulzii. Toto primárne vylúčené striebro však 
pósobí v kryštalickej mriežke AgBr obrovské nap5-
tie a umožňuje nám pomocou róznych redukčných 
látok obsiahnutých vo vývojke, znásobit počet zla 
kovového striebra a tým vytvorit vo fotografickej 
vrstve viditelný negatívny obraz. Primárne vytvo-
rené kovové striebro je teda účinným katalyzáto-
rom: jeden atóm striebra pósobením vyvolávača-
[redukčnej látky, ktorá je vo vývojke a spósobuje 
vznik kovového striebra) umožní vznik dalších, rá-
dove až 1011 atómov kovového striebra. 

VYVOLAVANIE LATENTNĚHO OBRAZU 
Absorbovanfm určitého množstva svetelnej ener-

gie citlivou vrstvou nám v emulzii vznikol latentný 
obraz. Vyvolávaním čierno-bielych fotografických 
materiálov budeme rozumief zviditeInenie latent-
ného obrazu pomocou róznych látok, ktorým ho-
voríme vyvolávače. 

Vyvolávanie je dej, pri ktorom jedna látka (vy-
volávač) oxiduje — stráca elektróny a druhá látka 
(katión striebra Ag+) prijíma elektróny — redu-
kuje sa. Tieto deje prebiehajú súbežne, a preto 
vyvolávaniu hovoríme oxidačno-redukčný proces. 
V miestach, ktoré boli osvetlené, sa vyredukuje ko-
vové striebro v množstve úmernorn energii, ktorá 
na emulziu pósobila. To, čo bob o v skutočnosti 
svetlé, bude po vyvolaní tmavé a tmavé miesta 
predlohy budú na filme naopak svetlé. Vyvolaním 
teda dostaneme obrátený obraz — negatív. 

VÝVOJKA 
Fotografické vývojky sú roztoky, ktoré obsahujú 

niekolko zložiek, potrebných pre redukovanie ne-
gatívneho obrazu. Zloženie vývojok je rózne a zá-

visí hlavne od spósobu použitia a druhu fotogra-
fického materiálu. Použitím róznych vývojok pri 
tom itvom citlivom materiále a tých istých pod-
mienkach je možné do značnej miery ovplyvnit 
kvalitu výsledku obrazu. 
V zásade sa však každá fotografická vývojka 

skladá z týchto látok: 1 — vyvolávač 2 — kon-
zervačná látka, 3 — zásada [alkália), 4 — proti-
závojová látka, 5 — mé, špeciálne prímesi, 6 —
rozpúšfadlo. 

VYVOLAVAC 
Vyvolávače sú chemikálie poví čšine organické-

ho charakteru. Spósobujú vo vývojke redukciu 
striebra a samotné sa pri tom oxidujú — vyčerpá-
vajú. Je ich mnoho druhou, ale pre praktické pou-
žitie je ich dóležitých niekoIko najpoužívanejších. 

Metol: Rýchlo redukuje striebro. Vyvoláva mllk-
ko vo velkom rozsahu teplát a pri nízkej aikaUte 
vývojky. Závoj spósobuje až pri vysokom pH. 
Obvykle sa vo vývojkách kombinuje s hydrochinó-
nom a vzájomným pomerom týchto vyvolávac"ov 
sa dosahuje širokého spektra pósobnosti metol-
hydrochinónových vývojok, ktoré sú univerzálne. 

Hydrochinón: Vyvoláva omnoho pomalšie ako 
metol, ale kontrastnejšie. Jeho vyvolávacia schop-
nost je sune závislá na teplote. Najlepšie vyvoláva 
pri vysokam pH, potrebuje teda velmi zásadité 
prostredie. Je náchylný na závojovanie a vyfarbo-
vanie emulzie, Kombinuje sa s metolom. 

Pyrokatechín: Táto látka sa používa najm5 v re-
produkčnej fotografii, pri vysokej alkalite vývojky 
s pyrokatechínom je možné dosiahnut vysoký kon-
trast negatívny. 
Glycín: Je vyvolávač, ktorý sa používa do jem-

nozrnných vývojok. Farbf želatínu do hneda, a vy-
voláva málo energicky. 

p-Aminofenol „Rodinal" : Jedna z najpoužívanej-
ších látok, velmi trvanlivá a z praktického hra-
diska velmi výhodná. Je možné z nej mat pripra-
vený koncentrovaný roztok, riedením sa dosiahne 
velké množstvo r®zne pracujúcich vývojok. 

Fenidoi: Velmi rýchly a dobrý vyvolávač. Jeho 
vyvolávacia schopnost je asi 7x mohutnejšia ako 
u metolu. Vyvoláva miikko a pri pH až 9,0. Je 
teda velmi výhodné kombinovat ho s hydrochinó-
nom. Možno ho kombinovat aj s inými vyvolávač-
mi, ale s hydrochinónom dána najlepšie vývojky. 

KONZERVACNA LÁTKA 
Je vo vývojke preto, aby chránila vyvolávač 

pred 'oxidáciou vzdušným kyslíkom — konzervuje 
vývojku. Hlavnou úlohou konzervačnej látky vo 
vývojke je však znova vytvorif z oxidovaného 
vyvolávača póvodný vyvolávač, ktorý sa vo vývoj-
ke rýchle spotrebúva. V tejto funkcii by sme mohli 
konzervačnú látku označit za látku regeneračnú. 
Jedinou látkou, ktorá sa ako konzervačná a re-

generačná vo vývojkách používa, je sirlčitan sodný 
Na=,SO ~. 

Je to soT slabej kyseliny a v pevnom stave i v 
roztoku sa silno oxiduje vzdušným kyslíkom, preto 
ho treba chránit v uzatvorenej fraši. Zoxidovaný 
siričitan je pre vývojku nepoužitelný. 

Tretou úlohou siričitanu vo vývojke je čiastočné 
rozpúšfanie halogenidov striebra. Túto úlohu však 
začína pinit až vtedy, kecl jeho koncentrácia pre-
výši v roztoku 5 %, Vtedy sa zo solí rozpustených 
siričitanom vylúči do roztoku jemné koloidné strieb-
ro, ktoré sa usadzuje na zárodkoch kovového 
striebra latentného obrazu a zrnkách vyredukova-
ných chemickým pósobením vývojky. Tým sa zni-
žuje velkost vyvolaného zrna ra. takéto vývojky 
označujeme za nepravé jemnozrnné vývojky. Pa-
°ria medzi najlepšie a najspolahlivejšie vývojky. 

PROTIZAVOJOVA LÁTKA 
Fri vyvolávaní sa redukuje striebro aj z neosvit-

nutých zf'n halogenidov, Tento jav spósobuje, že 
emulzii tmavne aj na neexponovaných miestach —
vzniká na filme závoj. Protizávojová látka znižuje 
množstvo takto vyredukovaného striebra na mi-
nimum. Najpoužívanejšou látkou je bromid drasel-
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ný KBr, Pridaním bromidu draselného do vývojky 
sa spomaluje vyvolávanie, ale jeho prítomnost ne-
má vplyv na kontrast vyvolaní. Je to len rela-
tívny dojem spósobený tým, že sa počas vyvoláva-
nia znižuje hodnota vlastného závoja v celej vyvo-
lávanej vrstve a po celej ploche filmu. Úbytok 
sčernania v tmavších miestach nepostrehneme, za-
tial čo v miestach malého sčernania závoj zmizne 
a tým sa nám negativ javí kontrastnejší. Okrem 
KBr sa používa proti závoju aj benztriazol. Jeho 
použitie je však obmedzené. 

ALKALIA 
Vdčšina vyvolávačov vyvoláva len v alkalickom 

prostredí. Alkália vo vývojky má za úlohu neutra-
lizovat kyseliny, ktoré vznikajú pri vyvolávaní. 
Množstvo a druh zásady ovplyvňuje nielen prie-
beh vyvolávania, ale aj kvalitu výsledného nega-
tívneho obrazu. 

Čím je vývojka alkalickejšia — vyššie pH, tým 
pracuje kontrastnejšie a hrubozrnnejšie. Stupeň pH 
ovplyvňuje taktiež rýchlost vyvolávania, zásaditej-
šie vývojky pracujú omnoho rýchlejšie a energic-
kejšie. 

Zásady delíme na slabé a silné. K slabým alká-
liám, používaným vo vývojkách patrí siričitan 
sodný, borax, metaboritan sodný, ktoré používame 
u vývojok s pH od 8,0 do 10,0. 

Uhličitan draselný a uhličitan rodný sú stredne 
silné alkálie, ktoré sú vo vývojkách najpoužívanej-
šie a dosahujú sa nimi pH až 11,0. 

Silnými alkáliami sú hydroxid solný a draselný. 
Silne leptajú pokožku a treba s nimi manipulovat 
opatrne. Vývojky so silnými alkáliami pracujú vel-
mi kontrastne a hrubozrnno a sú málo trvanlivé. 
Použitím silných alkálií sa dosahuje pH vývojky 
nad 11,0. 

INĚ, ŠPECIALNE PRiMESI 
Ich množstvo a druh je určený účelom, pre 

ktoré má vývojka slúžit. Majú za úlohu nadit 
spósob vyvolávania, udávat tón obrazu, znížit alebo 
zvýšit citlivost emulzie, chránit vyvolávač a po-
dobne. Je ich vela a do vývojky sa pridávajú 
v obmedzenom množstve. 

ROZPIIŠŤADLO 
Ako rozpúštadlo pre fotografickú vývojku sa pou-

žíva voda. Nemusí byt destilovaná, ale musí byt 
aspoň v kvalite pitnej vody, číra, bez mechanic-
kých nečistót. Ak je však možné, na negatívnu fo-
tografickú vývojku použijeme vždy destilovanú 
vodu. 

PRÍPRAVA VÝVOJKY 
Vývojku dostaneme kúpit v predajni aj s návo-

dom, ako treba roztok pripravit. Tento návod na 
prípravu je treba rešpektovat, Len tak dostaneme 
vývojku, v ktorej móžeme bez váčšieho rizika 
vyvolat film. Je síce pravda, že chemikálie časom 
podliehajú róznym zmenám, ale na balíčku vývojky 
je zvyčajne dátum, dokedy je vývojka použitelná. 
Ak má prešlú záručnú dobu, tak vývojku nepouži-
jeme, v opačnom prípade si móžeme pripravit 
nepríjemné prekvapenie. 

Amatéri, ktorí si pripravujú vývojky doma by 
mali vediet, že v každom predpise je presne uve-
dený spósob, ako vývojku pripravit. Postup prí-
pravy, najmš negatívnej vývojky, je treba rešpek-
tovat a snažit sa dodržat všetky podmienky, sta-
novené v receptári. Len tak dostaneme vývojku, 
ktorá je vhodná na vyvolávanie. 

Samozrejme, že každý sa pokúsi o určité experi-
mentovanie s ráznymi druhmi vývojok, alebo s 
pridávaním mých chemikálií do vývojky, ako je 
uvedené v predpise. Z vlastnej skúsenosti móžem 
povedat, že z 90 °/o je to strata času, Treba si 
vyskúšat 2-3 druhy vývojky a pri nich zostat. 
Experimenty s namiešaním vlastnej vývojky sú 
velmi tažkou cestou k dosiahnutiu dobrých vý-
sledkov a niekedy si zbytočne pokazíme cenné 
snímky. 

O tom, čo sa deje pri vyvolávaní filmu a ako 
sa dá vyvolávaním ovplyvnit výsledok tak, aby 
sme z latentného obrazu vyvolaním vytažili maxi-
mum, si povieme nabudúce. 

Zatmenie z Hlohovca 

Mesiac v zemskom tieni sa podarilo naexpo- 
novat len pri 14 sekundovej expozícii (čas: 
211' 57m;n 165 SEČ). 

Aj u nás, v Hlohovci sa ukazovalo v deň 
čiastočného zatmenia Mesiaca 13, III. velmi 
zlé počasie: chvílami dokonca pršalo, takže ví č-
šina návštevníkov hvezdárne sa nechala odra-
dit. Iba odborní pracovníci hvezdárne a členo-
via astronomického krúžku zostali pozorovat 
zatmenie v čase okolo najvéčšej fázy zatmenia 
a pri výstupe Mesiaca z tieňa Zeme. Dčkladne 
pripravený pozorovací program srno museli zre-
dukovat len na fotografovanie, Fotografie sme 
získali v ohnisku nášho hlavného dalekohladu 
(D = 180 mm, f = 2600 mm) fotoaparátom Ze-
nith 80 na film Orwo NP 27, 

Mesiac pred výstupom z tieňa (2311 41m111 51s 
SEČ). Fotografie: Ervín Krajčír, KH Hlohovec. 

f 
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Malý kurz astronómie 

HVIEZDNE 
SPEKTRU VI 
Z kozmických objektov a hviezd zachytávame 

elektromagnetické žiarenie róznych vinových dlžok 
(Pozn i Kozmos 1/79), 

Žiarenie, ktoré k nám prichádza z hviezd, vzni-
ká v dósledku jadrových reakcií vo vnútri hviezdy 
a postupne prechádza piynom, z ktorého hviezda 
pozostává, až na jej povrch, Žiarenie, ktoré nako-
niec opúšfa povrch hviezdy má určité „spektrum`, 
vytvorené v atmosfére hviezdy. 

Typické hviezdne spektrum je spojité spektrum' 
s absorpčnými čiarami. Zjednodušene si móžeme 
predstavif atmosféru hviezdy ako vrstvu studené-
ho priehTadného plynu, ktorá leží nad horúcou 
oblasfou, emitujúcou žiarenie spojitého spektra, 
zatiaT čo atómy a molekuly v chladnej atmosfére 
vytvárajú absorpčné čiary. Ukázalo sa, že skoro 
všetky hviezdy majú približne rovnaké chemické 
zloženie (podobné chemickému zloženiu Sluka), 
Avšak nic chemické zloženie, ale rozdielne fyzi-
kálne podmienky v hviezdnych atmosférach —
hlavne teplota a tlak, .a tým aj gravitačné zrýchle-
nie — sú rozhodujúcim činitelom pre rozdielnosf 
spektier hviezd. 

Široká škála teplót hviezd (od 3000 do 30 000 
Kelvinov) znamená aj veTkú rozmanitost hviezd-
nych spektier. To viedlo postupne k ich triedeniu. 

Dnes všeobecne používaná spektránna klasifiká-
cia hviezd pozostáva zo siedmich hlavných skupín 
tzv. tried, ktoré sledujú postupnost teplót od ani-
horůcejších hviezd k najchladnejším: O B A F G 
K M. 

Kritériom na zaradenie do určitej tniedy je vý-
skyt alebo chýbanie určitých spektrálnych čiar a 
pomel' ich intenzít. Kedže asi 75 % látky, z ktorej 
pozostávajú hviezdy tvorí vodík, výskyt a vzhlad 
hlavných spektrálnych čiar vo viditelnom svetle 
— čiar Balmerovei série — je vhodným kritériom 
na spektrálnu klasifikáciu. 

Hlavné charakteristiky tried O až M sú: 
O: na jasnom spojitom pozadí sů absorpčné čiary 

neutrálneho a ionizovaného hélia, vodíka a raz 
ionizovaného kyslíka 

B: na spojitom pozadí vystupujů hlavné absorpčné 

čiary_ neutrálneho hélia, ionizovaného kyslíka, 
čiary vodíka sú zosilnené 

A: čiary vodíka dominujú, vystupuj  niektoré čiary 
kovov a čiary H -[- K raz ionizovaného vápnika 

F: čiary vodíka sa zoslabujú, čiary H a K zosil-
ňujú, vystupuje tzv. G — pás, v ktorom ležia 
tesne pni sebe čiary železa, titanu a vápnika 

G: čiary H a K sú najsilnejšie, vystupuje množstvo 
čiar kovou, čiary vodíka sú naáalej slabšie [sl-
nečné spektrum je triedy G2) 

K: spojité spektrum na krátkovinnej strane sa stá-
va stále slabším, G — pás je najsilnejší. Čiary 
vodíka sú skoro neviditelné. 

M: silné pásy molekúl, najm5. TiO, pás G je rozlo-
žený na jednotlivé čiary, krátkovinný koniec 
spojitého pozadia sa skoro úpine stráca. 

K spektrálnej klasifil áicii sa občas na vyj adrenie 
zvláštností alebo anomálií v spektre pripája malé 
písmeno a pre triedy B až M sa zavádza ešte 
desatinné delenie. 

Zaužívalo sa historicky podmienené označenie 
tried O až A ako rané, F až G ako stredné a os-
tatné ako pozdné (neskoré) spektrálne typy, aj ked 
sa im už dnes nepripisuje žiadna spojitost s vývo-
jovou cestou hviezd. 

Kedže spektrálne triedy sú v úzkej spojitosti 
s teplotou hviezd, prechádza aj farba hviezd cez 
spektrálne typy od modrobielej [O, B) cezbielu (A) 
k žltej (F, G), oranžovej (K) a červenej u(M), 

Fri červených hviezdach treba rozlišovat medzi 
obrami a trpaslíkmi. Fri rovnakej spektrálnej 
triede a skoro rovnakej teplote sú ich dalšie sta-
vové veličiny [pniemer, hustota, hmotnost) velmi 
rozdielne. Pni bližšom skúmaní však aj v ich 
spektrách nájdeme odlišnosti, najmň v profilech 
(tvare) spektrálnych čiar. Trpaslík bude mat čiary 
širšie. Je to spósobené 'odlišnostou v hodnote gra-
vitačného zrýchienia na povrchu hviezdy. Na odlí-
šenie svietivostí hviezd rovnakého spektrálnyco 
typu bola zavedená klasifikácie aj podIa svieti-
vosti. 

Niektoré zvláštne typy hviezd vykazujú anomái-
ny výskyt prvkov alebo mé odlišnosti, čo sa preja-
vuje i v spektre, Označujú sa ako vedTajšie hviezd-
ne triedy R, N a S s odlišnosfami v infračervenej 
oblasti spektra, a triedy P [jadrá planetárnych 
hmlovín), Q (novy) a W (Wolf-Rayetove hviezdy) 
s odlišnostami v modrofialovej oblasti spektra. 
VSčšina hviezd [až 99 0/0 ) však patrí do skupín 
O až M [tzv. normálne hviezdy). 

Takáto klasifikácia hviezdnych spektier odpovedá 
fyzikálnym pomerom vo hviezdnej atmosfére a 
možno podTa nej pomerne presne zistit efektívnu 
teplotu hviezdy a gravitačné zrýchlenie na jej 
povrchu. ' 
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Súhvezclie 
Orla 

O. . . 

AQR 

• 

Orol je malé, ale krásne rovní-
kové súhvezdie letnej oblohy. 
Nájdeme ho v pásme Mliečnej 
dráhy pod súhvezdím Labute. 
Jeho najjasnejšia hviezda e Aqui-
lae — Atair — Altair je jednou 
z hviezd „letného orientačného 
trojuholníka°° (cc Lyr — Vega, 
tt Cyg — Deneb, a Aql — Altair). 
Altair je bielou hviezdou spek- 
trálneho typu A7 a zo vzdiale-
nosti 16 svetelných rokov ho Po-
zorujeme ako hviezdu 0,89m, zo 
vzdialenosti 10 parsekov by svie-
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tul ako hviezda 2,4M, to znamená, 
že jeho svietivosf je v skutoč-
nosti asi 9-krát vačšia ako svie-
tivost nášho Slnka. Polomer Cel-
to hviezdy je 2,2-krát váčší ako 
slnečný polomer. Vek Altaira je 
približne 2 miliardy rokov, je 
teda o čosi mladší ako naše 
Slnko, ktorého vek je asi 5 mi-
liárd rokov. 
V súhvezdí Orla je viac než 
tisíc premenných hviezd, vysky-
tujú sa tu prakticky hviezdy 
všetkých typov premennosti: zá-
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krytové premenné, spektroskopic_ 
ké dvoj hviezdy, fyzikálne pre- 
menné pulzujúce hviezdy, erup- 
tívne hviezdy, ... 
Hviezda Q Aquilae je zákrytovou 
premennou typu 3 Lyrae so 
zdanlivou magnitúdou 5,1m. Tú-
to dvojhviezdu tvoria dva mod-
ré obry (spektrum B8 a BO) s 
hmotnostami 6,8 a 5,4-krát váčší- 
mi ako je hmotnost Slnka, leh 
polomery sú 4,2 a 3,3-krát váčšie 
než polomer Slnka. Vzájomná 
vzdialenosf zložiek je len 15,2 
slnečného polomeru, t. zn, pri - 
bližne 40-krát menšia než je 
vzdialenosf planéty Merkúr od 
Slnka. Perióda obehu týchto 
hviezd okolo spoločného fažiska 
je 1,95 dňa. u Aquilae svieti vo 
vzdialenosti 137 pc. 
Medzl, jasné spektrálne dvoj-
hviezdy patrí O Aquilae — sys-
tém dvoch obrov spektrálnej 
triedy B9, u ktor,'ych bola zo 
spektra zistená periád.a obehu 
17,12 dňa. Jasnost teito spektrál- 
nej dvoihviezdy je 3.21m a svieti 
vo vzdialenosti 250 sv. rokov. 
Hviezda n Aquilae je najjasnej- 
šou cefeidou na oblohe. Jej pre- 
mennosf bola objavená už v ro-
ku 1783, t. j, ešte pred objave- 
ním premennosti S Cepheu. .Tas- 
nosf i Aquilae sa mení orl 4,1m 
v maxime do 5.3ddd v minime, 
s periódou 7,18 dňa. jej polomer 
je približne 50-krát väčší ako 
polomer Slnka. Vzdialenosf tejto 
cefeid,y je 910 svetelných rokov. 
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V súhvezdí Orla boto len v tom-
to storočí pozorovaných niekofko 
galaktických nov. Najjasnejšou z 
nich bola nova V 603 Aqi 3, 
ktorá vybuchla v roku 191!8 a v 
maxime dosiahla jasnost až 
—1,lm t. zn. bola asi taká jasná 
ako najjasnejšia hviezda oblohy 
Sírius v súhvezdí Velkého psa. 
Jej jasnost pred rokom 1918 bola 
10,6'° a po maxime sa opat vrá-
tila na takmer póvodnú jasnost 
10,9°. Ďalšia pomerne jasná nova 

bola pozorovaná v roku 1943 
V 500 Aql ( jasnost v maxime 
6,3m) a v roku 1905 Aquilae 2 
(jasnost v maxime 7,3m). 

NGC 6781 je planetárna hmlovi-
na, ktorá má oválny tvar s ne-
rovnomernou plošnou jasnostou. 
Pre svoj tvar je tiež nazývaná 
Bublinová hmlovina. Objavil ju 
už v roku 1830 J. HerscheH. 
Velkosf hmloviny je dost znač-
ná — 106", no jej zdanlivá jas-

nost je ita 12,5m. Horúcu hviez-
du s povrchovou teplotou 420000. 
ktorá túto hmlovinu osvetTuje zo 
vzdialenosti 2880 pc pozorujeme 
len ako hviezdu 15,4°. 

JP PSR je neutrónová hviezda 
— pulzar, ktorá sa nachádzatak-
mer na hranici so súhvezdím 
Šípa (a = 19h33m, d = 16°). Pe-
riódu pulzácií má tento pulzar 
0,3587 sekundy, jeho vzdialenot 
od nás je 3000 pc. 
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VÝCHODY A ZÁPADY 
SLNKA 

VÝCHODY A ZÁPADY 
MESIACA 

14IESAČNĚ FÁZY 

cieň h m fáza 
východ západ východ západ 

deň hm hm deň h m Ii m 2,7 
9. 7. 

1624 
20 59 

I 
spin 

3.7. 345 1945 3.7. 1243 — — 16.7. i 1 59 III 

7. 7. 348 19 47 7. 7. 17 09 1 50 24.7. 241 nov 

11.7. 351 1945 11.7. 2047 548 1.8. 657 I 

15.7. 355 1942 15.7. 2258 1053 14. 8. 4 21 spin 

19. 7. 4 00 19 48 19. 7. 0 34 15 28 8.8. 2002 III 

23. 7. 404 1934 23. 7. 3 34 18 55 22.8. 1811 nov 

27. 7. 4 09 19 29 27. 7 7 28 20 59 30.8. 1909 I 

31.7. 4 14 1923 31. 7. 11 33 2240 
4.8. 4 20 19 18 4. 8. 15 53 0 25 Údaje sú v SEČ. Pripočítajte 

8. 8. 4 25 19 11 8. 8. 19 20 4 37 jednu hodinu a dostanete náš 

12.8. 431 19 04 12.8. 21 31 9 50 
letný čas. 

16.8. 436 1857 16.8. 2354 14 23 
20. 8. 4 42 18 50 20. 8. 2 24 17 33 
24.8. 448 1842 24.8. 620 1929 
28. 8. 453 1835 28. 8. 1027 2112 

POLUDNfE 
Ilin1. 

T 
1.V111. 
POLNOC 



Aber it Eins~eiru — 4m®rca ncvéh® fyaikáBneh* obrazu seae~a ®Náš rczh®mor ®ge®me$rii 
vesm s prof. J. A. WheeVerr®m ! Daišie prstenee c.kc.B® Uráruu 
0 Uvl®dý d'alek®hl'ad na S~ ~lnagc.m Plese 0 Solar Mattómum Year ivl®vé za~gómavé 
meteory F®~®graihijem obl®hu ■ 1111aBý kurz astrr®nómůe — hvóezdne sp~a~rum ;


