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Temný oblak mezihvězdného prachu, promítající se na Mléčnou dráhu na rozhraní souhvězdí jižní ob-
lohy Circinus a Triangulum australe (rektascenze 1511, deklinace —65°). Podobná tmavá oblaka se kupí 
podél galaktického rovníku zejména v jižní části Mléčné dráhy. Temná oblaka jsou velmi mladé útvary, 
v jejichž prachových zrnech jsou uloženy těžší prvky než helium, tedy materiál, který již aspoň jednou 
prošel jadernými reakcemi např. v nitrech hvězd. (K článku na str. 45.) 



Leninské 
idey 
v súčasnej 
astronómii 
PhDr. JAN DUBNIČKA, CSc., 
(Jstav Iilozofie a sociológie SAV 

V tomto roku si pripomíname 110. výročie naro-
denia V. I. Lenina (22. 4. 1870), vodou robotnickej 
triedy, organizátora VOSK, zakladateTa Komunistic-
kej strany bofševikov a prvého socialistického štětu 
na svete. Lenin zároveň patril k velkým teoretikom 
marxizmu, ktorý v nových spoločenských podmien-
kach začiatku XX. storočia tvorivo rozvijal. 

Leninské idey ani v súčasnosti nestrácajú na svo-
jej aktuálnosti. Zdanlivo abstraktně filozofické tézy 
spojil Lenin s revolučnou činnostou najrevolučnejšej 
triedy v dejinách a odhalil zásadný význam dialek-
tického materializmu pra všetky oblasti vedy. A Lý-
ka sa to samozrejme aj astronómie 20. stor., v kto-
rej sa uskutočňuje revolúcia zrovnatelná snád len 
s kopernikovskou revolúciou. 

VeTkú úlohu v chápaní procesov prebiehajúcich 
v súčasnej astronómii zohrali dialekticko-materia-
listické idey, ktoré V. I. Lenin rozpracoval v „Mate-
rializme a empiriokriticizme" a vo „Filozofických 
zošitoch". Práva na základe týchto ideí sa podarilo 
analyzovat najzložitejšie filozofické problémy nasto-
lené súčasnou astronómiou, ako aj predložit princi-
piálne nové predstavy o štruktúra a evolúcii ves-
míru. 

Až do začiatku XX. storočia existoval názor, že 
prírodoveda je principiálne schopná skúmat „všetku 
hmotu", t, j. „všetko existujúce" v akomsi absolút-
nom zmysle. Tak hola formulovaná aj úloha kozmo-
lógie, ktorej predmet — vesmír ako celkk — hol 
stotožňovaný s celým materiálnym svetom. Vesmír 
ako celkk bol považovaný za mechanický systém, 
nekonečný v čase a nachádzajúci se v statickom 
stave. Ako ukázali objavy posledných desatročí, ta-
kýto názor je neudržatelný ako je neudržateIná aj 
dogma o plynulom a postupnom charaktere kozmic-
kej evolúcie. 

Na druhej strane zvláštnosti vývoja súčasnej astro-
nómie viedli často k pokusom interpretovat jej zá-
vory v duchu subjektívneho a objektívneho idealiz-
mu. Subjektívno-idealistické interpretácie súčasnej 
astronómie mali rovnaké gnozeologické korene, kto-
ré — ako ukázal V. I. Lenin — viedli k vzniku 
„fyzikálneho idealizmu". 1. narastanie úlohy mate-
matiky pri popise prírody, 2. absolutizácia principu 
relativizmu, relativnosti nášho poznania. Na ich 
základe sa tvrdilo, že v procese poznania subjekt 
„vnucuje" prírode mnohé zložité matematické záko-
nitosti a teda závory astronómie nemajú vztah k ob-
jektívnej realita. Na druhej strana objektívne-idea-
listické špekulácie okolo súčasnej astronómie in-

terpretovali neočekávanost, „podivuhodnost" a nená-
zornost nových predstáv v astronómii ako důkaz 
nadprirodzenej povahy vesmíru. 

Neopodstatnenost týchto záverov odhalil dialek-
tický materializmus, podla ktorého má poznanie 
aktívny charakter, odráža objektívnu realitu, pričoni 
v priebehu vývoje vedy se dosahuje stále váčšia 
pracnost, adekvátnost poznania róznych aspektov 
objektívneho sveta. Výsledky astronómie teraz ako 
aj v minulosti, popisujú objektívnu realitu, ktorá 
existuje pomimo a nezávisle na subjekte. Pritom 
však je príroda ovela bohatšia ako predstavy o nej, 
ku ktorým dospalo ludstvo v Iubovofnom danom 
okamžiku. Nové výsledky nás nevyhnutne nútia 
vzdávat se starých predstáv a zavádzat nové, ku 
ktorým nás privádza skúsenost. V tomto zmysle 
můžu byt k akýmkoIvek „podivuhodným" faktom 
súčasnej astronómie uvedené slově V. I. Lenina 
o neobvyklých a zdanlivo „podivných" objavoch 
vo fyzika mikrosveta. „To všetko je len dalším 
potvrdením dialektického materializmu". 
(V. I. Lenin. Spisy 14, Bratislava 1958, s. 234). 

Celá mnohotvárnost metód výskumu vesmíru se 
v konečnom důsledku opiera o dva najdůležitejšie 
dialekticko-materialistické principy: 1. princip jed-
noty sveta, 2. princip vývoja. Oba tlete principy sa 
samozrejme neaplikujú v astronómii podobna ako 
aj v mých prírodných vedách, vo všeobecne filozo-
fickej forme, v ktorej sú abstrahované od konkrét-
noho obsahu. Sú modifikované podla zvláštností 
skúmaných objektov. Prvý z nich zdůvodňuje mož-
nost, nevyhnutnost a oprávnenost extrapolácie zá-
konov a fyzikálnyhh teórií na různe kozmické ob-
jekty, kým druhý vyžaduje evolučný prístup k tým-
to objektom, ktorých štruktúra je podmienená ich 
vznikom a vývojom. Z hradiska dialekticko-materia-
listickej koncepcie vývoja, hlavnú pozornost je po-
trebné venovat otázko o zdroji vývoja. Lenin zdů-
razňoval, že všetky jevy vo svete vystupujú ako 
jednota (totožnost) protikladov. To znamená, že dů-
ležitým prvkom v poznaní je „uznanie (objavenie) 
protirečivých, vzájomne sa vylučujúcich, protiklad-
ných tendencií vo všetkých prírodných javoch a 
procesoch ..." ( V. I. Lenin, Spisy 38, Bratislava 
1961, s. 384). Každá z protikladných stránok "jedi-
ného celku je schopná menit se na svoj protiklad. 
Protiklady prechádzajú do seba navzájom a vzájom-
né působenie, „boj" protikladov je zdrojom vývoja. 

Dialekticko-materialistická téze o vnútorných pro-
tirečeniach ako o zdroji vývoje umožnila pochopit 
význam nestacionárnych objektov vo vesmíre a zá-
konitých fáz kozmickej evolúcie, ktoré v nej zohrá-
vajú rozhodujúcu úlohu. Predstavujú body obratu 
vo vývoji kozmických telies a sústav, splitých s ich 
prechodom z jedného stavu do druhého, alebo aj 
zrodom nových telies. Javy nestacionárnosti vo ves-
míre sa prejavujú stále výraznejšie pri prechode 
od hviezdnych asociácií ku galaxiám, ich kopám 
a zhlukom a predovšetkým k metagalaxii s odpove-
dajúcim uvofňovaním stále váčšieho množstva ener-
gie. Inými slovami, ide o celá hierarchiu procesov 
výbuchu, dezintegrácie a rozpadu. Principy jednoty 
sveta a jeho vývoje aplikované v súčasnej astronó-
mii stali sa najdůležitejšími metodologickými prin-
cípmi výskumu. Tým sa myšlienka V. I. Lenina, že 
„všeobecný vývojový princip treba zjednotit, zdru-
žit, spojit so všeobecným princípom jednoty sveta, 
prírody, pohybu, hmoty etc.". (V. L Lenili, Spisy 
zv. 38, Bratislava 1961, s. 273), ukázala ako velmi 
plodná a je základom každého súčasného prístupu 
ku skúmaniu vesmíru. 

Prechod od jednej úrovne poznania vesmíru k dru-
hej, hlbšej, ktorý teraz prebieha a ktorý je dopre-
vádzaný zásadnou zmenou mnohých tradičných pred-
stáv, ich zámenou neočakávanými predstavami, mů-
že byt piným právom považovaný za revolúciu 
v astronómii. Je nepochybné, že další vývoj revo-
lúcie v súčasnej astronómii povedie k novým ob-
javom, ešte neobvyklejším a prekvapivejším, ako 
bulo tomu doposial. „L'udský rozum objevil mnoho 
podivuhodného v prírode a objeví ešte vlec, zvy-
sujúc tak svoju moc nad ňou... (V. I. Lenin, Spisy 
zv. 14, Bratislava 1958, s. 252). 
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Rentgenová 
astronomie 
Ing. MARCEL GR₹ÍN, 
RNDr. PAVEL KOUBSKÝ, CSc. 

Rentgenová astronomie je ob-
lastí mnoha překvapeni. Pozoro-
váni (zpočátku náhodná) ukáza-
la, že objektů, které vysílají rent-
genové zářeni, je podstatně více 
než se teoreticky předpokládalo. 
Nový obor astronomie stal se 
dnes jednou z hlavních oblastí 
výzkumu vesmíru, s velkým vý-
znamem pro fyziku a kosmologii. 

Když byla r. 1962 vypuštěna 
výšková raketa, která měla v 
programu výzkum rentgenového 
záření Měsíce, její detektor za-
chytil i neo lekávaně silný rent-
genový signál, který, jak se u-
kázalo po vyhodnocení výsledků, 
přicházel ze souhvězdí Štíra. Pod-
stata tohoto zdroje zůstávala po 
několik následujících let nejasná. 
Záhada však nutila k systematič-
tějšímu přístupu. Výšková raketa 
Aerobee, která startovala r. 1966, 
měla již modulační kolimátor (ja-
ponsko-americké konstrukce), kte-
rý umožňoval určit polohu zdro-
je s přesností obloukové minuty. 
Z analyzy dat vyplynulo, že rent-
genový zdroj v souhvězdí Štíra 
(označený 'jako Sco X-1) je totožný 
s fialovou hvězdou 13. magnitu-
dy. Spektra z několika světových 
observatoří ukazovala, že tato 
hvězda má podobné vlastností 
jako objekty, které v minulosti 
vzplanuly jako novy. V té době 
jsme již věděli, že novy jsou 
těsné dvojhvězdy s výměnou lát-
ky mezi oběma složkami. Zjiště-
ní, že nalezeny zdroj se podobá 
postnově vedlo k tomu, že byl 
vytvořen zpočátku zcela spekula-
tivní, avšak atraktivní model Sco 
X-1, vysvětlující původ rentgeno-
vého záření některých objektů. 

Podle tohoto modelu je rentge-
nový zdroj složkou těsné dvoj 
hvězdy, v níž dochází k přenosu 
látky z primární na sekundární 
složku. Při ukládáni a brzdění 
hmoty se uvolňuje potenciální 
energie; její množství je přímo 
úměrné rychlosti toku látky, a 
hmotnosti sekundární složky, ne-
přímo úměrné jejímu poloměru. 
Rentgenový výkon zdroje Sco X-1 
se odhaduje na 1-3 . 10 W. Po-
kud by sekundární složka byla 
bily trpaslík, lze tento výkon zís-
kat při akreci látky, která hmot-
ností odpovídá 10- hmotnosti 
Slunce za jeden rok. S takovou 
rychlostí přenosu hmoty se set-

káváme například ve hvězdném 
větru u svítivých horkých hvězd. 

Zájem o rentgenovou astronomii 
stoupal, rostl počet známých zdro-
jů, zdokonalovaly se akreční mo-
dely. Chyběly pouze důkazy, že 
optické protějšky většiny galak-
tických zdrojů jsou dvojhvězdy. 

DRUŽICE UHURU 

V průběhu celých šedesátých 
let se na rentgenová pozorování 
využívaly jenom výškové rakety, 
takže při každém startu se získa-
la pouze několika minutová pozo-
rování. Prvních 8 let — až do 
vypuštění družice UHURU r. 1970 
— stavěl celý obor rentgenové 
astronomie na pouhé jedné hodi-
ně pozorování. Bylo tedy zřejmé, 
že specializovaná družíce mohla 
již v prvních dnech svého poby-
tu na oběžné dráze získat více 
informací, než bylo do té doby 
k dispozici. Rostl počet známých 
rentgenových zdrojů, vybrané ob-
jekty bylo možno pozorovat čas-
těji a jejích polohu určovat mno-
hem přesněji. 

Závažným zjištěním družice 
UHURU byl objev, že rentgenové 
záření zdroje Cen X-3 je modulo-
váno s periodou 4,8 sekundy. Uká-
zalo se, že tyto pulsy se v průbě-
hu 2,09 dne zkracují a prodlužují: 
tyto změny nebylo obtížné vysvět-
lit jako důsledek pohybu rentge-
nového pulsaru kolem neviditel-
né hvězdy. Podobně jako ve spek-
troskopieké dvojhvězdě se orbi-
tální pohyb projevuje změnou po-
zorované vinové délky spektrál-
ních čar, v tomto případě se při-
bližování a vzdalování projevilo 
proměnnou frekvencí pulsaru. Tak 
byla objevena první rentgenová 
dvojhvězda, a to poprvé v ději-
nách astronomie jiným než op-
tickým přístrojem. 

Nedlouho poté se podařilo 
zpřesnit polohu zdroje Cyg X-1: 
je totožný s hvězdou HDE 226868, 
o níž se také zjistilo, že je spek-
troskopickou dvojhvězdou. Výsled-
ky, získané družicí UHURU tedy 
jasně podpořily hypotézu, že rent-
genové záření může vznikat při 
akreci hmoty na dostatečně hustý 
objekt. 

Ukázalo se, že v rentgenových 
dvojhvězdách se rentgenové zá-
ření emituje dvěma způsoby. 
Jestliže hvězda, která ztrácí hmo-
tu, je objekt velké hmotnosti (ob-
vykle hvězda zářící i v optickém 
oboru), pak se materiál přenáší 
hvězdným větrem. Hvězda působe-
ním tlaku záření vyvrhuje do pros-
toru svou hmotu. Jestliže je dru-
hou složkou dvojhvězdy kom-
paktní objek (bílý trpaslík, neu-
tronová hvězda), vytváří se v je-

Eliptická galaxie NGC 5128, která je rádiovým zdrojem Centaurus A, 
záři také v rentgenové oblasti. 
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jím okolí rázová oblouková vina. 
Malá část hmoty, vyvržené pri-
mární složkou, je touto rázovou 
vinou zabrzděna a dopadá na ni. 
Tím vzniká emise rentgenového 
záření. Příkladem takového me-
chanismu může být Cyg X-1 ne-
bo Vola X-1. 

Druhý způsob přenosu hmo-
ty v těsné dvojhvězdě souvisí 
s jejím gravitačním polem. Zvět-
šuje-li složka dvojhvězdy svůj po-
loměr, což je jedním z projevů 
hvězdného vývoje, je •možné, že 
se dotkne Rocheovy meze. V době 
dotyku ekvipotenciálních ploch 
obou objektů začne unikat látka 
jedné složky směrem ke druhé 
složce. Pokud je druhá složka 
kompaktním objektem, může dojít 
ke vzniku rentgenového záření. 
Tento mechanismus se uplatňuje 
u zdrojů, jejichž primární sloka 
má malou hmotnost (Sco X-1, Her 
X-1 nebo Cyg X-2). 

Soustředěná optická, radiová a 
rentgenová pozorování však doká-
zala, že fyzikální vlastnosti rent-
genových dvojhvězd jsou mnohem 
komplexnější než byly tyto pů-
vodní jednoduché představy. Dob-
ře to dokumentuje zdroj Sco X-1, 
kterého optickým protějškem je 
proměnná hvězda V 818 Sco. Z pa-
troinich desek hvězdné oblohy, 
získávaných na některých obser-
vatořích po dlouhá léta se poda-
řilo prokázat, že jasnost této 
hvězdy se dlouhodobě mění. Kro-
mě toho lze doložit fotometrieké 
změny v měřítku dnů, hodin, mi-
nut a desítek sekund. R 1975 se 
podařilo dokázat, že i Sco X-1 je 
dvojhvězdnu. Poloha emisní čáry 
ionizovaného helia se měnila s pe-
riodou 0,7873 dne. Tuto periodu 

můžeme nalézt i ve fotometric-
kých datech. Podle binárního mo-
delu dlouhodobé změny ukazují 
orbitální periodu těchto zdrojů a 
periodicita v rozsahu desetin se-
kundy až několik desítek minut 
zas souvisí s rotační periodou 
kompaktního objektu. 

Jestliže je kompaktní složkou 
neutronová hvězda, která má sil-
né magnetické pole, pak hmota 
z akrečního disku proudi na ní 
podél magnetických siločar. Nej-
větší soustředění nastane v okolí 
magnetických pólů neutronové 
hvězdy. Částice mají rychlosti až 
10 km/s a oblast dopadu se ohřívá 
až na teplotu 10 - 10 K. Rentge-
nové záření, vycházející z této 
horké skvrny se pak jeví modu-
lováno rotační periodou neutro-
nové hvězdy. Tak se vysvětluje 
vznik rentgenových pulsarů (Cen 
X-3, Her X-1). 

S přibývajícími daty se ukázalo, 
že typů dvojhvězdných zdrojů je ví-
ce. Jsou to především rentgenové 
zdroje, které v optickém oboru 
mění polarizaci. Říká se jim po-
lary. Zatím jich známe několik; 
nejznámějším představitelem této 
skupiny je AM Her. Soustavu tvo-
ří dvě trpasličí hvězdy a rentge-
nová emise vzniká spolupůsobe-
ním gravitačního a silného mag-
netického pole. 

Přechodné zdroje se svými vlast-
nostmi podobají novém: jejich 
rentgenová svítivost se zvýší bě-
hem několika dní dokonce o ně-
kolik řádů. Poté následuje pozvol-
ný pokles. Když se podařilo najít 
optické protějšky těchto zdrojů, 
byl pozorován podobný průběh 
zjasnění a zeslabování i v op-
tickém oboru. Nejpravděpodobněj-

ší vysvětleni je opět dvojhvězdný 
model, který předkládá přenos 
hmoty mezi složkami. Ta složka, 
která hmotu přijímá, je zřejmě 
neutronovou hvězdou. Příčinou 
vzplanuti je zapálení termonuk-
leární reakce ve slupce, která se 
vytvořila na povrchu neutronové 
hvězdy ze získané hmoty. 

Velmi zajímavou skupinou ob-
jektů jsou zábleskové zdroje, kte-
ré jsme nejprve pozorovali v ku-
lových hvězdokupách. První z 
nich objevila holandská družice 
ANS, lokalizovala ho americká 
SAS-3 a dalším studiem se zjis-
tilo, že souvisí s hvězdokopou 
NGC 6624. Jiný zábleskový zdroj 
jsme zas nejprve poznali v rent-
genovém oboru (ABX 1730-335) a 
teprve pak byla objevena nová, 
dosud neznámá hvězdokupa Liller 
1. Dnes známe asi tři desítky 
zábleskových zdrojů a z nich 12 
má prokázané optické protějšky. 
Nemusí jít ovšem vždy o hvězdo-
kupy, ale i hvězdy. Zatím rozli-
šujeme zábieskové zdroje dvojího 
typu. Pomalé jsou víceméně kon-
stantní, které se náhle, během 
1-2 sekund zjasní až desetiná-
sobně, potom se pomalu (za tisí-
ce až desetitisíce sekund) vracejí 
na původní úroveň. Během po-
klesu záření „měkne". Rychlé zá-
bleskové zdroje mají až tisíc zá-
blesků za den a při tom nejeví 
známky ochlazování. 

Nejpravděpodobnějším mecha-
nismem vzniku rentgenového zá-
ření zábleskových zdrojů 'je akre-
ce hmoty na neutronovou hvězdu. 
Stálá složka rentgenového záře-
ní vzniká přeměnou vodíku na 
hélium; jakmile se však hélium 
dostatečně zahřeje a vznikne do-

Mechanismy vzniku 
rentgenového záření 

Dokonale černé těleso zahřáté na určitou tep-
lotu vysílá záření, jehož spetrální rozložení se 
řídí Planckovým zákonem. Při teplotách, jež pa-
nují na povrchu běžných hvězd, je zářivý výkon 
v oboru rentgenového záření zcela zanedbatel-
ný. Maximum zářivé energie se nachází ve vidi-
telném, popřípadě blízkém ultrafialovém oboru 
spektra. Rentgenová tepelná emise je významná 
telném ,popřípadě blízkém ultrafialovém oboru 
vinů. Při teplotě 15 . 106 K je maximum Plancko-
vy křivky kolem energie fotonů 6 keV. Takové 
teploty se u běžných hvězd vyskytují ovšem jen 
v samotném nitru. Díky neprůhlednosti (opacitě) 
hvězdného materiálu nemůžeme tam vznikající 
rentgenové záření vůbec pozorovat. Pouze tehdy, 
je-li prostředí o vysoké teplotě dostatečně „op-
ticky tenké", lze pozorovat tepelné brzdné zá-
ření, způsobené náhodnými pohyby elektronů 
v horké plazmě. Podle klasické elektromognetic-
ké teorie vysílá volný elektron záření, mění-li 
se směr nebo rychlost jeho pohybu (tedy při 
každé změně vektoru rychlosti). 

Energetické spektrum rentgenového záření je 
pak přímo závislé na rozložení energie pohybu-
jících se elektronů. Obecně hovoříme o brzd-
ném záření, jestliže jsou elektrony ve svém 

pohybu ovlivňovány blízkými přiblíženími k ato-
movým jádrům či iontům. Pokud se vektor rych-
losti elektronu mění při průletu elekronu mag-
netickým polem, mluvíme o synchrotronovém 
záření. Častokrát bývá přítomnost rentgenového 
záření nepřímým důkazem výskytu intenzivního 
magnetického po,e v okolí kosmického tělesa. 

Jestliže se elektrony v kosmickém objektu 
pohybují zvlášť vysokými rychlostmi blízkými 
rychlostem světla, může se uplatnit mechanis-
mus, nazývaný inverzní Comptonův jev. Rychlé 
elektrony se zde pružně srážejí s nízkoenergetic-
kými fotony, jimž při srážce předávají energii. 
Lze tak například z fotonů viditelného nebo in-
fračerveného záření „vyrobit" rentgenové fotony. 

Fotony rentgenového záření mohou ovšem 
vznikat též při srážkách jiných vysoce urychle-
ných elementárních částic. Podmínkou jejich 
vzniku jsou jednak skuteně vysoké (relativis-
tické) rychlosti částic, jednak dostatečná hus-
tota proudu plazmy tak, aby srážky byly dosta-
tečně početné. Příliš hustý proud plazmy vzniklé 
rentgenové záření opět pohlcuje, takže k astro-
nomickému pozorování „zvenčí je nutná deli-
kátní souhra všech uvedených podmínek. 

Každý z popsaných mechanismů se projeví 
jiným rozdělením energie ve spetru rentgeno-
vého záření. Proto studium spektra rentgenových 
zdrojů umožňuje poměrně snadno rozhodnout, 
který ze zářivých mechanismů v daném případě 
převládá. 

Prevzaté z metodických materiálov HaP 
Brno „Kapitoly z astronomie" č. 5/1979. 
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statečný tlak, dochází k heliové 
explosi, kterou pozorujeme jako 
záblesk. 

NEJEN DVOJHVĚZDY 

Aparatury na novějších druži-
cích (ANS a HEAO), které dovo-
lují pozorovat v měkčím oboru 
a s lepší prostorovou i spektrální 
rozlišovací schopností, zaregis-
trovaly i rentgenové záření, kte-
rého původ je v horkých oblas-
tech kolem některých hvězd —
podobně jako tomu je i ve slu-
neční koroně. R. 1975 jsme takto 
zaregistrovali rentgenovou emisi 
od hvězd Capella, Sirius a po-
stupně i dalších. Pozorování hvězd-
ných korun je však v samých za-
čátcích. Měření množství energie 
jsou zatížena značnou chybou a 
ovlivněna stále ještě malou roz-
lišovací schopností. Rovněž teore-
tické modely poněkud pokulhávají 
(podle nich by Slunce mělo vyza-
řovat 5 — 100 krát více rentgeno-
vého záření než registrujeme). 
Patrně však není daleko doba, 
kdy bude možné v rentgenovém 
oboru pozorovat i erupce hvězd 
podobných Slunci — což se před 
dvaceti lety jevilo jako čirá fan-
tazie. 

EINSTEIN NA OBÉZNĚ DRAZE 

Družice HEAO-2, pojmenovaná 
na počest stého výročí narozeni 
A. Einsteina' jeho jménem, předsta-
vuje další revoluční krok v rentge-
nové astronomii. Startovala koncem 
r. 1978 a na palubě má rent-
genový dalekohled, který před-
stavuje kvalitativní změnu v mož-
nostech pozorováni. 

Prvním velkým překvapením by-
lo, když tato družice vyslala ob-
raz silného zdroje Cyg X-3. Na 
obrazovce barevného monitoru v 
řídícím centru se objevilo šest 
hvězd — asociace hvězd typu O, 
jako se ukázalo analyzou pozoro-
vání. Poprvé jsme tedy registro-
vali rentgenové záření velmi hor-
kých, mladých hvězd. Jejich zá-
řivost je v rentgenovém oboru 
stejně velká jako zářivost Slunce 
na všech vinových délkách do-
hromady. 

Také v mlhovině v Orionu re-
gistrovala družice více než deset 
rentgenových zdrojů. Nejsilnější 
se ztotožňuje s Trapezem, další 
s červeným trpaslíkem typu UV 
Ceti, zbytek jsou hvězdy B, T 
Tauri a nebulární proměnné typu 
T Orionis. 

Velmi zajímavá jsou pozorováni 
nejmladších pozůstatků po super-
novách, jejichž pulsary mají nej-
kratší periodu. Např. pulsar v 
souhvězdí Vela se v rentgenové 
oblasti jeví na snímcích jako ma-
lá jasná skvrno o průměru něko-
lika obloukových minut. Tento ob-
jekt, který pulsuje ve všech os-
tatních oborech spektra, září v 
rentgenové oblasti konstantně. 

U dvou dalších zbytků — Ca-
sslopea A, kde supernova vybuch-
la r. 1668 a zbytek Tychonovy hvěz-
dy, která jako supernova byla po-
zorována r. 1572, nejsou vidět na 
snímcích družice žádné centrální 

objekty, což může byt způsobeno 
tím, že u velmi hmotných hvězd 
(až 100 hmotností Slunce) dochá-
zí při mimořádně prudkém vý-
buchu k úpinému zničeni centrál-
ního tělesa. V rentgenových spek-
trech se zjistilo, že prvků Mg, Si, 
Ca, Fe a Ar je tady v poměru k 
vodíku dvoj až trojnásobné množ-
ství než na Slunci, což potvrzuje, 
že při vzplanutích supernov vzni-
kají těžké prvky. 

Družice ,Einstein" vyslala také 
snímky extragalaktických zdrojů. 
Např. v galaxii M 31 v Andro-
medě bylo napočítáno asi 70 rent-
genových zdrojů. (Aby se tato 
galaxie zobrazila celá, musela 
družice pořídit tři širokoúhlé zá-
běry). Ukazuje se, že u nejbliž-
ších galaxií přichází rentgenové 
záření ze stejných typů objektů 
jako v naši Galaxii. 

V době startu družice HEAO-2 
byly známy pouze tři kvasary, 
které vyzařují v rentgenové ob-
lasti; nyní jich už známe několik 
desítek. V jejích rentgenových 
spektrech se téměř nevyskytuji 
emisní táry — to by potvrzovalo 
domněnku, že záření se tady vy-
tváří netepelným procesem, např. 
synchrotronovým zářením nebo in-
verzním Comptonovým rozptylem. 
Z pozorování lze udělat závěr, že 
kvasary vyzařovaly v daleké mi-
nulosti stejné množství rentgeno-
vého záření jako dnes. 

Družice HEAO-2 ve svém prů-
zkumu pokračuje. Jistě nám zpro-
středkuje ještě další zajímavá po-
zorování. 

VÝZNAM RENTGENOVĚ 
ASTRONOMIE 

Význam rentgenové astronomie 
pro fyziku spočívá především v 

tom, že se experimentálně ověřila 
existence kompaktních objektů, 
především neutrbnových hvězd. 
Tyto objekty jsou tvořeny velkým 
počtem neutronů (1057) a jejich 
vlastnosti jsou určovány jen gra-
vitačními a jaderními silami. Fy-
zikům se tak naskýtá možnost 
studovat jaderné síly v podmín-
kách, které na Zemi nelze simu-
lovat. 

Otázka gravitačního kolapsu, 
který vede ke vzniku černé díry, 
patří mezi fundamentální otázky 
fyziky. Popis hmoty v takovém 
stavu vyžaduje sjednocení gravi-
tační teorie a kvantové fyziky, 
což zatím nebylo možné; avšak 
řešení tohoto problému může vést 
k jednotné teorii hmoty a fyzikál-
ních procesů. 

To, že se neutronové hvězdy (a 
možná také černé díry) vyskytuji 
ve dvojhvězdných soustavách, u-
možňuje určovat jejich charakte-
ristiky, což 'je obtížné nebo zcela 
nemožné u obejktů, které se vy-
skytují jednotlivě. Pokud je správ-
ná naše představa o přenosu 
hmoty v rentgenových dvojhvěz-
dách, pak dopadající plyn může 
sloužit jako sonda při popisu oko-
lí velmi hustého objektu. Je zřej-
mé, že existence kompaktních ob-
jektů a zejména černých děr má 
pro astrofyziku značný význam. 
Této skutečnosti se — zejména 
v počátcích rentgenové astrono-
mie — poněkud zneužívalo a čer-
né díry byly „objevovány" téměř 
nekriticky. Dnes, po bouřlivém 
desetiletí se počet soustav se 
„zaručeně prokázanou" černou dí-
rou rapidně zmenšuje — což není 
na závadu ani pro fyziku, ani pro 
astronomii. 

V file Sea = Scu X-1 dvanácté hvězdné velikosti. Souhvězdí Štíra, 
a = 16h 17m, _ —15° 31' (1950 . 0). 
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Rentgenové zdroje 
jako hvězdy 

RNDr. RENĚ HUDEC 

Ještě nedávno to byly dva roz-
dílné pojmy. Klasičtí astronomo-
vé studovali hvězdy, astronomové 
rentgenoví pozorovali rentgenové 
zdroje a průnik obou oborů byl 
něčím dosud neprobádaným. Dnes 
je zcela jiná situace — víme, že 
celá řada hvězd vysílá i rentge-
nové záření a že naopak celou 
řadu rentgenových zdrojů lze po-
zorovat i v optickém oboru. V ga-
laktické rentgenové astronomii 
bylo již identifikováno spolehlivě 
99 zdrojů s hvězdami a 20 dalších 
s pozůstatky supernov a kulový-
mi hvězdokupami. Velká řada 
identifikací je i mezi mimogalak-
tickými rentgenovými zdroji, z 
nichž bylo s galaktickými kupa-
mi, rádiovými galaxiemi, Seyfer-
tovými galaxiemi, normálními ga-
laxiemi, kvazary a objekty typu 
BL Lacertae ztotožněno celkem 
přes 100 objektů. 

Zajímavé je sledovat prudký ná-
růst počtu známých rentgenových 
zdrojů. Zatímco v roce 1962 jsme 
znali jen jeden a v roce 1963 
jen tři zdroje, v roce 1970 již 
bylo 35 zdrojů, v roce 1975 na 
200 zdrojů, v roce 1978 okolo 400 
zdrojů a dnes je podle posledních 
zpráv detekováno již několik tisíc 
zdrojů rentgenového záření. Zpo-
čátku nebyly známy jejich polo-
hy příliš přesně, a proto také 
neměla rentgenová astronomie 
podstatnější návaznost na klasic-
kou astronomii optickou, nebof za 
těchto podmínek byla identifika-
ce rentgenových a optických ob-
jektů velmi obtížnou záležitostí. 
Přesto se v roce 1966 podařilo 
opticky identifikovat rentgenový 
zdroj Sco X-1 s hvězdou dvanácté 
magnitudy. Se zdokonalováním 
měřící techniky se však zvyšova-
la postupně i přesnost lokalizace 
rentgenových zdrojů. Dnes již 
známe polohy celé řady rentge-
nových zdrojů s přesností na ob-
loukové minuty nebo i vteřiny, 
což vyhledávání optických pro-
tějšků nesmírně zjednodušuje. 

Z rentgenových zdrojů ztotož-
něných s hvězdami v naši Galaxii 
a Magellanových mračnech je dnes 
identifikováno již 99 objektů. Tak 
velký počet hvězd, které lze stu-
dovat jak v optickém, tak i rent-
genovém oboru spektra, proto v 
posledních letech značně sbližuje 
práci rentgenových i klasických 
astronomů. Hovoří-li se tedy dnes 
o rentgenové astronomii, patří k 
tomu nedílně i detailní spektro-
skopický a fotometrický výzkum 
objektů identifikovaných s rent-
genovými zdroji, na němž se dnes 

sažitelné pro větší přístroje, např. 
14m překračuje v maximu 59 ob-
jektů ,lem pak 72 objektů a 18m 
celkem 94 hvězd. Zbývajících 5 
rentgenových hvězd ani v maxi-
mu nepřesahuje 18m. 

U řady hvězd ztotožněných s 
rentgenovými zdroji byla proká-
zána proměnnost; jde tedy o pro-
měnné hvězdy, a to často se znač-

Rentgenová hvězda X Per = 3U 0352 ± 30. Souhvězdí Persea, a = 
= 03h 52m, E = 30° 54' (1950 . 0), v maximu šesté velikosti. Jasná 
hvězda u X Per je Persei, dole jsou Plejády. 

podílí nejméně o řad více vědců 
než těch, kteří se přímo zabývají 
rentgenovými pozorováními. Jed-
ním z prvořadých úkolů moderní 
astrofyziky se totiž stává právě 
koordinovaný výzkum hvězd a dal-
ších objektů v rentgenovém, op-
tickém, případně i ultrafialovém, 
rádiovém a infračerveném oboru. 
Některé rentgenové zdroje jsou 
ve vizuálním oboru tak Jasné, že 
je lze pozorovati pouhým okem. 
Čtrnáct hvězd vysílajících rentge-
nové záření — zkráceně 'jim bu-
deme říkat rentgenové hvězdy —
je totiž v maximu jasnějších než 
šestá vizuální hvězdná velikost: 
jde o Sírius, a Aur, GK Per, rl Car, 
y Cas, DQ Her, p Per, rl Boo, CP 
Puppis, a Gem, 2 Cet, q Her, 

Boo a a CrB. Řada dalších rent-
genových hvězd je přístupná i 
malým optickým dalekohledům, 
například 8m v maximu překra-
čuje 24 objektů, lom již 34 ob-
jektů a 12m celkem 44 objektů. 
Další rentgenové hvězdy jsou do-

nými amplitudami. Amplitudy 11 
rentgenových hvězd překračují 3m, 
28 překračuji l , 35 překrakují 
0,5m a 46 překračují 0,lm. U čtyř 
rentgenových hvězd byla prokázá-
na proměnnost s amplitudou men-
ší než 0,lm. Typy proměnností 
jsou u rentgenových hvězd růz-
né, ale nejpočetnější skupinu s 16 
zástupci tvoří dvojhvězdy, u kte-
rých dochází k modulací vizuál-
ní světelné křivky bud elipsoidál-
ností složek (pak pozorujeme dvě 
maxima a dvě minima za otočku), 
zákryty nebo reflekčním jevem 
(v obou posledních případech po-
zorujeme za otočku jen jedno 
hlavní maximum a jedno hlavni 
minimum). Dalšími velkými sku-
pinami jsou novy a novám po-
dobné proměnné (10 objektů), ne-
pravidelné proměnné (9), erup-
tivní proměnné (4), hvězdy typu 
U Gem (3), proměnné typu Miry 
(1) a u 3 objektů je typ pro-
měnnosti dosud nejasný. K nové, 
ale velké skupině patří nedávno 
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objevená další třída rentgenových 
hvězd s optickou proměnností ty-
pu RS CVn (11 objektů). Souhrn-
ně lze říci, že u většiny rentge-
nových hvězd — výjimku např. 
tvoří slabě zářící korány blíz-
kých hvězd — máme co či-
nit s dvojhvězdami s převa-
žujícím akrečním mechanismem 
vzniku rentgenového záření. Z pri-
mární optické složky přetéká v 
takové soustavě hmota ke složce 
sekundární, kolem níž se vytváří 
vysoce zahřátý akreční disk září-
cí v rentgenovém oboru. Někdy 
však ke vzniku akrečního disku 
nedochází a rentgenová emise 
vzniká přímo dopadem hmotného 
proudu na povrch sekundární 
složky. Sekundární složkou může 
u rentgenových dvojhvězd být 
neutronová hvězda, černá díra, 
bílý trpaslík, výjimečně u velmi 
slabých zdrojů i jiný objekt. 

Pozoruhodné je rozdělení rent-
genových hvězd podle spektrál-
ních tříd. S 32 zástupci jasně 
převažují hvězdy spektrální třídy 
B, ke třídě G patří 11 objektů, 
ke třídě K 5 objektů, ke třídě A 
rovněž 5 objektů, ke třídám WN 
a F po 3 objektech a spektrální 
třídu O mají dvě rentgenové 
hvězdy. Podle luminozitní klasifi-
kace rentgenových hvězd, přesně-
ji řečeno jejich primárních slo-
žek, není již rozdělení tak ostré. 
Nejvíce, 13, přísluší k luminozitní 
třídě V, 11 ke třídě I, 8 ke třídě 
III, 5 ke třídě IV a jeden objekt 
ke třídě II. 

Protože u celé řady rentgeno-
vých hvězd byl prokázán binární 
charakter, je zajímavá i statika 
rozdělení jejich orbitálních pe-
riod. Menší než 1 den ji má 9 
objektů, mezi 1 a 5 dny 12 ob-
jektů, mezi 5 a 10 dny 8 olijektů 
a nad 10 dní celkem 13 objektů. 
S výměnou hmoty v rentgenových 

Her X-I 

Rentgenová hvězda 
a=18 11 15w, '3= 
velikosti. 

AM iler = 3U 1809 + 50. Souhvězdí lierkula, 
49 50' (1950 . 0), v maximu je třinácté hvězdné 

systémech úzce souvisejí i zvlášt-
nosti ve spektrech, zejména pří-
tomnost emisních čar. Emisní čá-
ry Balmerovy série vodíku byly 
nalezeny u 28 rentgenových hvězd, 
čára jednou ionizovaného hélia 
468,0 nm u 25 hvězd a ve spek-
trech 31 objektů byly prokázány 
i další emisní í áry. Vidíme tedy, 
že nejčastěji bývají rentgenové 
hvězdy hvězdami spektrální třídy 
B s emisními čarami ve spektru. 
Proto je také nyní po objevu no-
vého rentgenového zdroje sou-
středěna pozornost na vyhledává-
ní hvězd s těmito vlastnostmi v 
oblasti pravděpodobného výskytu 
zdroje. Další podrobnou fotomet-
rií a spektroskopijí se pak ověří, 

Super Cluster ? 

zda jsou objekty opravdu totožné 
či zda jde jen o náhodnou koin-
cidenci jejich poloh. 

Zajímavé je srovnání, jak je u 
rentgenových hvězd rozdělena e-
nergie ve spektru, přesněji řeče-
no jaká část je vyzářena ve for-
mě rentgenového a jaká ve for-
mě optického záření. Poměr rent-
genové a optické svítivosti vyšší 
než 1000 byl nalezen u 12 rentge-
nových hvězd, mezi 100 a 1000 u 
10 hvězd, mezi 10 a 100 u 5 hvězd, 
mezi 0,1 a 1 u 5 hvězd, mezi 0,1 
až 0,01 u 6 hvězd, mezí 0,01 a 
0,001 u 4 hvězd a méně než o 
0,001 u 7 objektů. Nejvyšší poměr 
rentgenové a optické svítivosti 
byl zatím prokázán u slabé hvěz-

V roce 1977 byl publikován čtvrtý katalog zdro jů, které během 429 dnů činnosti zjistila družice Uhuru. 
Jejich celkový počet je jen 339, z toho se třetinu podařilo ztotožnit s optickými protějšky. Jak jsme vi-
děli v případě rentgenových dvojhvězd, identifikace zdrojů je nutná prs pochopení jejich fyzikální pod-
staty. Dnes je detekováno již několik tisíc zdrojů rentgenového záření. 
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Kamery pro přehlídkové snímkování oblohy. 

dy devatenácté magnitudy, totož-
né s rentgenovým zdrojem Ser 
X-1, který v rentgenovém oboru 
vyzařuje dvanácttisíckrát více než 
ve viditelném světle. Zatím nej-
menší poměr svítivosti byl pro-
kázán u některých rentgenových 
zdrojů s koronální emisi (Sírius, 
Capella) nebo i u hvězdy y Cas 
zdánlivě třetí hvězdné velikosti, 
kde např, dochází v rentgenové 
oblasti k vyzáření jen šesti mi-
liontin energie vyzářené ve vidi-
telném světle. U těchto objektů 
se tedy rozděleni energie blíží 
našemu Slunci, kde poměr rent-
genové a optické svítivosti je asi 
10-0 (za velkých erupcích se však 
může krátkodobě zvýšit až na 
přibližně 10-2). Díky neustále ros-
toucí citlivosti rentgenových pří-
strojů dnes tedy v rentgenovém 
oboru pozorujeme nejen jasné 
rentgenové hvězdy s akrečním 
mechanismem, ale i normální 
blízké hvězdy, které produkují 
rentgenové záření stejným způso-
bem jako naše Slunce. 

Chováni rentgenových hvězd bý-
vá velmi často proměnné jak v 
optickém, tak i v rentgenovém o-
boru. V obou těchto oblastech u 
nich pozorujeme krátkodobou i 
dlouhodobou proměnnost, fluktu-
ace, periodické, kvazíperiodické i 
neperiodické změny, náhlá zjas-
nění nebo pulsace. Proto může 
přinést nedocenitelné údaje úzká 
spolupráce optických a rentgeno-
vých pozorovatelů. Nejde tu jen 
o simultánní výzkum, ale často 
i o úzkou přímou souvislost mezi 
fyzikálními procesy a jejich pro-
jevy, zejména u přechodných 
zdrojů a optických nov či novém 
podobných hvězd. S optickými no-
vami a novám podobnými hvěz-
dami bylo identifikováno již 10 

Rentgenová hvězda 2S 0114 + 650. Souhvězdí Kasio-
peji, a = 1h 15m, S = 65° 02' (1950. .0), dvanáctá 
hvězdná velikost. 

vesměs přechodných rentgenových 
zdrojů a přitom často k jejich 
objevu vedla právě rentgenová 
pozorování. O vzplanutí rentge-
nového zdroje proto podávají 
rentgenoví astronomové zprávu 
spolupracujícím astronomům op-
tickým, kteří pak danou oblast 
prostudují ve vizuálním oboru, 0-
daje z rentgenových družic jsou 
však ve vyhodnocené formě do-
stupné až za několik dní, takže 
velký význam mají archívy desek 
z přehlídkových kamer, které pra-
cují za příznivého počasí denně 
na několika světových observa-
toří. Některé snímky rentgeno-
vých hvězd pořízené na jedné 
z těchto observatoří v Sonneber-
gu v NDR doprovázejí tento pří-
spěvek. Na fotografických pře-
hlídkových deskách je totiž mož-
no zachytit nejen zjasněny objekt, 
ale i jeho vzestup a chování před 
ním — a právě to bývá pro roz-
pracování teorie rentgenového pře-
chodu významné. Vyhodnocování 
desek z fotografických archivů 
přitom současně umožňuje sledo-
vat chování rentgenových hvězd 
po velmi dlouhé časové období, 
zpravidla 50 let i více. Lze z nich 
odvodit celou řadu údajů o rent-
genovém systému a soudit tak i 
na postupný vývoj rentgenového 
zdroje. Například to mohou byt 
změny v toku hmoty a rentgeno-
vé svítivosti nebo formování ak-
rečního disku kolem sekundární 
složky. To vše lze tedy za urči-
tých podmínek vyvozovat z pozo-
rování v optické oblasti, aniž by-
chom měli k dispozici nákladné 
zařízení ve vesmíru. Ve světě 
existují dva velké archivy pře-
hlídkových desek s více než 
150 000 deskami, a oba se k této 
práci s výhodou používají. Jeden 
z těchto archivů je v Sonnebergu 

v NDR a právě díky spolupráci 
s tímto ústavem máme unikátní 
možnost se na těchto výzkumech 
podílet i my v Československu 
na ondřejovské observatoři Astro-
nomického ústavu ČSAV. Bylo tak 
např. zjištěno, že u některých bi-
nárních soustav existuji ve svě-
telné křivce tzv. aktivní a neak-
tivní. stavy. Při aktivních stavech 
dochází k emisi rentgenového zá-
ření a v důsledku toho i ke zvý-
šení vizuální jasnosti systému, při 
neaktivních stavech naopak rent-
genové záření nevzniká a jasnost 
hvězdy tedy klesá na nižší hla-
dinu. Příkladem jsou např. rent-
genové hvězdy HZ Her a AM 
Her. Druhý velký archiv přehlíd-
kových desek je na Harvardově 
observatoři v USA a je rovněž 
využíván k této práci. 

Rentgenoví astronomové vítají 
i data získaná amatérskými pozo-
rováními, která mohou někdy 
vhodně dopinit mezery v datech 
získaných fotoelektrickou nebo 
deskovou fotometrií tam, kde je 
amplituda změn dostatečně vel-
ká. Dopinění těchto mezer je dů-
ležité hlavně v těch případech, 
kdy rentgenové přístroje na dru-
žicích registrovaly přechod v rent-
genové jasností nebo vzplanutí 
některé rentgenové hvězdy, jako 
příklad lze uvést amatérským pří-
strojům snadno dostupné objek-
ty `jako jsou např. SS Cyg, U 
Gem nebo EX Hya, u nichž uce-
lená data získaná amatérskými 
astronomy vhodně dopinila měře-
ní observatoří a pozorováni rent-
genových přístrojů. 

Snímky, které doprovázení pří-
spěvek, byly pořízeny na obser-
vatoři Sonneberg přehlídkovými 
kamerami a lze na nich rozlišit 
hvězdy jasnější než 14m . 
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Koímologický problém 
čiernych dier 

a singularit 
RNDr. DRAHOMÍR CHOCHOL, CSc. 

Čierne diery sú telesá, ktoré skolabovali do ta-
kých malých rozmerov, že pri ich obrovskej hmot-
nosti z nich nemůže uniknút žiadne svetlo, ani iný 
signál. Existencia čiernych dier vyplýva skoro zo 
všetkých teórií gravitácie, nielen Einsteinovej všeo-
becnej teórie relativity. 
Tie čierne diery, ktoré vznikli kolapsom hviezd, 

nám poskytujú informáciu o záverečných štádiách 
života hviezd. Můžeme ich detekovat v tesných 
dvojhviezdach, kde tvoria jednu zo zložiek a graví-
tačne ovplyvňujú druhú zložku. Navyše pri prenose 
hmoty zo susednej zložky na čiernu dieru dochá-
dza k emisii růntgenového žiarenia. Všetko nasved-
čuje tomu, že takouto dvojhviezdou je rčntgenový 
zdroj Cyg X-1. 
Usudzuje sa, že můžu existovat aj váčšie čierne 

diery. V guYových hviezdokopách je hustota hviezd 
104 - 105 krát vyššia ako v okolí Slnka. Fri 
rýchlej evolúcii jadier guYových hviezdokůp mohlo 
důjst k vzniku čiernych dier s hmotnostou okolo 
103 M Q Růntgenové zdroje typu bursterov sa na-

chádzajú prevažne v guYových hviezdokopách. Pre-
svedčivým dókazom existencie takejto čiernej diery 
by bola prítomnost normálnej hviezdy zachytenei 
takouto čiernou dierou. Obežná perióda hviezdy by 
bola niekolko hodin, pričom hviezda by sa pohy-
bovala okolo čiernej diery neobvykle rýchlo. 

AI mechanizmus emisie kvazarov a rádiových ga-
laxií by bob o možné vysvetlit akréciou na velmi 
hmotnú čiernu dieru. V galaktickom jadre sa může 
vytvorit objekt o hmotnosti 108 M O Ako ukázal 
Rees, takáto hmotná čierna diera zásobovaná ma-
teriálom z okolia, může vytvorit svietivosti pozoro-
vané u kvazarov. 
Štúdium štruktúr rádiových galaxií ukazuje, že 

váčšina deja je koncentrovaná v oblasti menšej ako 
jeden svetelný rok. 

Z poznatku, že rádiové galaxie majú rozmery až 
dvadsat miliónov svetlených rokov, vyplýva dolná 
hranice trvania výronu energie z aktívnych "jadier 
10 rokov. Horná hranica 109 rokov sa dá odhadnút 
z toho, že zdroj energie sa dost rýchlo vyčerpá; 
navyše existuje důkaz o tom, že váčšina aktívnych 
jadier, ktoré existovali v minulosti, už zanikla. 
Ak uvážime, že život galaxie je 1010 rokov, můžeme 
konštatovat, že mřtve kvazary početne prevyšujú 
žijúce. Mřtvý kvazar by mala byt velmi hmotná 
čierna diera, terez temer bez aktivity, pretože má 
nedostatok paliva. 

V strede našej Galaxie leží velmi kompaktný rá-
diový zdroj s priemerom okolo 1014 cm a s výkonom 
okolo 1026 W. Mohlo by 1st o pomalú akréclu na 
čiernu dieru. Z pozorovaní centra Galaxie v infra-
červenej oblasti vyplýva, že hmotnost čiernej die-
ry je menšia ako 5 x 100 M®. Naša Galaxie nikdy 
neobsahovala silný rádiový zdroj alebo kvazar. 
Rádiový výkon zdroje Centaurus A, vzdialeného 

5Mpc je 103J W, ale energia uložená v rozsiahlych 
rádiových lalokoch je vačšia ako 1053 J. Ak je ener-
gia generovaná čiernou dierou, jej hmotnost by 
male byt váčšia ako 10 M ® Kompaktný rádiový 

zdroj a pramenný růntgenový zdroj můžu byt vy-
svetlené akréciou na čiernu dieru. Ak je takáto 
interpretácia správna, Centaurus A je najbližšou 
galaxiou, ktorá vykazuje akéciu na iernu dieru 
v abnormálne velkom množstve. 

Aj fotometria centrálnej oblasti obrej eliptickej 
galaxie M 87 (Virgo A), spolu s dókazom, že roz-
ptyl hviezdnych rýchlostí rastie smerom do centra, 
naznačuje na prítomnost centrálnej čiernej diery 
o hmotností 3 x 109 M O . Takáto čierna diera pohl-
cuje hviezdy vcelku, bez toho, že by ich predtým 
roztrhla slapovými silami. 

Prvotné čierne diery 

Pre hmotnosti menšie ako 3 M tlak hviezdy 
zabraňuje spontánnemu kolapsu. Je však celkom 
možné, že v počiatočných štádiách vývoja vesmíru 
(od 10 z3 do 10-5 sekúnd po Big Bangu) bolí niekto-
ré oblasti natolko stlačené, že implóziou vznikali 
prvotné čierne diery o hmotnosti vRčšej ako 101 kg. 

Kým v chápaní klasickej mechaniky čierna diera 
bota oblastou, z ktorej neprenikne k vonkajšiemu 
pozorovatelovi žiadny signál, v kvantovej mechanike 
může čierna diera emitovat žiarenie. Kvantové efek-
ty hrajú významnú úlohu pra čierne diery o ma-
lých hmotnostiach. Teplota čiernych dier je nepria-
mo úm3rná ich hmotnosti. Zatial, čo teplota čiernych 
dier vzniknutých kolapsom hviezd je 10- K, čierna 
diera hmotnosti 101'- kg má teplotu 120 miliárd Kal-
vinov, čo odpovedá energii 10 MeV. Žiarenie vzniká 
v důsledku kvantového procesu vzniku Mastíc v gra-
vitačnom poli čiernej diery. Vo vákuu vznikajú spon-
tánne páry virtuálnych častíc, ktoré sa za neprí-
tomnosti vonkajšieho pola okamžite anihilujú. V gra-
vitačnom poli čiernej diery jedna z virtuálnych 
častíc páru padne do čiernej diery a druhá unikne 
do nekonečna, kde sa objeví ako žiarenie emito-
vané čiernou dierou. Existuje teda tok kladnej ener-
gie unikajúcej do nekonečna a tok zápornej ener-
gie, padajúci do čiernej diery. V důsledku toho sa 
hmotnost a rozmary čiernej diery znižujú — čierna 
diera sa vyparuje. Koniec života čiernej diery je 
dramatický — končí explóziou. Každá čierna diera 
se postupne vyparí. Ak uvážime, že vek vesmíru 
je okolo 15 miliárd rokov, mali by v súčasnosti 
vznikat čierne diery o původnej hmotnosti 101' kg. 
Prvotné 1~ierne diery menšej hmotnosti už zanikli. 

Biele diery 

Existencia bielych dier vyplýva teoreticky z rie-
šenia rovnic všeobecnej teórie relativity, ak v rov-
niciach pre kolaps zameníme tok plynutia času 
(z t na —t). Rovnice všeobecnej teórie relativity 
sa tým nezmenia. Vzniknuté riešenie predstavuje 
bielu dieru. 
Vlastnosti bielych dier sú opačné ako u čiernych 

dier. Biela diera je prvotným štádiom antikolapsu. 
Vonkajší pozorovatel může na rozdiel od závereč-
ných štádií kolapsu pozorovat antikolaps od singu-
larity. Lúče můžu volne prechádzat hranicou gra-
vitačného polomeru. Model bielej diery navrhli No-
vikov a Neeman. Podia nich niektoré oblasti ves-
míru (jadrá) se nerozpínali s okolitým vesmírom, 
ale zaostali v rozpínaní. Tieto zadržované jadrá 
predstavujú singulárne stavy. V blízkosti singularit 
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ale prebiehajú kvantové procesy, dochádza k vzni-
ku častíc a antičastíc. Oblaky častíc zapinia velmi 
rýchlo celú oblast vo vnútri gravitačného polomeru, 
takže zabránia rozpínaniu zadržovaného jadra. Na-
viac. zvonka padá na čiernu dieru horúci plyn. 
Důsledkom toho je, že biela diera sa prevráti na 
čiernu dieru. 

Biele diery sa nehodia na vysvetlenie mechaniz-
mu žiarenia kvazarov a aktivnych jadier galaxii, 
protože ich premena na čierne diery nastáva velmi 
rýchlo. Pro hmotnost 10s M Q  je to 100 sekúnd. 

Čierne diery v trvale expandujúcom vesmíre 

V prípade, že žijeme v otvorenom vesmíre a jeho 
expanzia bude trvale pokračovat, asi za 100 miliard 
rokov všetky hviezdy v galaxií dospejú do závereč-
ných štádií vývoje. Galaxie bude sústavou čiernych 
dier, neutrónovýeh hviezd, bielych trpaslíkov a mých 
malých chladných telies, ako sú planéty, asteroidy 
a prach. V důsledku gravitácie budú tieto objekty 
tvorit galaxiu, ale nebudú vysielat svetlo ani mé 
elektromagnetické žiarenie. Po bilióny rokov po 
smrti hviezd sa galaxie nebudú podstatné menit. 

Pri stretnutiach troch hviezd může důjst k vy-
vrlinutiu hviezdy von z galaxie. Takéto priblíženia 
sú velmi zriedkavé (asi 1 za miliardu rokov), ale 
za 1027 rokov může z galaxie uniknut až 99 % 
hviezd týmto spůsobom. Zbytok, ktorý stratil energiu 
v unikajúcich hviezdach, sa bude zmrštovat, až 
vytvorí obriu čiernu dieru o hmotností 103 MQ 
a priemere 3 x 103 km. 

V kope galaxií sa každá galaxia stane iernou 
dierou. Pri priblížení sa troch galaktických čiernych 
dier dójde k úniku z kopy, podobne ako u hviezd. 
Zbytok vytvorf supergalaktickú čiernu dieru 1ox -
1000x hmotnejšiu ako galaktická čierna diera. 

Za 1023 rokov sa vesmír bude skladat z galaktic-
kých a supergalaktických čiernych dier, bieli tr-
paslíci a čierne diery sa budú pohybovat medzi 
nimi. 

V důsledku Hawkingovho kvantového procesu důj-
de k vyparovaniu čiernych dier. Teplota superga-
laktickej čiernej diery bude iba 10-18 K. Ak teplota 
reliktového žiarenia bude vyššia, čierna diera ab-
sorbuje viac energie ako emituje. Ale pri expanzii 
vesmíru reliktové žiarenie schladne za 1027 rokov 
na 10 18 K. Potom už čierne diery budú emitovat 
viac ako absorbujú. Životná doba čiernej diery je 
úmorná tretej mocnine jej hmotnosti. Typická galak-
tická čierna diera bude trvat 1030 rokov a superga-
laktická 10100 rokov. 

Čo sa stane s neutrónovými hviezdami a bielymi 
trpaslíkmi? Ak biely trpaslík stlAčaný vonkajšou 
silou, kolabuje do neutrónovej hviezdy. V skoro 
prázdnotu vesmíre budúcnosti takúto silu tažko náj-
deme. Ale v důsledku tunelového efektu po čase 
nastane kompresia. Freeman J. Dyson vypočítal ča-
sovú škálu pro takýto spontánny kolaps 1070 rokov. 
Nazývame ho Dysonovým vekom. V zrovnatelnom 
čase neutrónová hviezda skolabuje na čiernu dieru 
a potom sa vyparí Hawkingovým procesom. Takto 
po dostatočne dlhej dobo vymiznú bieli trpaslíci 
a neutrónově hviezdy. 

Člerne diery v uzavretom vesmíre 

V prípade uzavretého vesmíru v budúcnosti gra-
vitácia prevládne nad expanziou a vesmír sa začne 
zmrštovat. Ak je súčasná stredná hustota vesmíru 
dvojnásobkom kritickej, dójde ku kontrakcii za 40 

50 miliárd rokov. Reliktové žiarenie v okamiliu 
maximálnej expanzie se schladí na 1,5 K a potom 
se začne znovu zahrieval'. Za 100 miliárd rokov se 
vesmír zmrští na stotinu súčasného rozmaru a tep-
lota reliktového žiarenia bude 300 K. Potom už tep-
lota a hustota bude velmi rýchlo růst nad všetky 
medze. V záverečnom štádiu, ktoré nazývamo Big 
Crunch, čierne diery zaniknú tým, že splynů s koz-
mologickou singularitou. 

(Z príspevku na konferencii „Relativita 
a kozmológia" konanej z príležitosti 20. 
výročia SAS v novembri 1979.) 

První obejkt typu BL Lacertae byl objeven 
roku 1929 jako proměnná hvězda 90 v sou-
hvězdí Labutě. Teprve v roce 1969 se však 
ukázalo, že ve skutečnosti jde o rádiový 
zdroj se spektrem podobným galaxiím a kva-
sarům a současně byly objeveny další ob-
jekty tohoto druhu. V roce 1972 bylo proká-
záno, že tyto domnělé proměnné hvězdy jsou 
ve skutečnosti extragalaktickými objekty. V op-
tickém oboru se tyto objekty podobají hvěz-
dám s extrémní proměnností a současně jsou 
silnými kompaktními rádiovými zdroji. Nelze 
však určit jejich vzdálenost, protože ve spek-
trech se nevyskytují žádné charakteristiky, 
podle nichž by ji bylo možno měřit. Na roz-
díl od kvasarů nejsou totiž ve spektrech ob-
jektů typu BL Lao přítomny žádné zřetelné 
absorpční či emisní čáry. Až v posledních 
letech se zjistilo, že spektra objektů BL Lao 
obsahují velmi slabé, ale přece jen deteko-
vatelné absorpční i emisní spetrální čáry zná-
mé ze spekter galaxií. Dnes tedy ,již víme, 

Objekty 
BL Lacertae 
že objekty BL Lao jsou v kosmologických 
vzdálenostech a považujeme je většinou za 
speciální třídu kvasarů. Mají však větší op-
tickou proměnnost než většina kvasarů. V roz-
mezí několika měsíců se luminosita v optic-
kém oboru mění až o řád a může dosáhnout 
až desetinásobku svítivosti velkých galaxií. 
Světelné záření je většinou více polarizova-
né než je tomu u kvasarů a stupeň polari-
zace se mění v rozmezí několika dní. 

Z rychlých změn, zejména fluktuací polari-
zace, lze odhadnout velikost centrálního jád-
ra objektu BL Lao na srovnatelnou s veli-
kostí naší sluneční soustavy. Přitom je v této 
oblasti uvolňována energie přibližně 10 mi-
liardkrát větší než kolik uvolňuje naše Slun-
ce. Například při vzplanutí objektu AO 0235 
± 164 dosáhla jeho luminosita 10'1 W, tj. 
zhruba o čtyři řády více než kolik činí lu-
minosita naší Galaxie. Řada objektů typů BL 
Lao byla nyní detekována i v rentgenovém 
oboru. 

Souvislost mezi kvasary a objekty BL Lao 
je otázkou, na níž se snaží odpovědět hypo-
téza M. Reese a R. Blandforda, podle níž jsou 
kvasary i objekty typů BL Lao totožnými ob-
jekty a záleží pouze na orientaci vůči Zemi, 
abychom je při pozorování řadili k těm či 
oněm objektům. Spojité záření z jádra objek 
tu by se přitom šířilo do vesmíru jen v ur-
čitém svazku, zatímco se emisní čárové zá-
ření z obklopujícího plynu šíří všemi směry. 
Je-li svaz®k spojitého záření směrován k naší 
Galaxii, pak v pozorovaném spektru převažuje 
čarová emise a pozorujeme tedy kvasar. 

V současnosti je známo asi 40 objektů typu 
BL Lao, většinou méně vzdálených a méně 
svítivých než kvasary. Pravděpodobně to však 
je způsobeno pozorovacím efektem; řada vzdá-
lených kvasarů totiž může patřit do skupiny 
objektů BL Lac. V brzké budoucnosti můžeme 
očekávat nové výsledky výzkumu těchto za-
jímavých objektů, založené především na po-
zorováních v rentgenovém i optickém oboru 
současně. 

RNDr. RENIi HUDEC 
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I)opplerovo „zakopnutie" 
V astronomickej 

ratúre sa velmi často 
strelávame s aphkáciou 
známeho fyzikálneho 
principu, ktorý objavil v. 
roku 1824 Doppler a na-
aýva sa jeho menem. 
Velmi účinne nám po-
máha pri skúmaní pohy-
bu hmoty ve vesmíre a 
odvolávame sa naň v tak 
dňležitýeh a zložitých 
~ýskumoch ako sú tie, 
ktoré sa dotýkajú cel-
kovej stavby vesmíru a 
jeho dalšieho vývoja. 

Je preto zaujímavé všimnúf si bližšie princip 
Dopplerovho javu a zoznámit sa s nie bezprob-
lémovou cestou, ktorú bolu treba prejst, kým 
sa uchytil v astronómii. Zopakujme si niektoré 
Dopplerove myšlienky (aj ked sú nám z učeb-
nic v podstate známe), aby sme mohli nadvia-
zat na dalšie Dopplerove úvahy — na tie, ktoré 
mu priniesli posmech a zneuznanie. 

Predstavme si, že máme zdroj vinenia (naprí-
klad zvukového alebo elektromagnetického), 
ktorý vysiela vinenie konštantnej frekvencie. 
V istej vzdialenosti od zdroja sme my so za-
riadením, ktoré je naladené na frekvenciu 
zdroja a můžeme sa na zázname presvedčit, 
že frekvencia vinenia zostáva konštantná, po-
kým zdroj vinenia a pozorovatel sú voči sebe 
v krude. Ak sa však zdroj a pozorovatel začnú 
voči sebe približovat alebo vzdalovat, na zá-
zname pozorujeme, že frekvencia prichádzajú-
ceho vinenia sa zmenila — že narástla alebo 
poklesla. 

Doppler prišiel k týmto záverom teoretickou 
cestou a samozrejme dychtil po tom, aby sa 
jeho výsledky overili aj prakticky. Pretože žil 
v dobe prudkého rozmachu železničnej dopra-
vy, píšťala lokomotivy sa ukázala byt vhodným 
zdrojom, ktorý sa může pohybovat dostatočne 
rýchlo, aby sa dali pozorovat predpokladané 
zmeny výšky tónu píšťaly. Důležité je uvedomit 
si, že Dopplerov jav je tým výraznejší, čím je 
relatívna rýchlost vzájomného pohybu zdroja 
a pozorovatera bližšia rýchlosti šírenia vinenia 
v danom prostredí. Ved si len uvedomme, že 
ak sa lokomotiva pohybuje rýchlostou 70 km 
za hodinu, teda asi 20 metrov za sekundu, 
potom póvodný tón píšťaly lokomotívy [každý 
tón má svoju charakteristickú frekvenciu) sa 
zmení až o poltón pre poslucháča, ktorý stojí 
vedra korajiska, kde jde lokomotiva. Ked sa 
lokomotiva približuje, póvodný tón je ° o pol-
tón vyšší; ked lokomotíva prejde okolo po-
slucháča, výška tónu píšťaly náhle poklesne 
a poslucháč počuje teraz zvuk o poltón nižší. 
Rýchlost lokomotivy je skutočne dostatočne 
velká, aby sa mohol prakticky overit Dopplerov 
jav. 

Doppler sa velmi usiloval dokázat, že jeho 
princip je univerzálne platný pre všetky vine-
nja, a teda aj pre svetelné. V optickej oblasti 
však overenie Dopplerovho javu narážalo na 

velké prekážky, lebo rýchlost svetla je obrov-
ská, a preto boto zrejmé, že zostrojit nejaký 
umelý zdroj svetelného vinenia dostatočnej 
rýchlosti je zhola nemožné. Lenže v 19. storočí 
sa už vesmír chápal ako priestor piný pohybu-
júcej sa hmoty; už dávno sa vedelo, že hviez-
dy nie sú „prilepené" na nemenných sférach, 
ale rýchlo sa pohybujú v priestore. Doppler 
sa chytil príležitosti. Jednotlivé pravdivé tvr-
denia dal však do súvislostí dost nekriticky 
a tak sa dopustil zaujímavého omylu. 
Správne považoval hviezdy za vynikajúce 

zdroje svetelného vinenia, ktoré sa můžu po-
hybovat dostatočne velkými rýchlostami. Ako 
velkými, to si nevedel dost presne predstavit. 
V tomto období sa už vedelo, že svetlo je vine-
nie, ktoré sa pri určitých frekvenciách javí 
ako modré, pri mých ako zelené, atd., pričom 
červené svetlo má najmenšiu frekvenciu a sme-
rom k modrému kontu spektra frekvencia vidi-
telného svetla narastá. Doppler si „zafantazí-
roval" a vyslovil hypotézu, podfa ktorej všetky 
hviezdy vo vesmíre sú póvodne bielej farby 
a iba nám sa javia ako rozlične sfarbené, lebo 
sa pohybujú rózne velkou rýchlostou a rozlič-
nými smermi, takže ich farba je teda iba dó-
sledok platnosti Dopplerovho princípu. Vtedy 
však už bolo známe, že farba žiariacich látok 
závisí v prvom rade od ich chemického zlože-
nia, od teploty ich povrchu a mých fyzikálnych 
podmienok. Bobo teda zrejmé, že Doppler ne-
vzal do úvahy tieto známe dokázané fakty a 
dopustil sa hrubých nepresností — a tak jeho 
účinkovanie v astronómii skončilo posmechom. 
Prudký rozvoj spektroskopie a zavádzanie fo-

tografie do astronomickej praxe dalo nové im-
pulzy k tomu, aby sa mohlo overit, ako to 
vlastne je s Dopplerovým javom vo svete 
hviezd. V Dopplerovom tvrdení neboli totiž po 
teoretickej stránke v podstate velké nezrovna-
losti; bolu jasné, že svetlo hviezdy musí sku-
točne obsahovat aj informáciu o pohybe hviez-
dy. Lenže v porovnaní s rýchlostou svetla sa 
hviezda pohybuje príliš pomaly, a preto zmena 
farby hviezdy je tak nepatrná, že by sme 
ju tažko mohli postrehnút. Avšak prišlo sa na 
mé možnosti, ktoré nás můžu informovat o po-
hybe hviezdy. Ked sa rozložilo svetlo neja-
kého zdroja na spektrum, experimentátori si 
všimli, že vo farebnom spektre je množstvo 
čiar. Čiary boli vždy na tom istom mieste 
v každom spektre, ktoré sa zhotovilo na foto-
grafickú platňu v pozemskom laboratóriu. Ked 
sa však odfotografovalo spektrum niektorej 
hviezdy a porovnalo sa so spektrom získaným 
z pozemského zdroja, ukázalo sa, že jednotlivé 
čiary sú v hviezdnom spektre posunuté. Hodi 
posun bol nepatrný, jeho velkost sa dala určit 
pri presnom meraní. Z verkosti posunu sa dala 
potom vypočítat rýchlost hviezdy a zo smeru 
posunu sa dalo povedat, či sa hviezda vzdaluje 
alebo približuje. 

Takto sa Dopplerov jav ukázal velmi silným 
nástrojom astronómie, ktorý sa v hojnej miere 
využíva dodnes — a medzitým sa aj zabudlo, 
aké fiasko utrpel v astronómii jeho objaviter. 

Marián Lorenc 
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Planétky, hypotézy 
a spomienky 

Koncom minulého ruka navštívil na pár dní Bratislavu pro-
fesor Batrakov z leningradského Ústavu teoretickej astronómie 
Akadémie vied ZSSR. Tento svetoznámy ústav vydáava podrobné 
astronomické ročenky — Ježegodniky, dobre známe aj u nás. 
Okrem toho tu zostavujú zborník efemeríd planétiek, ktorý sa 
vydáva pro potreby observatórií a pozorovatefov planétiek na 
celom svete. Je to teda ústav, kde základem všetkej práce je 
nebeská mechanika — výpočty dráh nebeských telies. Profesor 
Batrakov má v „nápini" malé telesá slnečnej sústavy: je vedú-
aim Oddelenia planétiek, komét a družíc. Hovorí o sebe, že je 
„posledným mohykánom rudného počítania": všetci tí, do prišli 
na ústav po ňom, začali už v ére počítačov a nedokážu si 
dost dobře predstavit, do to bola za skúška ked sa 
pohyby nebeských telies rátali iba rudne. 

Náš rozhovor 

s prof. Jurijom Alexandrovičom Batrakovom 

— Aj teraz, ked .už máme výkonné počítače, 
treba na táto prácu preciznost a najmu anjelskú 
trpezlivost. Práve preto absolútnu vdčšinu našich 
pracovní kov tvoria ženy, — hovorí profesor Ba-
trakov. 

— Pozrite si zoznam autorov našich Ježegodni-
kov: samé ženské mená. Mnohé z nich sú vo svo-
jom odbore velmi známe. Vaši astronómovia dobro 
poznajú Varvaru Ivanovnu Orelskú: často chodí do 
Československa, pretože u vás sa hodne pozorujú 
planétky. Robí velmi zaujímavú a důležitú prácu 
— určovanie korekcií astronomického systému sú-
radníc a Fundamentálneho katalógu hviezd z po-
zorovaní planétiek. Sotva kto by povedal, že táto 
žena, ktorá sa vyznačuje skvelou památou a je piná 
záujmu a elánu, má už cez 70 rokov. 

Iná známa vedecká osobnost je Elena Ivanovna 
Kazimiřak — Polonskaja, ktorá na našom ústave 
pracuje v oblasti komét. Ešte kedysi ju zaujala 
Laplaceova myšlienka, podia ktorej krátkoperiodic-
ké kométy — kométy Jupiterovej rodiny — sa na 
svoje terajšie dráhy blízko k Slnku dostali z dráh 
vzdialenejších, a to tým, že Jupiter svojou prítažli-
vostou pribrzdil ich pohyb. Táto hypotéza časem 
zapadla, nepovažovala sa za serióznu. E. Kazimirčak 
— Polonskaja urobila to, čo Laplace nemohol: 
pomocou numerických metód prerátala dráhy ko-
mét na počítači a ukázala, že všetky charakteristiky 
dráh krátkoperiodických komét můžu byt objasnené 
hypotézou zachytávania. Za tieto práce bole E. Ka-
zimirčak — Polonskaja odmenená Bredichinovou ce-
nou: udefuje sa za práce, ktoré znamenajú pre 
astronómiu podstatný prínos. 
Váš ústav je v medzinárodnom meradle známy pre-
dovšetkým výpočtami po1Sh planétiek. Je to práca 
oddelenia, ktorého ste vedúci: mohli by ste nám 
o nej porozprávat podrobnejšie? 

— V našom oddelení, kde pracujeme tridsiati, sa 
sice zaoberáme výpočtami dráh aj mých malých 
telies slnečnej sústavy, ale planétkam sa venujeme 
najviac, lebo je to najrozsiahlejšia práca. Začína 
pozorovaniami: tie samozrejme nerobíme my, ale 
máme skupinu pozorovatefov na Krymskom astro-
fyzikálnom observatóriu. Vedle ju velmi známy po-
zorovatel Nikolaj Stepanovič Černych. Fotografujú 

oblohu v ekliptikálnej oblasti ±20° a potom podrob-
ne merajú polohy všetkých planétiek, které sa za-
chytia na fotografickú platňu. Váčšinou sa zachytia 
už známe, skatalogizované planétky. Ak se nájde 
stopa dostal' neznámej planétky, treba vypočítat jej 
dráhu — a to už je práca, ktorú robíme na našom 
ústave. Elementy dráb potom zasielame 'aj do me-
dzinárodného centra pre planétky, $ ktorým úzko 
spolupracujeme. 

Od pozorovatefov na Kryme získavame zhruba 
tretinu pozorovaní, ktoré slúžia ako podklad pre 
našu prácu. Zvyšok získavame z mých observat6rií, 
medzi nimi je na poprednom mieste aj Skalnaté 
Pleso. Spoluprácu máme naozaj živé. Chceli by sme 
ju však rozšírit aj na oblast teoretických prát —
a to je vlastne účelom moje] terajšej návštevy 
u docenta Kresáka, ktorý v oblasti dynamiky malých 
telies slnečnej sústavy patří k najpoprednejším ve-
deckým autoritám súčasnej astronómie. 
A vaša osobná teoretická práca? 

— Zaujímam sa sice o mnohé oblasti astronómie 
a nebeskej mechaniky, ale tak sa to už v mojom 
živote stalo, že najviac som sa zaoberal družicami. 
Rozpracovával som teóriu pohybu umelých družíc, 
robil som výpočty ich dráh, aby bole možné družice 
sledovat a zaoberal som se i využívanlm pozorovaní 
pre vedecké účely. A pretože celá táto oblast bola 
v mojich časoch nová, hodne som sa venoval aj 
výchove odborníkov. 

Družice už pozorujeme natolko presne, že doká-
žeme zhodnotit napríklad aj vplyv pohybu atmosféry 
na ich dráhu (konkrétne touto problematikou se 
zaoberá jeden z mojich žiakov — Pominov). Iný 
můj mladší kolega — Goljadov si už program sle-
dovania družíc zdokonalil natolko, že polohu dru-
žice na obloho vypočíta na mesiac vopred bez toho, 
že by odchýlka bola vtičšia než dye oblúkové se-
kundy. 
Mohli by ste uviest nejaký priklad, ako možno tieto 
pozorovania využit v astronómii? 

Dnes už můžeme rozlišit, které výchylky v dráho 
družice sú spůsobené akými vplyvmi. Jedným z ta-
kýchto vplyvov je zemské gravitačně pole: z od-
chýliek v drábech družic si můžeme spresňovat nie-
ktoré jeho parametre. To je taky klasicky případ. 
Tie isté metódy sa však využívajú aj na počítanie 
odchýliek dráh prirodzených satelitov. Napriklad 
dnes je známe, že vhčší Marsov mesiac — Fobos 
sa ku svojej planéte pomaly pribllžuje: obloha okolo 
Marsu stále rýchlejšie, po dráho stále kratšej. Sa-
mozrejme, toto tzv. sekulárne zrýchlenie je nepa-
trné: potrvá asi 100 miliónov rokov, kým sa při 
tomto tempo Fobos priblíži tesne ku svojej planéte 
— hoci je od Marsu vzdialený len 8 tisíc kilometrov. 
A práve přete, že sekulárne zrýchlenie Fobosa je 
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také nepatrné (asi o 0,01 stupňa za rok), zmerat 
dráhu Fobosa natolko presne, aby sa presvedčivo 
ukázalo, že tento nezvyčajný jav skutočne existuje 
— to už hovorí o vetkej presnosti naších metód. 
Táto prácu robil Viktor Obranovič Šor — známy 
sovietsky astronóm, ktorý spravoval pozorovania, 
nazhromaždené za 70 rokov. Moja spolupráce pri 
príprave metodiky spracovania všetkých týchto úda-
jov, bola jednou z najzaujímavejších prát, ktoré 
som kedy robil. 
Existuje už jednoznačné vysvetlenie, prečo sa vlast-
ne Fobos postupne približuje k svojej planéte? Čo 
brzdí jeho pohyb? 

— Pravdu povediac, ja už som nesledoval, aké 
bolj nakoniec závery. Totiž v tom čase, keď sme 
spravovávali výsledky, boto pre nás najzaujímavejšie 
zistit, či sekulárne zrýchlenie Fobosa vůbec existuje, 
či sa dá reálne pozorovat a vyhodnotit. Lebo o exis-
tencii tohto nezvyčajného jevu, sa velmi vážne po-
chybovalo — tým viac, že neboli známe nijaké 
fyzikálne príčiny, ktoré by ho mohli spůsobit. 

Hypotéz sa vyrojilo mnoho. Ak mesiačik obloha 
po špirálovitej dráhe, stále o niečo kratšej, musí 
nejako strácat energiu. Čo brzdí jeho pohyb? Je to 
odporujúce prostredie? Lenže to nestačí na brzdenie 
tak velkého telesa ako je Fobos — iba ak by 
mesiačik mal v pomere k svojej velkosti nepatrnú 
hmotnost. Ale to by musel byt dutý. A ak je dutý, 
může to byt len umelo vytvorené teleso — vyvodil 
profesor Šklovskij — a hypotéza o družiciach, ktoré 
vypustili Martania, bola na svete. 

alšie, novšie úvahy vychádzajú z toho, že Fobos 
je velmi blízko k svojej planéte — jha 6 tisíc km. 
Preto slapové sily můžu byt tak velké, že brzdia 
pohyb mesiačika. Významný vplyv může mat aj 
„gravitačný hrb" (oblast s podstatné silnejšou gre-
vitáciou než mé miesta planéty], ktorý je na Marse 
v oblastí Tharsis. 

Vysvetlení, ktoré by sa zakladali na logickej úva-
ho, dá sa nájst jste aj viac. Psičinou může byt aj 
komplex javov, ktoré dávajú výsledný efekt zrých-
lenia. Kým však niekto presne neprepočíta účinky 
všetkých vplyvov, nemůžeme o príčlnách sekulár-
neho zrýchlenia povedat nič viac, ako že existuje. 
Vy teda radšej p:očítate než vymýšlate hypotézy. 

— Ale napriek tomu mám hypotézy velmi rád. 
A čím absurdnejšiu hypotézu počujem, tým váčšiu 
chuť mám sadnút si k výpočtu, ktorý by ukázal, 
prec"o a nakolko nápad nesedí. Hypotéza tým, že 
dáva stimul k pozorovaniu a výpočtom, je pre vedu 
užitočná bez ohladu na to, či výsledok ukáže jej 
reálnost alebo neopodstatnenost. 

Raz som si tak počítal, aký vplyv majú zmeny 
toku sibírských riek na otáčanie Zeme. Dobre som 
se s tým „pobral" a spestril som si tak svoju 
vedeckú biograf iu. Objavil sa totiž taký článok, kde 
to ochrancovia životného prostredia trošku prohnali: 
vyslovili obavy, že všetky tie priehrady a regulácie 
sibírskych riek, pil ktorých masy vody menia smer 
svojho toku, můžu mat vplyv aj na zemská rotáciu. 
Původný nápad vyslovil nejaký americký geofyzik, 

meno si už nepamčtám. A tak sore počítal a počítal, 
až som vypočítal, že rieky majú, oko sa dalo pred-
pokladat, v porovnaní so° silami zemskej rotácie, 
vplyv nepatrný a zanedbatelný. Nie všetky hypotézy 
sú však také triviálne. 
Můžete si spomenút na niektorú z nich? 

— U nás sa teraz vela hovorilo o hypotéze ky-
jevského astronóma Vsechsvjatského; dlhší čas už 
zastáva názor, že kométy, najmu periodické, boli 
vyvrhnuté z vnútra jupitera. Predpokladal, že na 
Jupileri je vulkanická činnost. Pri rychlosti, akou 
sa hmota vyvrhuje, dostáva sa z gravitačného pola 
Jupitera, obieha okolo Slnka a formuje sa na 
kométu. Neskůr Vsechsvjatskij táto hypotézu prepra-
coval a pozmenll ju v tom, že hmota, ktorá vytvorí 
kométu, vyvrhuje se nie z vnútra Jupitera, ale nie-
ktorého z jeho mesiacov. Avšak málokto tento názor 
podporoval. Ked v marci 1979 americká sonda Vo-
yager snímkovala Jupiter a jeho mesiace, ukázalo 
se — a to patrilo medzi najvččšie prekvapenia —
že na mesiaci lo je vulkanická činnost, ba podarilo 
sa odfotografovat aj sopku pil výbuchu mimoriadnej 
mohutnosti. A navyše sa zistilo, že okolo Jupitera 
je prstenec z malých častíc pevnej hmoty. Vtedy 
akosi ožil záujem o Vsechsvjatského hypotézu: do-
konce akademik Ambarcumjan poslal Vsechsvjatské-
mu telegram, v ktorom mu blahoželal, že sa pred-
poklady jeho hypotézy ukázali byt pravdivými. 
Teda potvrdilo sa, že na Jupiterovom mesiaci je 
vulkanická činnost. Ale či vdaka nej vznikajú ko-
méty — zatial nevedno. 

— Presne tak. Potvrdil sa predpoklad tejto hypo-
tézy, nie ona samotná. Ako by sa kométy mohli 
sformovat z prachu, ktorý vyvrhujú vulkány na 
Jupiterovom mesiaci, — to zatlel nikto nedokázal. 
Ale keď sa jeden z predp®kiadov ukázal byt prav-
divým, působí aj celá hypotéza vieryhodnejšie. A ak 
by aj to nie, Vsechsvjatského ctí už i ten samotny 
fakt, že správce predpokladal existenciu mohutných 
vulkánov na niektorom Jupiterovom mesiaci — čo 
se skutočne i potvrdilo. 
Dovolte ešte otázku: vždy ma zaujímalo, ako sa do-
stali ku svojmu povolaniu ludia, ktorí majú svoju 
prácu radi. Kedy ste sa vy rozhodli pre astronómiu? 

— Bobo to ešte keď som chodil do piatej ludovej. 
Tak ako to už býva — zo začiatku chlapčenské 
nadšenie, záujem o neznámo (robil som vtedy dale-
kohled z okuliarových šošoviek a pozoroval planéty 
a krátery Mesiaca ) — neskůr sa to nadšence zme-
nilo na seriózny celoživotný záujem. Mal som v ži-
vote štastie, že som se spriatelil s cenným člove-
kom: bol to učitel astronómie, vyučoval na našej 
škole v desiatej triede vtedy, keď som ja bol piatak. 
Náš učitel matematiky ma za ním doviedol. Od tých 
čias sme se už nerozlúčili — dodnes. Nedávno sme 
spolu napísali prácu, onedlho ju budeme spoločne 
publikovat, je to riešenie, ako zostrojit Čebyševov-
skú aproximácju súradníc plenét; bez prerušenia, 
oko spojitú funkciu ... 

Zhovárala sa TATIANA FABINI 
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Prat. Batrakov 
(zlava) pil besedo 
s doe. Ľ. Kresá-
kom. 
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_Mezihvězdná látka 
-kronika vývoje Galaxie 

Lidská existence velice závi-
sí na fyzikálních procesech, 
které proběhly a probíhají v 
Galaxii. Naše bytosti jsou slo-
žené také z těžších prvků, jež 
společně vznikaly ve hvězdách 
či supernovách a byly odnese-
ny do mezihvězdného prosto-
ru planetárními mlhovinami 
nebo mohutnějšími explozemi. 
Na toto všechno se naše ato-
my „pamatují". Musíme proto 
souhlasit se slovy astrofyzika 
M. Harwitta, že „v jistém slo-
va smyslu byl každý z nás při 
tom". 

Naše Galaxie je osídlena řádo-
vě 100 miliardami hvězd. Rozmě-
ry svého disku (poloměr 15 kpc, 
tloušťka menší než 2 kpc, polo-
měr galaktickéro jádra 5 kpc) se 
řadí k největším spirálním ga-
laxiím. Hustota hvězd v Galaxii 
je však nízká, jedna hvězda při-
padá na několik krychlových par-
seků. I největší hvězdy mají prů-
měr nejvýše 1000 krát větší než 
Slunce, tedy jen 1/10 000 pc, a 
mezi hvězdami zbývá nesmírný 
prostor. V tomto prostoru byla 
rozptýlena původní zárodečnálát-
ka, z níž vznikla první generace 
hvězd v Galaxii, a do tohoto pros-
toru jsou dnes vyvrhovány „od-
padní produkty" života hvězd. I 
když mezihvězdná látka svou ny-

TABULKA I. 

t 
RNDr. MARTIN ŠOLC 

nější hmotností nepřesahuje (u 
naší Galaxie) 10 % celkové hmot-
nosti hvězd, ve vývoji Galaxie 
má prvořadou úlohu. Mezihvězdný 
plyn je v současné době velmi 
řídký (průměrně 1 atom v cm3), 
avšak zejména podél spirálních 
ramen jsou rozložena mnohem 
hustší mezihvězdná oblaka, jejichž 
části se mohou za určitých pod-
mínek smršťovat a vytvářet při-
tom nové hvězdy. V tomto plynu 
převládá vodík, na 1000 atomů 
vodíku zde připadá asi 80 atomů 
hélia a 1 atom některého těžšího 
prvku. Těžší prvky jsou uloženy 
hlavně v zrníčkách mezihvězdné-
ho prachu (o průměru mezi 100 
nm a 1µm), jejichž celková hmot-
nost činí asi 1 % hmotnosti me-
zihvězdné látky. 
V nově zrozených hvězdách doj-

de brzy k zapáleni jaderných 
reakcí, při kterých se zprvu mění 
vodík na hélium, později hélium 
na uhlík, uhlík na kyslík a dále 
vznikají neon, fluor a další těžší 
prvky až po železo. U méně hmot-
ných hvězd končí tvorba prvků 
u nižších atomových čísel, hmot-
nější hvězdy mohou produkovat 
prvky těžší, protože mohou vytvo-
řit ve svém centru vyšší tlak a te-
dy i vyšší teplotu potřebnou pro 

jejich syntézu. Po vyčerpáni ja-
derného paliva se hvězda dostane 
do závěrečného stádia vývoje, v 
němž odhodí část svého materiálu 
do mezihvězdného prostoru a její 
zbytek nabude zcela nových vlast-
ností — vznikají bíli trpaslíci, 
neutronové hvězdy a možná též 
černé díry. Alternativy konce ži-
votní dráhy hvězdy jsou dány její 
hmotností (víz Tab. I). 

Koloběh látky v Galaxii ovliv-
ňuje několik regulátorů. Prvním 
z nich je rychlost tvoření hvězd. 
Vyjadřuje se v množství látky, 
která během jednoho roku zkon-
centruje do hvězd, a přepočítává 
se většinou na látku obsaženou 
v krychlovém parseku. Tato hod-
nota je samozřejmě závislá na 
místě v Galaxii — v galaktickém 
centru se tvoří hvězdy ve větším 
počtu než ve stejném objemu na 
okraji Galaxie, a dále na rase —
v době vzniku Galaxie byla jistě 
mnohem vyšší než dnes, protože 
tehdy vznikla podstatná část hvězd 
během krátkého údobí. 

Druhou podstatnou veličinou je 
životní doba hvězd, tedy doba 
mezi zrodem hvězdy z mezihvězd-
ného oblaku a jejím zánikem, kdy 
odhazuje část své hmoty. Z teorie 
vnitřní stavby a vývoje hvězd ví-
me, že čím hmotnější hvězda 
vznikla, tím rychleji se vyvíjí. 
Nejdelší část svého života stráví 
každá hvězda při režimu uvol-
ňování energie přeměnou vodíku 
na hélium. V tomto vývojovém 
stádiu pozorujeme snad až 99 
všech hvězd v Galaxii. ( V Hertz-
sprungově — Russellově diagramu 
vytvářejí tyto hvězdy hlavní po-
sloupnost.) 

Údobí přeměny vodíku na hé-
lium trvá u hvězdy o hmotností 

ůvodní 
hmotnost 
hvězdy 

proces zániku zbytek 

doba 
trvání 

ryc ost
a hmotnost 
odvržené 
látky 

pozoruje se 
jako název rozměr 

(průměr) hmotnost 

<1 M . příliš pomalý vývoj, takové hvězdy 
ještě nedospěly k závěrečnému stádiu 

červenoucf 
červený 
trpaslík 

bily 
trpaslík 

neutronová

hvězda (pulsar)

černá 
díra 

10 000 km zůstává 
nezměněna 

1 až 5 M 20 000 
až 30 000 let 

20 až 50 km/s 

0,1 až 0,2 M O 
planetární 
mlhovina 

výbuch 
ysu ernov supernovy, potom plynný 

zbytek 

10 000 km 

<1,4 M G 
Chandrase-

kharova 
mez) 

5 až 10 M 

exploze 
několik hodin, 
plynný zbytek I 
září rádiově 
asi 100 000 let 

4000 km/s 
1 až 3 M 20 km 

<1,4 M0 
Chandrase-
kharova
mez) 

více 
než 10 M ® sekundy neseme jistě, 

co se odvrhne 

gravitai;ní 
viny 
(dosud ne- 
zjištěny) 

kilometr y 
bezpochyby 
> 1,4 M ~ 
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TABULKA II. 

hmotnost I <0,1 M® I 0,1 až 0,32 M Q 0,32 až 1,0 M Q 1,0 až 3,2 M0 3,2 až SO M O 10 až 32 M O 
počáteční 
zastoupení 

p 56 % 31 % 10 % 2,5 % 0,4% 

současné 
zastoupení 

p 60 % 33 % 6,5 % 0,2 % 0,004 % 

M a zářivém výkonu L přibližně 
t = 1010 MIL let, kde za M a I 
se dosazuje v jednotkách hmot-
nosti a zářivého výkonu Slunce 
(1 MG = 2 . 1030 kg, 1 L® _ 

3,8 . 1020 W). Čas potřebný ke 
zrodu hvězdy i trvání závěru je-
jího vývoje jsou řádově kratší a 
není třeba je nyní uvažovat. Vel-
mi žhavé hvězdy o povrchové tep-
lotě okolo 40 000 K mají hmot-
nosti asi desetkrát větší než Slun-
ce a září s výkonem 10`' L G okolo 

1 milionu let, zatím co hvězdy s 
povrchovou teplotou okolo 3000 K, 
v nichž se ještě mění vodík na 
hélium, mají hmotností několika 
desetin Slunce a jejich teoretická 
životní doba je (při zářivém vý-
konu 1/10 000 L ®l i delší než stá-
ří Galaxie. 

Proto je nezbytná také znalost 
rozdělení počtu hvězd podle 
hmotnosti v okamžiku jejich zro-
du, tzv. počáteční funkce hmo? 
nosti. Její hodnoty lze zjišťovat 
buď pozorováním mladých hvěz-
dokup, nebo podle teoretických 
modelů vzniku hvězd. Průběh po-
čáteční funkce hmotnosti se sou-
časným zastoupením hvězd v Ga-
laxii ukazuje Tab. II. 

Zatímco rychlost tvoření hvězd 
závisí na čase a poloze v Galaxii 
a je zhruba úměrná hustotě me-
zihvězdné látky, závisí počáteční 
funkce hmotnosti jen na záko-
nech, které řídí tvoření hvězd, a 
ty jsou pravděpodobně stejné již 
od vzniku Galaxie. Rozdíl mezi 
počáteční a nynější funkcí hmot-
nosti je největší u hmotných 
hvězd, které žijí jen krátce takže 
ve vybraném vzorku galaktických 
hvězd je jich nedostatek. Pro 
hmotnosti menší než 0,8 hmot-
nosti Slunce jsou obě funkce 
shodné, neboť tyto hvězdy mají 
t>13.100 let, což je současné 
stáří Galaxie. 

PLANETARNI MLHOVINY 

A nyní již můžeme hledat odpo-
věď na otázku, jak jsou osudy 
Galaxie vepsány do chemického 
složeni mezihvězdné látky. 

Nejvýznamnějším dodavatelem 
materiálu do mezihvězdné látky 
jsou hlavně planetární mlhoviny 
(a jejích bezprostřední předchůd-
ci) a supernovy. Do mezihvězdné-
ho prostoru přibude tolik látky, 
kolik ji unikne z těchto objektů. 
Existují sice i další cesty, jimiž 
hvězdný materiál proudí do mezi-
hvězdného prostoru: hvězdný vítr 
žhavých hvězd, únik látky z ve-
leobrů, únik látky ze soustav těs-
ných dvojhvězd během přenosu 
hmoty mezi jejich složkami výbu-

chy nov atd. Avšak takto vyvrženy 
materiál má průměrné chemické 
složení vrchních vrstev hvězd, tedy 
se příliš neliší od materiálu pla-
netárních mlhovin. Mimoto těchto 
dodavatelů je relativně málo —
těsné dvojhvězdy představují jen 
malou část hvězdné populace a 
hmotné hvězdy, které se posléze 
vyvíjí ve veleobry, dokonce část 
zanedbatelnou (viz Tab. II). 

Podle současných představ kaž-
dá hvězda o hmotnosti mezi 
1 MO a 5 MG vytvoří plane-
tární mlhovinu; vzhledem k poč-
tu hvězd této kategorie hmot-
nosti je zřejmé, že planetární ml-
hoviny jsou skutečně nejvydat-
néjším pramenem mezihvězdné 
látky. Nyní známe něco přes tisíc 
galaktických planetárních mlho-
vin (a každý rok jsou objevová-
ny 1 až 2 další, zejména na již-

ní obloze). Avšak jejich celkový 
počet v Galaxii se odhaduje na 
20 až 50 tisíc. Průměrná životní 
doba těchto objektů je 20 tisíc 
let. Určování vzdálenosti plane-
tárních mlhovin z rychlosti jejich 
rozpínání a úhlového průměru je 
sice nepřesné, ale jejich rozlože-
ní v diskovém systému Galaxie 
souhlasí s předpokládaným stá-
řím mateřských hvězd. 

Statistické údaje z pozorování 
v jiných galaxiích (Velkém a Ma-
lém Magellanově mračnu, M 31 
a M 32 v Andromedě, NGC 185, 
205, 147) potvrzují, že opravdu 
všechny hvězdy s hmotnostmi 1 
až 5 MG projdou vývojovým stá-
diem planetární mlhoviny. Sta-
dium předcházející je velmi prav-
děpodobně rudy obr, přesněji pro-
měnná hvězda typu Míra nebo 
proměnná uhlíková hvězda. Bez-

Prstencová mlhovina v Lyře (NOC 6720, Messier 57). Jedna z nej-
známějších planetárních mlhovin na severní obloze. Leží asi v 1/3 vzdá-
lenosti od i4 Lyrae ke y Lyrae. Mlhovina je vzdálena od Slunce asi 
700 po, její úhlový průměr 75" odpovídá skutečnému průměru 0,2 pc. 
Zdánlivá magnituda mlhoviny je 9,4, centrální hvězda má magnitudu 
14,6. 

Na barevném snímku mlhovina hraje všemi barvami. Vnitřek prsten-
ce je modrý, vnitřní okraj zelený, dále ,je prstenec žlutý a na vnějším 
okraji červený. Tyto barvy pocházejí od spektrálních čar plynů, které 
tvoří planetární mlhovinu, např. zeleně září dvakrát ionizované atomy 
kyslíku (tzv. zakázaná čára 500,7 nm), červeně atomy ionizovaného 
vidíku při rekombinacích (v čáře Ha). Ionizaci plynu v mlhovině 
udržuje ultrafialové záření centrální hvězdy o povrchové teplotě 
90 000 K. Celková hmotnosf plynu v mlhovině je 0,17 M® jeho teplota 
je 10 000 K, hustota volných elektronů odtržených při ionizaci je 
1000 v cm3. Prstenec se rozpíná rychlosti 19 km/s, takže jeho stáří 
lze odhadnout na 5000 let. Ionizovaný plyn v mlhovině vysílá také 
rádiové záření, na frekvenci 1 OHz byl změřen rádiový tok 0,5 Jansky 
(1 Jansky = 10-26 W m 2 Hz-1). 
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Mlhovina Kalifornie (NGC 1499) v souhvězdí Persea. 
Byla objevena vizuálně už v r. 1885, třebaže patří 
mezi méně jasné mlhoviny a je pozorovatelná jen při 
mimořádně příznivých podmínkách. Sama mlhovina je 
vzdálena 000 pc a má plošnou velikost 145' x 40'. Za 

její tmavočervenou barvu je odpovědný vodík, ionizo-

vaný ultrafialovým zářením blízké hvězdy Persei. 

Tato modrobílá hvězda, nejjasnější hvězda na snímku, 

má zdánlivou magnitudu 4,05 a spektrální typ 07n, 

takže při své vysoké teplotě poskytuje dostatek ultra-

fialových fotonů k udržování ionizace i v tak rozlehlé 
mlhovině. 

Za povšimnutí stojí temná skvrna na svítícím pozadí 
— globule vypiněná hustě prachem, molekulárním vo-
díkem a některými dalšími mezihvězdnými molekula-
mi. Její rozměry jsou asi 5' x 7' a při relativně vysoké 
hustotě (10v částic v cm3) obsahuje odhadem 2000 M0 
mezihvězdného materiálu. 

Snímek byl pořízen na desku s emulzí citlivou na 
červené světlo, a to Schmidtovou komorou hvězdárny 
v Tautenburgu (NDR). Sever je vlevo, východ dole. 



Komplex mlhovin NGC 2264 v souhvězdí Jednorožce 
(Monoceros), zvaný někdy podle výrazného detailu ve 
spodní části „Konus". Mlhoviny jsou tvořeny jednak 
svítící část zaujímá na obloze polohu celkem asi 60' x 
chem. Komplex mlhovin je vzdálen asi 1000 pc a jeho 
svítící část zaujímá na obloze plochu celkme asi 60' x 
30', tedy asi dvojnásobek velikosti měsíčního kotouče 
v úplňku. Skutečné rozměry mlhoviny jsou však při 
uvedené vzdálenosti asi 15 pc x 6 pc. V mlhovině 
je roztrouše.io mnoho mladých hvězd, které patří bud' 
do skupiny proměnných hvězd typu T Tauri, nebo jsou 
to hmotné žhavé hvězdy spektrálních typů O, B. Nej-
jasnější místo v mlhovině skrývá proměnnou hvězdu 
S Monocerotis o zdánlivé magnitudě 4,7 a spektrálním 
typu 07n. Tato hvězda společně s ostatními žhavými 
hvězdami v mlhovině ionizuje svým ultrafialovým zá-
řením vodík, který pak svítá v červené barvě. 

Mlhoviny NGC 2264 leží v galaktické rovině a promí-
tají se tedy na pás Mléčflé dráhy. Přítomnost prachu 
se proto projevuje poklesem počtu hvězd po okrajích 
mlhoviny a v řasnatých závojích její severní části. 

Poloha v komplexu v galaktické rovině svědčí o jeho 
nevelkém stáří, odhadovaném nejvýš na 1 milión let, 
a rovněž přítomné hvězdy jsou vesměs mladší než tato 
mez. 

Charakteristický temný prachový pilíř (viz detail 
nahoře) má úhlové rozměry asi 2' x 5'. Obsahuje chlad-
ná prachová zrna, molekulární vodík, molekuly kyslič-
níku a některé další organické molekuly. 
Patří k typu obejktů zvaných „sloní choboty". Vznikají 
ze studeného prachu a plynu (o teplotě okolo 100 K) 
stlačováním okolní horkou oblastí ionizovaného vo-
díku (s teplotou okolo 10 000 K). Okraje, resp. nitra 
sloních chobotů jsou příhodnými místy pro tvořená 
hvězd. 

Snímek byl pořízen Schmidtovou komorou hvězdárny 
- v Tautenburgu," s užitím emulze citlivé na červené 
světlo. K (i = 656,3 nm) záření 
vodíku se zde přidává ještě světlo hvězd všech vino-
vých délek, rozptýlené na prachových zrnech. Celek 
je tedy kombinovaná reflexní mlhovina se svítící vo-
díkovou oblastí. (Sever je nahoře, východ vlevo.) 





'4 
Planetární mlhovina „Soví 

oko' (NGC 3587, M 97) v sou-
hvězdí Velké medvědice. Lze 
ji nalézt asi 2° jihovýchodně 
od UMa, směrem ke ; UMa 
(zadní a přední kolo Velkého 
vozu). Mlhovina je vzdálena od 
Slunce asi 600 pc, má úhlový 
průměr 180" a skutečný prů-
měr 0,5 pc. Je to namodralý, 
poměrně slabý obláček o mag-
nitudě 11,7 s centrální hvěz-
dou 14,3 magnitudy. Na rozdíl 
od ostatních planetárních ml-
hovin zde zářící plyn vyplňuje 
celý kotouček mlhoviny, jeho 
světlo je však příliš slabé na 
pořízení kvalitního spektra. 
Hmotnost plynu v mlhovině je 
0,1 M ' hustota volných elek-

tronů, odtržených při ionizaci, 

asi 200 na c&, a energie je 

plynu dodávána ultrafialovým 
zářením centrální hvězdy o 
teplotě povrchu 50 000 K. 

Planetární mlhovina „Helix" 
(NGC 7293) v souhvězdí Vod-
náře. Ačkoliv má tato plane-
tární mlhovina typickou veli-
kost — průměr 0,5 pc, její re-
lativní blízkost ke Slunci 
(140 pe) z ní činí největší zná-
mou planetární mlhovinu na 
obloze. Její úhlový průměr 13' 
už lze srovnávat s průměrem 
Měsíce (30'). Vzhledem ke své 
jasnosti (magnituda 6,8) je He-
lix vděčným fotografickým ob-
jektem v rovníkovém pásu již-
ní oblohy. Mlhovina má hmot-
nost 0,19 M~ a je tvořena 

převážně vodíkem, takže září 
intenzivně červeně. Vodík je 
zde ionizován ultrafialovými 
fotony z centrální hvězdy o 
povrchové teplotě 100 000 K, 
má teplotu 17 000 K a hustotu 
volných elektronů 4000 na cm3. 
Slupkovitá struktura prstence 
naznačuje, že plyn byl cen-
trální hvězdou odmrštěn v ně-
kolika vinách, ne dříve než 
před 20 000 léty. 

~ 



prostřední předchůdce planetární 
mlhoviny však pozorován dosud 
nebyl; pravděpodobně jsou tako-
vé objekty zahaleny v hustém ob-
laku okolohvězdného prachu. 

Scénář vývoje začíná tedy u 
rudého obra, který kolem sebe 
buduje oblak plynu a prachových 
zrn, obsahujících hlavně uhlík 
(grafit) a případně silikáty. Pra-
chová zrna kondenzuji z plynu 
za vhodných podmínek (teplota 
nižší než 2000 K, vysoká hustota) 
a narůstají do velikosti až mikro-
metrů. Od hvězdy jsou vypuzo-
vány tlakem záření, který působí 
obzvlášť efektivně právě na čás-
tice uvedených rozměrů. Do oko-
lohvězdného oblaku přibývá ročně 
asi 1/10 000 M® poměrně chlad-
ného plynu a prachu. Neprůhled-
ný prach posléze hvězdu úpině 
zastíní a zakryje nám pohled na 
děj, při kterém se jádro hvězdy 
smrští a zahřeje a vnější vrstvy 
jsou odhozeny proti cirkumstelár-
nímu oblaku. Cirkumstelární prach 
je tím postupně rozptýlen, odhalí 
žhavé jádro (ve kterém již ustaly 
jaderné reakce) a dovolí ultra-
fialovým fotonům z jádra proni-
kat postupně dále a dále v obla-
ku. Pozorovatel proto uvidí roz-
šiřující se oblast plynu ionizo-
vaného těmito fotony, zářícího 
ve spektrálních čárách vodíku, 
hélia a dalších prvků (kyslíku, 
dusíku, síry, neonu atd.) vesměs 
jednou nebo dvakrát ionizova-
ných. Některé z těchto čar jsou 
tzv. zakázané, neboť při vyšších 
hustotách plynu v pozemských la-
boratořích nebyly nikdy pozoro-
vány. Planetární mlhoviny v této 
době doslova hraji všemi barvami. 

Plyn je v planetární mlho-
vině ionizaci ohříván až na 
10 000 K, neboť odtržené elektrony 
si ponechávají energii pohlcených 
ultrafialových fotonů na zvýšení 
své pohybové energie a tedy i 
teploty. Prachová zrna se případ-
ně opět vypařuji, ionizace zasáhne 
postupně cely objem planetární 
mlhoviny a oblak se zvolna roz-
plývá do mezihvězdného prostoru 
rychlostí asi 30 km/s. Pokud by-
la mateřská hvězda hmotnější, je 
vyvržený materiál obohacen o 
hélium, uhlík a dusík, produkty 
hvězdných jaderných reakcí. Čas-
těji však má chemické složení 
stejné jako materiál, z něhož ma-
teřská hvězda vznikla. Ročně tak-
to vzplanou v Galaxii asi 3 nové 
planetární mlhoviny. 

Záření planetárních mlhovin je 
velmi rozmanité. Ve viditelném 
světle mají typické fluorescenční 
čárové spektrum, které vysílají 
při postupných přeskocích na niž-
ší energetické hladiny v atomu 
elektrony, zachycené při rekom-
binaci na některé vyšší hladině. 
Volné elektrony v ionizovaném 
plynu vydávají při průchodu ko-
lem protonů spojité rádiové zá-
ření a proto je „rádiový obraz' 
planetárních mlhovin na vino-
vých délkách kolem 10 cm podob-
ný jejich viditelnému vzhledu. 
Prachové částice ohřívané nárazy 
atomů plynu a elektronů vyzařují 

7~A13ÚLKA III. 

Explozivní 
hoření 

teplota 
plynu 

hustota 
plynu 

atomové číslo 
vzniklých 
prvků 

uhlíku 2 .109 K 10 g/cm3 20 až 30 

kyslíku 3,6 .10° K 5 . 10° g/cm3 28 až 44 

křemíku 5 .10° K 106 g/cm3 48 až 60 

tepelné infračervené záření se 
spojitým spektrem. Na pracho-
vých zrnech ve vnějších vrst-
vách planetární mlhoviny se 
slučují z pochytaných atomů 
jednoduché molekuly (H2, CO, 
OH atd.), které vysílají charakte-
ristická rádiová čárová spektra. 
Např. u NGC 7027 `je oblak mo-
lekul kysličníku uhelnatého CO 
pětkrát větší než průměr viditel-
né mlhoviny. Veškeré toto záře-
ní je nepřetržitě astronomy sle-
dováno a je vydatným pramenem 
informací o fyzikálních podmín-
kách v planetárních mlhovinách. 

Přesto dosud není zodpovězeno 
mnoho otázek — proč se pozo-
rují jednou žhavé centrální hvěz-
dy spektrálních typů W, O a jin-
dy jen hvězdy s nižší teplotou; 
proč jsou některé planetární ml-
hoviny bohaté na uhlík a dusík 
a jiné ne; proč některé plane-
tární mlhoviny mají centrální dvoj-
hvězdu (v tom případě je teplo-
ta chladnější složky asi 30 000 K 
a teplejší asi 80 až 100 tisíc K). 
Potíže jsou i s vysvětlením vzhle-
du plynového oblaku planetárních 
mlhovin, např. zdánlivé centrální 
„díry" (planetární mlhovina v Ly-
ře), dvojprstenců (Helix) nebo 
vůbec nesférických mlhovin (pla-
netární mlhovina „Saturn" ve Vod-
náři). 

SUPERNOVY 

Látky vyvržené supernovami je 
sice mnohem méně (frekvence vý-
buchů supernov v Galaxii se od-
haduje nejvýš na 30 za století), 
ale zato obsahuje těžké prvky, 
které při běžných hvězdných ja-
derných reakcích nemohou vznik-
nout. Je to zejména tím, že tep-
loty při výbuchu supernovy jsou 
mnohem vyšší než ve hvězdách 
a umožůují tzv. „explozivní ja-
derné hořeni". 
Po určité době od výbuchu su-

pernovy se v expandujícím plyn-
ném zbytku sníží teplota natolik, 
že zde mohou kondenzovat pra-
chová zrna. Typickým „podpisem" 
supernov na materiálu vyvrženém 
do mezihvězdného prostoru jsou 
stabilní i nestabilní izotopy, kte-
ré vznikají při nepřeberném množ-
ství jaderných reakci při explozi. 
Ze zastoupení některých z nich 
můžeme poznat nejen původ ma-
teriálu, jak to zjistil např. u me-
teoritu Allende geochemik T. Lee 
(z nadbytku 26Mg, produktů roz-
padu radioaktivního 26A1 s polo-
časem rozpadu 7,2 . 10' let; '--°A1 
přitom může vznikat jen v super-
novách), ale i jeho stáří, podle 
zastoupeni radioaktivních izotopů 
s delší dobou rozpadu (např. °°I 
s poločasem 1,7 . 107 let a v«Pu 
s poločasem 8,3 . 10 let) a pro-

duktů jejich rozpadu (u posledně 
uvedených izotopů je to i0K). 

Pobyt materiálu v nitrech hvězd 
s přeměnou vodíku na hélium se 
projevuje také zvýšením zastou-
pení stabilního izotopu uhlíku 13C, 
který zde vzniká jako vedlejší 
produkt reakci. Jestliže zárodečný 
materiál první generace galaktic-
kých hvězd neobsahoval téměř 
žádný 1°C, pak v době vzniku 
sluneční soustavy byl poměr hmot-
nosti 12C ku 13C asi 100 a dnes, 
po uplynutí dalších 5 miliard let, 
se v mezihvězdné látce snížil na 
40. 

Obraz koloběhu hmoty v Ga-
laxii je tedy v hrubých rysech 
známý. Látka je uložena ve dvou 
rezervoárech, jednak koncentro-
vaná ve hvězdách, jednak rozptý-
lená v mezihvězdném prostoru. 
Ve hvězdách se její chemické slo-
žení mění: obohacuje se o těžší 
prvky C, N, O, Si atd., které se 
pak dostávají — z planetárních 
mlhovin a supernov — do mezi-
hvězdné látky a jsou tam uklá-
dány do prachových zrn. Přesuny 
látky mezi oběma rezervoáry Ga-
laxie jsou řízeny funkcemi rych-
losti tvoření hvězd, jejich počá-
teční hmotností, jejich životní do-
by a hmotnosti látky, která je z 
hvězd uvolněna v daném objemu 
za časovou jednotku. Z toho, co 
bylo dosud řečeno o mezihvězd-
né látce, plyne několik závěrů: 
1. Relativní množství mezihvězdné 
látky vzhledem ke hvězdám klesá, 
rychlost tvoření hvězd klesá též. 
2. Vzhledem k dlouhé životní do-
bě málo hmotných hvězd se je-
jich zastoupení v Galaxii zvyšuje. 
Do mezihvězdné látky se proto 
dostává zejména materiál, který 
prošel vývojem v hmotnějších 
hvězdách. 
3. Proto re v mezihvězdné látce 
poměr hmotnosti prachu vůni ply-
nu zvyšuje. 
4. Chemickd a izotopové složení 
mezihvězdné látky v sobě nese 
záznam o vývoji a stáří hvězd i 
celé Galaxie. Tento záznam lze 
již dnes vcelku pravdivě dešif-
rovat. 

Avšak kolik látky se ročně do-
stává z planetárních mlhovin do 
mezihvězdného prostoru v růz-
ných částech Galaxie — to ještě 
spolehlivě nevíme. Rovněž nevíme, 
nakolik jsou těžší prvky, uložené 
ve větších mezihvězdných pev-
ných tělesech (meteoricky mate-
riál, kometární jádra a snad i 
planety) nedosažitelné pro účast 
na dalším vývoji. Kvalitativní vy-
jádření těchto a dalších zákoni-
tostí vývoje látky v Galaxii vyža-
duje statistické zpracování mno-
hem více pozorováni než je dnes 
k dispozici. 
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Prach 
okolo hviezd 

V poslednom desaťročí sa 
viackrát potvrdilo, že niekto-
ré hviezdy majú svoje pracho-
vé obálky. Je to predovšetkým 
zásluhou rozvíjajúcej sa in-
fračervene'j astronómie. 

No názory na vznik pracho-
vých obálok nie sú jednotné a 
zrejme ani původ prachových 
obálok nebude u všetkých 
hviezd rovnaký. V mnohých 
prípadoch sa u hviezd s pra-
chovou obálkou zistil odliv 
hmoty. Preto sa vyslovil pred-
poklad, že prachové častice, 
ktoré obklopujú plynný obal 
hviezdy vo vzdialenosti nie-
korkých polomerov hviezdy, 
majú svoj původ vo vnútri 
hviezdy. Táto myšlienka odvo-

dená zo spektrálnych výsku- 
mov hviezd našla určité po- 
tvrdenie v zložení častíc strieb- 
ristých mračien zemskej atmo-
sféry. Tieto svetielkujúce mrač-
ná sa pozorujú vo výškach 
okolo 70 km. Zber častíc z 
týchto mračien, pomocou geo- 
fyzikálnych rakiet ukázal, že 
častice obsahujú rovnaké množ- 
stvo tažkých prvkov ako lan-
tan, tulium, wolfrám, hafnium 
a p. ako aj rahkých. Súdi sa 
preto, že tieto častice boll 
prinesené na Zem slnečným 
vetrom. Vzhradom na to, že 
bod topenia niektorých taž- 
kých prvkov alebo ich zlúče- 
nin je vyše 5000 K, predpokla- 
dá sa, že vznikajú bezprostred- 
ne na povrchu Sinka, najprav- 
depodobnejšie v slnečných 
škvrnách, v ktorých je teplota 
nižšia. 

Podla Zemra i veselennaja 
M. H. 

Unikátny exemplár Koperníkovej knihy 
Leningradská knižnica Saltyko-

va-Ščedrina vlastní unikátny e-
xemplár Koperníkovel knihy Obe-
hy nebeských sfér. Na okrajoch 
textu je množstvo poznámok, o 
ktorých sa zistilo, že ich sem 
vpísali významní astronómovia 
16. a 17. storočia — E. Reinhold, 
Tycho Brahe a pravdepodobne aj 
Kepler. Podarilo sa to zistif jed-
nak podrobným štúdiom zápiskov 
na okrajoch knihy, ako aj preskú-
maním archívnych záznamov, kto-
ré dokumentujú, ako kniha pre-
chádzala z rúk do rúk jednot-
livých majitelov. O výsledkoch 
týchto prác referoval časopis Pri-
roda (3/78). 

Prvým majiterom knihy bol pro-
fesor wittenberskej univerzity 
Erazmus Reinhold, autor známych 
„Pruských tabuliek", vydaných r. 
1551. Boli to prvé astronomické 
taburky, v ktorých sa vypočet 
obehu planét opieral o Koperní-
kove pozorovania. Z poznámok na 
okraji vidno, ako podrobne štu-
doval knihu jej prvý majiter: 
Reihold preveroval Koperníkove 
pozorovania, výpočty a najmň ta-
bulky pohybu nebeských telies. 
Toto dielo ho presvedčilo o neu-
držatefnosti Ptolemainovej helto-
centrickej sústavy — avšak s no-
vým Koperníkovým názormm sa 
napriek tomu nestotožnil úpine. 
Snažil sa nájsf kompromis medzi 
revolučnou Koperníkovou tecriou 
a názormi svojej doby: načrtol 
hypotézu, ktorá spája myšlienky 
geocentrickej a heliocentrickej 
sústavy. Neskůr táto hypotézu 
rozpracoval Tycho Brahe. Zem je 
podia nej v centre a Slnko sa 
otáča okolo nej (ako u Ptole-
maia ), avšak ostatné planéty sa 
otáčajú okolo Sloka (ako v Ko-
perní'kovej teórii). 

Reinhold sa s knihou nerozlúr il 
ani vtedy, ked utekal pred mo-

rovou epidémiou z Wittenbergu 
do rodného mestečka Saalfeldu. 
Tu však moru predsa len podra-
hol. Jeho syn zachránil knihu 
pred zničením (veci zomrelých 
na mor sa v tých časoch pálili) 
a neskůr energicky odmietol kni-
hu predat, kec sa o ňu uchádzal 
Tycho Brahe. Dovolil iba okopí-
rovat poznámky svojho otca —
Tycho Brahe si ich vpísal do 
svojho exemplára Koperníkovho 
diela. Avšak po smrti Reinholdov-
ho syna Tycho Brahe predsa len 
knihu získal. Dokazujú to poznám-
ky na jej okraji, z ktorých Tycho 
Brahe mnohé i podpísal. 

Tycho Brahe, ktorý zomrel r. 
1601 v Praho, odkázal všetky svo-
je záznamy astronomických pozo-
rovaní, a zrejme aj táto knihu, 
Keplerovi. Dúfal, že v Keplerovi 
najde svojho pokračovatela, kto-
rý spracovaním dlhoročných na-
zhromaždených pozorovaní po-
tvrdí jeho hypotézu. Avšak ako 
je známe, Kepler nezdiefal ná-
zory Tycha Brahe. Jeho presné a 
dlhodobé pozorovania však bri-
lantne spracoval a poslúžili mu 
na podloženie Koperníkovho sys-
tému. Na leningradskom exemplá-
ri Koperníkovho dtela pribudli v 
tom období mnohé dalšie zápisy. 
Sú to poznámky ku Koperníkovým 
myšlienkam, ktoré nájdeme po-
drobne rozpracované v Keplero-
vých dielach. Aj kec je velmi 
pravdepodobné, že autorom tých-
to poznámok je skutočne Kepler, 
nie je to zatial jednoznačné potvr-
dené. Proto vzácny exemplár kni-
hy skúmajú spoločne historici so-
vietski i americkí. Zároveň hla-
dajú záznamy, ktoré by hovorili 
o dalších osudoch unikátnej kni-
hy v 17. a 18. storočí — až do 
čias, ked ju berlínsky knihkupec 
J. Friedlander r. 1853 odprodal do 
zbierok verejnej knižnice v Pe-
terburgu. A. Konečný 

Hviezdny vietor 
v planetárnych hmlovinách 

Pracovníčky Šternbergovho as-
tronomického ústavu v Moskve 
V. P. Archipova a T. A. Lozin- 
skaja vyslovili domnienku, podla 
ktorej zvláštne charakteristiky 
dvoch planetárnych hmlovín A 21 
(Medúza) a Simeis 22, osobitne 
velká rýchlnsf rozširujúcich sa 
obálek, ich jemná vláknitá štruk- 
túra a neobvyklé spektrum mož-
no vysvetlit účinkom rázovej viny, 
vznikajúcej pri stretnutí hviezd- 
neho vetra s medzihviezdnou 
hmotou. 

Zdrojom silného hviezdneho vet- 
ra sú podla autoriek hviezdy, na- 
chádzajúce sa v strede planetár-
nych hmlovín. Stredná rýehlost 
rozširovania sa obálky činí u 
prvej hmloviny 53 km/s, u drn-
hej 35 km/s, s rýchlostou jed-
notlivých vlákien až 65 km/s, čo 
v súvislosti s jemnou štruktúrou 
vlákien svedčí o tom, že sa jed-
ná o mladšie objekty. 

Pisma v astronomičeskij 
žurnal 4,1. 

Kol'ko pulzarov 
j e v Galaxii? 
e 

Každoročne pribúda počet novo- 
objavených pulzarov. Dá sa zistit, 
kolko ich vůbec je v našej Gala-
xii? Vzhradom na velkú neistotu v 
určení vzdialeností pulzarov a v 
odhade ich veku, odpoved nie je 
Iahká. 

Pracovníci Astrofyzikálneho ob- 
servatória Akadémie vied Azer- 
bajdžanskej SSR v Šemache skú- 
mali závislost počtu registrova-
ných pulzarov od svietivosti. Na 
stovke prípadov zistili, že sme- 
rom k slabším svietivostiam ubú- 
da počet pulzarov rýchlejšie, než 
by sa dalo teoreticky očakávaf. 
Z rozdelenia počtov pulzarov a z 
poklesu jasnosti pulzarov s
som sa dá odhadnút vek pulza-
rov. Z takýchto výpočtov vychá- 
dza, že pulzary, ktorých svieti- 
vost je vyššia než 3.101s J/s žijú 
okolo 1 — 3 milióny rokov. Podla 
O. Ch. Gusejnova a F. K. Kasu- 
mova je v našej Galaxii okolo 
50 000 - 100 000 takýchto objek- 
tov. Za obdobie 1 — 3 miliónov 
rokov pulzar postupne slabne až 
zhasne. V priemere vzniká v Ga-
laxii jeden pulzar každých 30 - 
50 rokov. Tento nezávisle odvo- 
dený odhad výskytu pulzarov vel-
mi dobre súhlasí s odhadom vý-
skytu supernov v Galaxii. Z toho 
sa dá znova a s váčšou presved- 
čivostou súdif, že neutrónové 
hviezdy — rádiové pulzary vzni- 
kajú v procese výbuchov super-
nov. 
Podia Zemla i vselennaja 4/1979 
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Zau jímavé objektyobl'ohy 

Eta Carinae 
PAV®1. RAPAVÝ 

Jeden z najvýraznejších objektov južnej oblohy 
hmlovina pri hviezde Eta Carinae, ktorej farebná 
fotografie je na zadnej strane obálky, zaberá na 
oblohe viac ako štvorcový stupeň. Je teda velkostou 
porovnatelná s hmlovinou v Orióne. Osvetluje 'ju 
množstvo horúcich hviezd raných spektrálnych ty-
pov O a B. Z nich najzaujímavejšia je centrálna 
hviezda hmloviny — Eta Carinae, ktorá už dlho 
půta záujem popredných svetových observatórfí svo-
jiti neobvyklými zmenami jasnosti. V období svojho 
maxima (r. 1843) bole dokonca najjasnejšou hviez-
dou našej Galaxie. Nie "je to obýčajná nova, ale re-
prezentuje malú skupinu eruptívnych pramenných 
hviezd, ktoré dosahujú velmi velkú jasnost. 

Hviezdu a jej okolie pozoroval aj jeden z naj-
viičších „robotnikov oblohy" minulého storočia John 
Herschel počal svoje] expedície v Južnej Afrika. 
V tých časoch Eta Carinae natolko zjasnela, že 
se stala nápadným objektom aj pri pozorovaní 
volným okom. Herschel upozornil na neobvyklý jav 
ďalšícli pozorovatelov, ktorí hviezdu sledovali aj 
po jeho návrate z expedície a r. 1843 zaznamenali 
maximum jej jasnosti (—0,8m). Vtedy bola Eta Ca-
rinae po Síriovi druhou najjasnejšou hviezdou ob-
lohy. 

Herschel však nebol prvým pozorovatelom tejto 
zaujímavej hviezdy. S jej kresbou sa stretávame už 
v Bayerovej Uranometrii (1603), kde vystupuje ako 
hviezdy 4m. 0 polst,oročie neskér je pozoroval, už 
ako hviezdu o niečo jasnejšiu, Halley. Začiatkom 
minulého storočia jej jasnost kolísala medzi 2. a 4. 
magnitúdou, ale vyskytlo se aj krátkodobé, niekol-
komesai né zjasnenie na im. Napokon, po miernom 
poklese dosiahla Eta svoju rekordnú jasnost v polo-
vici minulého storočia. 

Odvtedy jej jasnost klesala. Začiatkom nášho sto-
ročia to už bola nenápadná hviezda 8m. V polovicí 
20. storočia mala Eta Carinae dalšie dva mierne 
zjasnenia, pri ktorých dosiahla 6m. Údaj z roku 
1975 (6,2m) svedčí o dalšom pomalom vzostupe jasu 
teto hviezdy. Je pravdepodobné, že se opat stane 
jednou z najjasnejších hviezd oblohy. Niektorí au-
tori predpokladjú, že vybuchne ako supernova. 

Fri pozorovaní velkým dalekohladom má Eta Ca-
rinae neobvyklý, pra hviezdu netypický vzhled: vy-

.4 

Pri pohlade cez 
velký daleko-
hlad vidíme 
centrálnu hviez-
dn ako malý 
hmlistý -objekt. 
~lmlovina do-
stala názov pod-
ra svojho tvaru 
„homunculus". 

Historická Herschelova kresba centrálnej časti hmlo-
viny Eta Carinae. Pretože eentrálna hviezda hmlo-
viny bola v jeho časoch až o 7 magnitúd jasnejšia 
než dnes, osvetlovala hmlovinu ovela intenzívnejšie. 
Tvar hmloviny bol Preto odlišný: dnes je oblast, 
ktorú Herschel nazval „klúčová dierka" ovela me-
nej výrazná. 

6 

8 

1810 1840 1870 1900 

i 
Krivka jasnosti Ety Carinae v čase jej najv5čšíeh 
zmien. 

I 

zorá ako jasnočervený milkký obláčik. To proto, 
že ju obklopuje hmlovina, ktorá obsahuje niekolko 
hustých kondenzácií. Táto hmlovinoa v bezprostred-
nom okolí hviezdy má na oblohe priemer asi 10 
oblúkových sekúnd; v skutočnosti je to však objekt 
váčší než celá slnečná sústava. Rychlost, akou sa 
hmlovina rozpína (asi 600 km za sekundu) súhlasí 
s hypotézou, že husté kondenzácie sil hmotou, kto-
rú hviezda vyvrhla pri erupcii r. 1843, keá dosiahla 
v období svojho maxima absolútnu magnitúdu —12. 
Lenže celá hmlovina nevznikla pri jedinom vý-
buchu, lebo niektoré vzdialenejšie kondenzácie na 
pokraji hmloviny majú odlišnú rýchlost rozpínania. 
Z merania ich pohybu vyplynulo, že Eta Carinae 
musela vyvrhnút čase svojej hmoty nielen pred sto, 
ale aj pred 500 rokmi. Avšak vtedy, v 15. storočí 
jej svetelné zmeny nikto nepozoroval. Detailně me-
ranie uhlových pohybov jednotlivých kondenzácií 
zároveň umožnilo určit vzdialenost Ety Carinae na 
2100 pc (6800 svetelných rokov). 

Eta Carinae však nezmenila iba svoju jasnost, 
ale práve tak dramaticky zmenila aj charakter svoj-
ho spektra. Prvé spektrogramy z roku 1892, ktoré 
sú uložené v preslávenej „sklenenej knižnici" ar-
chívu Harwardskej hvezdárne, obsahujú mnoho ab-
sorpčných čiar a pripomínajú spektrum supergigan-
ta cF 5. V roku 1895 sa však spektrum náhle zme-
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nilo na emjsne, s jasnými člarami vodfka, chrómu 
železa a titánu, aké je typické pre horúce hviezdy. 
Pritom je zaujímavé, že tieto podstatné a radikálne 
zmeny spektra, akých obdobu zatial nenachádzame 
u žiadnej inej hviezdy, časovo nesúvisia s obdobím, 
ked boln hviezda v štádiu najprudšícli zmien svojej 
jasnosti. 

Samotná obálka nemá spektrum, aké je typické 
pre hmloviny, ale obsahuje tie isté iary ako spek-
trum hviezdy, len s odlišnými, slabšími intenzitami. 
Táto zaujímavá podobnost ukazuje, že obálka žiari 
preto, lebo sa na jej elektrónoch rozptyluje svetio 
hviezdy — podobne, ako sa na molekulách vzduchu 
rozptyluje slnečné svetlo. (Pravda, s tým důležitým 
rozdielom, že elektróny rozptylujů svetlo všetkých 
vinových djžok rovnako.) 

Eta Carinae, ktorá bole po mnoho desaťročí jed-
ným z najzaůjímavejších objektov oblohy, v posled-
ných rokoch Balej získala na atraktivnosti: ukázalo 
sa, že v infračervenej oblasti spektra, na vinových 
dižkach 10 - 20 um je doteraz najintenzívnejším 
známym zdrojom (samozrejme s výnimkou Slnka 
a objektov slnečnej sústavy). Toto tepelné žiarenie 
vydávajú prachové častice hmoty, ktorú hviezda vy-
vrhla pri svojich explóziách. Nedávno družica 
HEAO-2 zistila, že obálka hviezdy je zároveň zdro-
jom růntgenového žiarenia. 

Hmlovina sa pozoruje aj na centimetrových vl-
nách. V rádiovej oblastí možno totiž podrobne sle-
dovat, ako sa táto obrovská masa medzihviezdnej 
hmoty rozpína. Namerané rýchiosti sú vyše 300 km 
za sekundu. Zdrojom rádiového žiarenia je práva 
oblast, ktorú Herschel na svojej kresbe pomenoval 
„KTúčová dierka". Vo svojej dobe však samozrejme 
nemohol tušit, že raz bude v moci astronómov na-
zriet cez túto „klúčovú dierku" a merat množstvá 
energie, ktoré z nej vychádzajú. Celkový pohřad na hmlovinu Eta Carinae. 

Vyrobit dalekohlad so zrkadlom 
v8čším než pat — šest metrov 
už prakticky nie je možné. Preto 
vznikli projekty viaczrkadlových 
teleskopov, které majú namiesto 
jedného obrovského zrkadla via-
cero menších. Celková plocha 
týchto zrkadiel by mohla niekol-
konásobne prevýšit plochu naj-
v8čšieho súčasného dalekohladu. 
Výhody sú zrejmé a lákavé: pod-
statne se kráti potrebná expozícia 
pri snímkovaní slabých objektov 
a zvýši se limitná magnitúda, a 
to pri prijateTných nákladoch na 
dalekohlad. 

Prvou konštrukciou tohto typu 
je šestzrkadlový teleskop, ktorý 
vybudovala Arizonská univerzita 
spolu so Smithsonovým astrofyzi-
kálnym observatóriom na Mount 
Hopkins v Arizone, USA. Začal 
pracovat v máji minulého roku. 
Optická plochu tohto dalekohledu 
tvori šest zrkadiel, s priemerom 
1,8 metra a svetelnostou f = 2,8. 
Každé z nich dosahuje kvalitu 
zobrazenia hviezdy lepšiu než 1 
oblúková sekunda. Celková plo-
cha zrkadiel je ekvivalentná plo-
che zrkadla s priemerom 4,5 met-
ra. Zrkadlá sú umiestnené na spo-
ločnej montáží. Obraz sa vytvára 
v spoločnom ohnisku pomocou sú-
stavy sekundárnych zrkadiel. 

Tento „šestoký" dalekohlad sa 
stal tretím najv8čším optickým 
teleskopom na svete. Zároveň je 
najv8čším teleskopom, aký se ke-
dy vyvinul pre pozorovanie v in-
fračervenej oblastí spektra. Uva-
žuje sa o stavbe aj dalších, ovela 
v8čších viaczrkadlových telesko-

Viaczrkadlové 
obrovské teleskopy 

pov, kde plocha zrkadiel má byt 
ekvivalentná ploche jediného zr-
kadla s priemerom až 25 metrov. 

Viaczrkadlové systémy sú však 
velmi náročné na presnost, a to 
nielen pri vyhotovovaní jednotli-
vých zrkadiel, ale najm8 pri ich 
montáži. Justuje sa pomocou la-
serov a samozrejme pomocou vý-
konných počítačov, ktoré aj po-
čas pozorovania sústavne kontro-
lujú a korigujú nastavenia zrka-
diel do presnej polohy. 

Zjednodušit prevádzku a najmi! 
podstatne znížít výrobné náklady 
takýchto systémov možno pomo-
cou vláknových syetlovodov, ktoré 
sa navrhujú pre zložitejšie viac-
zrkadlové dalekohledy. V ohnis-
ku každého zo zrkadiel je umiest-
nený vstup do svetlovodu; cez je-
ho sklené vlákna, dlhé až 20 met-
rov sa svetlo vedie do spoločného 
ohniska, alebo aj priamo do štr;
biny spektrografu. Takto se umož-
ní pozorovat slabé objekty aj za 
zhoršených podmienok, najm8 pri 
zv8?%šenom seingu, lebo vstupy do 
jednotlivých svetlovodov můžu 
mat presne také lineárne rozmery 
ako obraz hviezdy v ohniskách 
jednotlivých zrkadiel. 

Zároveň pri takomto riešení nie 
je potrebná až tak velká pres-
nost povrchu zrkadiel. Pri šest-
zrkadlovom teleskope bole treba 

dodržat ohniskové vzdialenosti zr-
kadiel s presnostou na milimetre, 
zatial čo pri využití vláknovej 
optiky můžu rozdiely v ohnisko-
vých vzdialenostiach zrkadiel do-
sahovat až 10 cm. Al náklady 
na výrobu jedného zrkadla sa pri 
použiti vláknovej optiky znižujú 
na polovícu. 

Pre observatórium na Kitt Peak 
se projektuje dalekohlad, zosta-
vený z 91 zrkadiel, z ktorých kaž-
dé má mat príemer 2,5 metra. Zr-
kadlá budú umiestnené na hexa-
gonálnej plošine s priemerom 38 
metrov. Takýto dalekohlad bude 
ekvivalentný klasickému jednozr-
kadlovému teleskopu s 12 metro-
vým zrkadlom. Táto obrovská op-
tická plocha umožní v spojení 
s vyspalou detekčnou technikou 
pozorovat velmi slabé objekty: pri 
expozícii 100 sekúnd by srna moh-
li zachytit hviezdy až do 25,5111
a pri hodinovej expozicit dokon-
ca až 27111. 

Vláknová optika umožní pozo-
rovania aj v biízkej infračerve-
nej oblasti, umožní spektroskopiu 
difúznych objektov, velmi presnú 
fotometriu objektov, ktorých jas-
nost sa rýchlo meni a umožní 
získavat aj spektrá s vysokou 
rozlišovacou schopnostou — pre 
hviezdy až do 20. magnitúdy. 

Takéto dalekohIady můžu byť 
už onediho důstojnými partnerml 
teleskopov, ktoré sa plánujú u-
miestnit na obežnej drápe okolo 
Zeme. 

Padla Astrophysical Journal 
Vol. 218/3 

- jž - 
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Tepelný režim 
atmosféry 

Povrch Žeme je obkloponý plyn-
ným, vzduchovým obalom — at-
mosférou, ktorá sa zúčastňuje na 
otáčaní Zeme. Na dne atmosféry 
prebieha v podstate náš život. Me-
dzi povrchom Zeme a atmosférou 
sa uskutočňuje neustale prenos 
hmoty a energie. Najdůležitejšfm 
cyklom atmosferických procesov 
je výmena tepla, ktorá vytvára 
tepelný režim atmosféry. Okrem 
výmeny tepla je medzi povrchom 
Zeme a atmosférou nepretržitý 
obeh vody, ktorý nazývame kolo-
behom vlahy. 

Cez atmosféru prechádza prúd 
slnečného žiarenia. Slnečné lúče 
sa v atmosfére čiastočne pohlcujú 
a čiastočne rozptylujú. Rozptýlené 
slnečné svetlo je vlastne denně 
svetlo. Aj modrá farba oblohy 
je farba samotnej atmosféry spů-
sobená rozptylom slnečného žia-
renia. Žiarenie, které se cez at-
mosféru dostane na zemský po-
vrch sa ěiastočne od nelio odrá-
ža, ale váčšia časí sa pohlcuje 
a zohrieva povrch. Sám povrch 
Zeme vyžaruje neviditelné dlho-
vinné žiarenie, ktoré zohrieva at-
mosféru. Rozdiel medzi žiarením, 
ktoré zemský povrch príjme a žia-
rením, ktoré stratl, nazývame re-
diačnou bilanciou zemského po-
vrchu. 

Okrem výmeny tepla žiarením 
medzi povrchom Zeme a atmosfé-
rou prebieha výmena tepla aj 
tepelnou vodivostou. Velmi důle-
žitá je turbulentná výmena tepla 
vo vertikálnom smere. Teplota 
zemského povrchu je obyčajne 
různa od teploty vzduchu, a preto 
vzniká medzi zemským povrchom 
a priliehajúcimi vrstvami atmosfé-
ry prenos tepla. Analogicky vzni-
ká prenos tepla v půde. Je spú-
sobený různou teplotou zemského 
povrchu a nižšie položených vrs-
tiev půdy. Podstatný význam má 
teplo, ktoré sa spotrebovalo na 
výpar vody z povrchu půdy a 
vody. Pri nahromadení vodných 
pár v atmosfére dochádza ku kon-
denzácii, pri ktorej se uvolňuje 
teplo. Toto teplo potom zohrieva 
vzduch. Nebudeme spomínat aha-
ktoré menej důležité javy, ako je 
strata tepla na topenie snahu, 
alebo teplo prenášané spolu so 
zrážkami do vdčších hlbok půdy. 

Suma preneseného tepla medzi 
zemským povrchom a atmosférou 
(Q), tepla prenaseného medzi 
zemským povrchom a nižšie le-
žiacimi vrstvami půdy ( P ) a tep-

RNDr. TAŤJANA HURTALOVA, CSc. 

a) 

la, ktoré sa spotrebuje na výpar 
vody z povrchu Zeme (V) sa rov-
ná radiačnej bilancii zemského 
povrchu (R). Takto je vyjadrený 
jeden zo základných fyzikálnych 
zákonov, zákon zachovania ener-
gie pra systém Zem — atmosféra 
a nazýva sa rovnice energetickej 
bilancie zemského povrchu. Cez 
daň sú hodnoty radiačnej bilancie 
a uvedených tokov tepla obyčaj-
ne kladné. To znamená, že cez 
daň prevláda prijem žiarenia e-
nergie nad jej stratou v dú-
sledku vyžarovania, že se usku-
točňuje prenos tepla od povrchu 
Zeme do atmosféry, respektive do 
nižších vrstiev půdy, a že dochá-

b) 

atmosféra Q atmosféra 

pbda jp půda 

Obr. 1. 
Schéma zložiek energetickej bilancie zemského povrchu a) cez daň, 
b) v noci. 
R — radiačná bilancia zemského povrchu, 
P — prenos tepla medzi zemským povrchom a nižšie ležiacimi vrst-

vami půdy, 
teplo, ktoré sa spotrebuje na výpar vady z povrchu Zeme, 
prenos tepla medzi zemským povrchom a priliehajúcimi vrst-
vami atmosféry. 
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Obr. 2 
Denné zmeny zložiek energetic-
kej bilancie zemského povrchu 
dňa 26. mája 1978 v Mlyňanoch. 
( Význam symbolov R, P, V a Q 
ako u obr. 1.) 
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Obr. 3 
Denné zmeny zložiek energetic-
kej bilancie zemského povrchu 
dňa 22. februára 1977 v Mlyňa-
nech. 
( Význam symbolov R, P, V a Q 
ako u obr. 1.) 
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dza k výparu vody zo zemského 
povrchu. V noci je situácia opač-
ná, obr. 1 a), b). 

Sledovanie radiačnej bilancie a 
jednotlivých tokov tepla tak po 
kvantitatívnej stránke ako aj po 
stránke časových zmien, vo veTkej 
miere umožňuje hibšie poznanie 
klimatických zvláštností danej ob-
lasti. Napríklad z hradiska hod-
notenia vplyvu meliorácií na miest-
ne klimatické podmienoy je důle-
žité poznat hodnoty jednotlivých 
členov rovnice energetickej bi-
lancie povrchu půdy. Každá zrna-
na klímy daného miesta vznika-
júca v důsledku melioratívnych 
opatrení sa odráža vo zvláštnos-
tiach dynamiky radiačnej bilancie 
a prenosu tepla a vodnej pary. 
Fri ovplyvňovaní vodného režimu 
půdy sa mení hlavne obsah vla-
hy a hustota půdy, čo vedie k 
zmene tepelnej výmeny a výmeny 
vodnej pery v spodných vrstvách 
atmosféry. 

Ak sledujeme denně zmeny jed-
notlivých zložiek energetickej bi-
lancie zistíme, že za jasného po-
časia a dostatočnej vlhkosti půdy 
najviac z prijatej energie se spo-
trebuje na vyparovanie vody zo 
zemského povrchu. Menej ener-
gie pripadá na výmenu tepla me-
dzi zemským povrchem a prilie-
hajúcimi vrstvami atmosféry a 
najmenej energie sa spotrebuje na 
zohrievanie vrchných vrstiev pů-
dy. Všetky tieto základné zložky 
energetickej bilancie majú výraz-
ný denný chod s maximálnymi 
hodnotami v poludňajších hodi-
nách. To znamená, že napoludnie 
prebieha najintenzívnejší prenos 
tepla medzi zemským povrchem 
a atmosférou, najváčší je výpar 
vody z povrchu Zeme a najvyššie 
hodnoty dosahuje aj prenos tepla 
v půda. Je to váaka tomu, že prá-
ve napoludnie prijme zemský po-
vrch najviac energie. V letných 
mesiacoch pozorujeme vyššie hod-
noty radiačnej bilancie, prenosu 
tepla a vodnej pary ako v zim-
ných mesiacoch. Na obr. 2 je 
denný chod radiačnej bilancie 
(R), toku tepla v půda (P), pre-
nosu tepla medzi zemským po-
vrchom a atmosférou (Q) a tep-
la, ktoré se spotrebovalo na vý-
par vody zo zemského povrchu 
( V ) dňa 26. máje 1978. Potrebné 
merania meteorologických prvkov 
bdi uskutočnené na Meteorologic-
kom observe lůnu geofyzikálneho 
ústavu SAV v Mlyňanoch. 

Dňa 28. mája 1978 se spotrebo-
valo na výpar vody z povrchu 
87 % z dennej sumy radiačnej 
bilancie R, 10,8 % dennej sumy 
R 1)010 pronesené zo zemského 
povrchu do atmosféry a len 2,2 
dennej sumy R sa spotrebovalo 
na zohrievanie vrchných vrstiev 
půdy. Bol to jasný a slnečný daň. 

Príklad denných zmien zložiek 
energetickej bilancie v zima je na 
obr. 3. Údaje sme získali na zá-
klade meraní potrebných meteo-
rologických prvkov dňa 22. feb-
ruára 1977 v Mlyňanoch. Bol to 
jasný daň bez snehovej pokrývky. 

Podstatný vplyv na prenos tep-
la a vodnej pary v prízemnej 
vrstve atmosféry má oblačnost. 
Kým za oblačných dní je prones 
tepla a vodnej pary medzi aktív-
nym povrchem a priliehajúcimi 
vrstvami atmosféry málo výrazný, 
za jasného počasia je tento pre-
nos velmi intenzívny. 

Z hradiska praktického je po-
trebné študovat prenosové jevy 
v prízemnej vrstve atmosféry v 
prírodných podmienkach. V sú-
časnosti se potrebné merania pre 
štúdium prenosu tepla a vodnej 
pary uskutočňujú napríklad na 
meteorologických observatóriách 
GFÚ SAV v Bábe, v Mlyňanoch a 
na Skalnatom Plese. 

V praktickej meteorológii vý-

sledky štúdia prenosových javov 
možno využit priamo pri štúdiu 
ohrievania a ochladzovania prí-
zemnej vrstvy atmosféry, pri tvo-
rení a rozpúštaní prízemných 
hmiel a v nemalei miere aj pri 
sledovaní ovlhnutia alebo vzniku 
poTadovice na autostrádach alebo 
letiskových plochách. Kvantitatív-
ne údaje o jednotlivých zložkách 
energetickej bilancie nachádzajú 
vysoké uplatnenie v hydrológíi pri 
štúdiu výparu vady z povrchu 
půdy, ako jednej zložky rovnice 
vodnej bilancie, v poTnohospodár-
stve a lesnom hospodárstve pri 
využívaní prírodných podmienok 
pra zabezpečenie maximálnej pro-
dukcie pofnohospodárskych a 
drevných kultúr. 

Za profesorom 
Jánom Fischerom 

Dňa 4. februára 1980 napl-
nila nás hlbokým zármutkem 
správa o úmrtí profesora RNDr. 
Jána Fischera, dobrého a lás-
kavého človeka, životnou múd-
rostou a skúsenostou bohatého 
učilela a medzinárodne uzná-
vaného vedca. 

Prof. RNDr. Ján Fischer sa 
narodil 5. 5. 1905 v Martine, 
kde i absolvoval stred-oškolské 
vzdelaaie na tamojšom gym-
náziu. Odborné vzdelanie v 
mat ;metike a fyzika získal na 
Prírodovcdeckej fakulte Karlo-
vaj univerzity v Prahe v ro-
koch 1923-28. Po jej úspešnom 
skončení odišiel r. 1928 ako 
štipendista ČSR a Matice Slo-
venskej na univerzitu v Zííri-
chat a tam pod vedením prof. 
G. Weetzela sústredil svoj zá-
ujem na vtedy sa rozvíjajúcu 
kvantovú teóriu žiariaia. Na 
skromných počiatkoch vtedaj-
šej Diracovej kvantovej teórie 
publikuje v roku 1931 v Anna-
Ion der Physik dva velmi dó-
1 žltě práce. Prvú o taórii ab-
sorpcie riintgenových lúčov a 
druhé o teórii rozptylu a ab-

sorpcii fotónov na lubovofnom 
terči. Prvou prácou získal hlav-
nú cenu ve vypísanej sútaži na 
uuivarzite v Zňrichu. Na zá-
klade druhej práce mu uni-
verzita v Zí richu udelila dok-
torát. Výsledky týchto dvoch 
prát vešli do fondu štandard-
ných učebnic z kvantovej teó-
rie žiarenia. Sommerfeld vo 
svojej kniha Atomban und 
Spaktrallinien vztah, ktorý od-
vodil profesor Fischer pre roz-
delenie alektrónov pri foto-
efekte, nazýva Fischerovou 
formelou a jeho metodický 
postup Fischerovou metódou. 

Po návrate do vlasti působil 
najskůr ako stredoškolský pro-
fesor v niekolkých slovenských 
mestách. Neskůr prešiel na 
Univerzitu v Bratislave. V ro-
ku 1954 sa stal vedúcim Kated-
ry fyziky a v roku 1961 ve-
dúcim Katedry teoretickej fy-
ziky na PFUK v Bratislava. 

Ťažiskom práce prof. Fische-
ra bela výchova fyzikou. Cez 
jeho ruky prošla i vůčšina slo-
venských astronómov. Prof. Fi-
scher bol členem Slovenskej 
astronomickej společnosti a za-
nietene sledoval rozvoj astro-
nómie, ktorej velmi žičil. Jeho 
zásluhou sa na Univerzito v 
Bratislava zaviedlo štúdium as-
tronómie a z jeiiR Katedry vy-
šli r. 1958 prví absolventi štú-
dia astronómie na Univerzite 
Komeoského. 

Vzácny človek profesor Ján 
Fischer zanechal medzi nami 
okrem svetlej pamiatky na je-
ho celoživotně dielo ešte to, 
čo sa nedá slevami vyjadrit, 
ale len preeftit pri spomienke 
na jeho dobrotivý a láskavý 
vztah kra každému, s kým sa 
na svojej životeaj taste stretol. 

Doc. Ing. Milan Noga, CSc. 
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Malý kurz astronómie 

ZROD HVIEZD 
Hviezdy vznikajú v tmavých prachoplynových 

mračnách medzihviezdnej hmoty. Relatívne homo-
génne mračno medzihviezdnej hmoty o teploto 10 
- 20 K sa začne vplyvom vlastnej gravitácie zmrš-
tovat. Pritom sa zvyšuje hustota v strede a vytvorí 
sa najhustejšia a najtoplejšia oblast — jadro hviez-
hy. Zárodok hviezdy — protohviezda sa skladá z ta-
kéhoto jadra a obálky, z ktorej hmota postupne 
padá na jadro. Svietivost jadra je zabezpeená gra-
vitačnou kontrakciou. Protohviezda rotuje, pričom 
rýchlost rotácie sa pri kontrakcif zvyšuje. Rotácia 
zapríčiňuje, že obálka, póvodne sférického tvaru, 
sa na póloch sploštuje. Sploštenie je najváčšie pro 
hlboké j asti obálky v blízkosti jadra. V týchto 
oblastiach je obálka najhustejšia a postupne sa 
sformováva do akrečného disku. Častice z disku 
pohybom v hustotu prostredí podiiehajú treniu a po-
stupne strácajú energiu. V důsledku toho sa pribli-
žujú po špirále k jadru, až naň dopadnú. 

Jadro sa pri zmrštovaní stáva horúcejším, a proto 
stále viac žiari. Maximum žiarenia sa presúva z in-
fračervonej do vizuálnej oblasti. Velmi malé proto-
hviezdy žiaria najviac vo vinových dlžkach 50 -
100 µm, staršie a horúcejšie v 5 — 10 um. 

Vývoj protohviezdy závisí od hmotnosti. Jadro ma-
le] protohviezdy o hmotnosti niekolkých hmotností 
Slnka pohltí postupne skoro celý materiál z obálky. 
Pri záverečných fázech tohto procesu jadro začína 
byt viditelné cez pozostatky obálky a súčasne do-
chádza k odrazu svetla od okolitého prachového 
mračna. Objekty v tomto štádiu vývoja sú známe 
ako Herbigove — Harove objekty. Štádium vývoja 
hviezd prod ich vstupom na hlavnú postupnost 
je u málo hmotných hviezd relativne pomalý proces. 

Proto vela hviezd pozorujeme právo nad hlavnou 
postupnost•ou a prejavujú se ako nepravidelné pre-
menné hviezdy. Nazývame ich hviezdy typu T Tauri, 
podla typickej takejto hviezdy v súhvezdí Býka. 

Protohviezdy ovefa hmotnejšie ako Sloko (viac 
ako 5M' sa vyvíjajú odlišne. Jadro sa stáva velmi 
horúcim a jasným „ešte predtým, než naň dopadne 
vSčštoa obálky. Jadrové reakcie sa můžu zapálit 
ešte počas akrécie. V důsledku toho má protohviez-
da vg sokú svietivost. Tlak žiarenia spůsobí únik 
prachových čiastočiek z obálky. Čiastočky prachu 
sa pritom zrážajú s atómami a molekulami plynu, 
čím dochádza k úniku aj plynnej obálky. V dů-
sledku tohto procesu, hviezda, ktorá sa sformuje, 
je menej hmotná, než původná protohviezda. Čím 
je protohviezda hmotnejšie, tým váčšia čast hmoty 
sa stráca v °unikajúcej obálke. Teória predpovedá, 
že pri hmotnosti váčšej ako 60 M® sa už hviezda 
nesformuje. 

K velmi zaujímavému efektu dochádza v obálko 
protohviezdy, keá sa jadro stáva horúcejším. Prach 
vo vnútornej časti obálky pohlcuje žiarenie z jadra. 
Jeho teplota sa zváčšuje. Pri teploto 1500 K sa prach 
začne vyparovat. Vnútorná tast obálky sa proto 
vyčistí od prachu, kým vonkajšia, chladnejšia, ho 
stále obsahuje. Tým sa vytvorí rozsiahly prachový 
obal bez toho, že by zvyšoval svoju hustotu smerom 
k centru. 

Astronómovia objevili viaceré prípady kolabujú-
cich mračien a mladých hviezd a pokúšajú sa ich 
zatriodit do správnej vývojovej postupnosti. Štádium 
akrécie pádu okolitej hmoty na horúce jadro, je 
dost obtiažne pozorovat. Usudzuje sa, že hviezda 
Fid Orionis, ktorá vzplanula v r. 1936 a hviezda 
V 1057 Cygni, ktorá vzplanula v r. 1969, sü v tomto 
vývojovom štádiu. Infračervený zdroj MWC 349 má 
charakteristiky, ktoré naznačujú, že ide o proto-
hviezdu s dobro formovaným akrečným diskom. 
Infračervený zdroj, známy ako Becklin-Neugebaue-
rov objekt, zdá sa byt hmotnou hviezdou v štádiu 
prod vstupom na hlavnú postupnost, ked práve od-
hadzuje obálku. P 

— doh — 

Ceoitrálna časf hmloviny v®rióne — oblast, v ktu rej i teraz vznikajú hviezdy. Snímka vlavo je v ultra- 
fialovom, vpravo v infračervenom 
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Planetárium 
v Prešove 

Ľudové hvezdárne, ako špeciali- 
zované kultúrno-osvetové zariade- 
nia vykonávajú důležitá úlohu v 
oblasti popularizácie astronomic-
kých poznatkov a svetonázorovej 
výchove. Je všeobecne známe, že 
slet týchto zariadení na Sloven-
sku, a v mnohých prípadoch aj 
ich vybavenie, ňie je na potreb- 
nej úrovni. Osveta, ktorú vykoná- 
vajú Tudové hvezdárne, sa v pre- 
važnej miere orientuje na mládež; 
preto hlavne školstvo je tým naj- 
častejším spolupracovníkom hvez- 
dárnf a využíva ich činnost pre 
doplňanie vyučovacieho procesu. 
Kedže hvezdárne popularizujú po-
znatky z astronómie a kozmonau- 
tiky, ktoré patria medzi odbory 
špičkovej technickej úrovne, je 
potrebné vybavovat hvezdárne mo- 
dernými prístrojmi a audiovlzuál- 
nymi pomůckami, poanocou kto- 
ných možno najvhodnejšie spopu- 
larizovat základy týchto odborov 
vo verejnosti. 

V astronómii je asto velmi ob- 
tiažne názorne vysvetlit mladým 
Tudom zákonitosti pohybu nebes-
kých objektov a vytvorif predsta- 
vu, ako vznikajú ríizne astrono-
mické úkazy. Nepostrádatelnou 
pomůckou pri názornom vyučova-
ní astronómfe sú planetáriá. Žial, 
na Slovensku máme zatial jediné 
planetárium v Košiciach, pri Tech- 
nickom múzeu. Celková koncep- 
cia rozvoja ludových hvezdární 
však počfta s tým, že planetárfá 
sa budú postupne budovat aj pri 
krajských a okresných hvezdár- 
úach. 

Architektonická štúdia prešovského planetária, 
dokončené už začiatkom budúceho roka. 

které by oralo byt 

Stavba novej budovy planetária je už v prúde. 

Začiatkom roka 1979 sa začala 
výstavba planetária pri Krajskej 
hvezdárni v Prešove, ktoré bude 
súčastou novel budovy hvezdárne. 
V kupole, ktorá bude mat prfe-
mer 10 metrov, bude umiestne-
né — malé planetárium ZKP 2 —
najnovší výrobok závodov Carl 
Zeiss v Jene. Celé zariadenie sa 
odovzdá do prevádzky začiatkom 
roka 1981. Takto budú mať oby-
vatelia druhého najváčšieho mes-
ta Východoslovenského kraja mož-
nost rozšírit si škálu svojich ve-
domostí aj o zákonitosti pohybov, 

FINALE CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE astronómov 
amatérov uskutočnflo sa 8. 12. 1979 v Komornom 
divadle Domu kultúry v Banskej Bystrici. Zúčastnili 
sa ho najlepší jednotlivci zo všetkých krajov SSR. 
K vytvoreniu prfjemnej atmosféry sútaže, ktorú sle-
dovalo vyše dvesto divákov, prispel aj kultúrny 
program umelcov z Banskej Bystrice. 

Sútažné otázky boll tematicky zamerané na de-
jiny astronómie, všeobecnú astronómiu a kozmo-
noutiku. Súfažiaci preukázali velmi dobré vedomosti. 
Konštatovala to aj porota v zložení: Ing. Štefan 

ktoré vládnu v najbližšom ves-
míre. Můžu si prezriet oblohu, 
akú majú nad hlavami naši pro-
tinožci alebo napr. expedície na 
severnom póle. Planetárium po-
skytuje skutočne vela možností. 
Je moderným a dnes už tažko 
nahraditelným pomocníkom ná-
zorného vyučovania astronómie, 
ktorá je důležitou súčastou sveto-
názorovej výchovy. 

Stefánia Lenzová, 
riaditelka Kil Prešov 
Fotografie: J. Humeňanský 

Vitazné družstvo Východosloven-
ského kraje. Foto: D. Očenáš 

Knoška, CSc. (predseda), M. Bélik, J. Úůmůri, dr. K. 
Maštenovú a dr. B. Lukáč. Vífazom sa stal Peter 
Kaňuk z Humenného, na II. mieste sa umtestnil 
Dušan BobuIa z Modry a na III. mieste Peter Ma-
jerčík z Rožňavy, kterých organizátor sútaže —
Slovenské ústredie amatérskej astronómie odmenilo 
hodnotnými vecnými cenami. Súčasne sa hodnotili 
aj družstvá jednotlivých krajov, pre ktoré bolí pri-
pravené odmeny ve foťme krátkodobého pobytu 
v ZSSR, BL'R a NDR. 

—hl —
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Rozprávky 
z astronómie 

Na našej Krajskej hvezdárni v 
Prešove sme začali minulý rok 
s diafónovými programami pro 
deti a mladších školákov. Sú to 
rozprávky, ktoré zaůjímavou a 
prístupnou formou dávajú základ-
né predstavy a astronómi už tým 
najmenším. Hovorené slovo dopi-
ňa premietanie diapozitívov. 

Začali srno Rozprávaním horára 
Jedličku a Rozprávkou hvezdára 
Dominika o Slniečku. Tieto prog-
ramy srno prevzali z pražskej 
hvozděme, ktorá nám ochotne po-
skytla svoje materiály na prefoto-
grafovanie. Protože podujatia ma-
li u najmladších velký áspech, 
pripravili srno další program 
„Vesmír okolo nás", určený už 
pre školákov štvrtých tried zá-
kladných škál. Zostavený je tak, 
aby názorne vysvotloval a dopí-
nal učebnú látku tých partií as-
tronómie, ktoré sú podia novej 
koncepcie vyučovania zaradené do 
osnov jednotlivých predmetov v 4. 
rolníku. 

Učitelia oceňůjú, že tento prog-
ram pomáha pri názornom vyu-
čovaní a upevňovaní učiva. Roz-
hodli srno sa preta pokračovat v 
príprave dalších programov tak, 
aby boli prispůsobené vekovým ka-
tegóriám a nadeázovali na osno-
vy jednotlivých ročníkov. Plánu-
jeme programy pro stredoškolá-
kov i odborne náročnejšie prog-
ramy pre vysokoškolákov ,ktorí 
chcú získat hlbšie poznatky z as-
tronómie. 

Diafónové programy, s ktorý-
mi srno začali v Medzinárodnom 
roku dietata sa na našej hvez-
dárni tešia velkému záujmu, a 
preto táto osvedčenú formu po-
pularizácie astronómie, ktorá pri 
nevetkej náročnosti prináša velmi 
dobré výsledky, odporúčame všet-
kým hvezdárňam. 

Peter Šulek 

Farebná obálka 
Bude mat Kozmos farebnú obál-

ku v celom ročníku? Ano, můžeme 
to už s istotou prislúbit všetkým 
našim čitateTam. Obálky sa tla-
čia v predstihu v tlačiarenskom 
kombináte Pravda v Bratislave. 
Napriek tomu, že technika 4-fa-
rebnej tlače je nákladná, cena 
časopisu sa nemení vdaka dotácii 
Slovenskej aslronomickej spoloě-
nasti pri SAV. Dát ame, že fa-
rebná obálka povzbudí k aktivita 
všetkýeh amatérov, ktorí fotogra-
fujú na farebué diapozitivy: vaše 
snímky radi uverejníme. Tlačiareň 
prijíma diapozitivy formátu 6x6 
cm (kinofilmy len výnimočne). 
Diapozitivy zasielajte poštou (vždy 
ako cenný listy, a to do SÚAA 
Hurbanovo, Komárňanská 65 ale-
ba na adr. výkoaoej redaktorky 
— Tatiana Fabini, 830 00 Bratisla-
va, Bazovského 16. 

Náš jubilant 
Juraj Gčmári sa narodli 8. II. 

1920 v Rožňave. O astronómiu 
sa zaujímal už od detstva. Po-
čas štúdia sa zameriaval pre-
važne na matematiku, fyziku 
a astronómiu, a medzi jeho zá-
Tuby patrila aj jemná mechani-
ka. Vojnové udalosti zmenili 
pekné plány študenta strojníc-
kej fakulty univerzity v Bu-
dapešti. Po oslobodení sa vy-
učil viacerým remeslám — sú-
stružníctvu, kníhviazačstvu, 
jemnej mechaniko a svoje tech-
nické znalosti a zručnost vy-
užíval aj pro zostavovariie a 
konštrukciu astronomických 
prístrojov. Vybrúsil si zrkadlo 
s priemerom 15 cm a v roku 
1956 dokončil svoj dalekohlad 
NEWTON s hodinovým poho-
nom. Astronomickým pozorova-
niam sa venoval len pro vlast-
ni zárubu, ale svojím nadše-
ním vzbudzoval záujem o as-
tronómiu aj v širokom okruhu 
svo jich známych. V roku 1961 
bol spoluzakladateTom prvého 

astronomického krúžku v Rož-
fiavo pri Baníckom múzou. Ne-
skůr vznikal další astronomic-
ký krúžkk pri osvetovej besedo 
MsNV v Rožnave, ktorý začal 
vyvíjat bohatú činnost, čím 
vzbudil zaslúženú pozornost 
štátnych a politických predsta-
vitelov mesta a okrasu. A tak 
15. mája 1966 predseda MsNV 
v Rožtíave odovzdal kTúče o(1 
novej hvezdárna súdruhovi Gě-
mirimu, ktorý tni roky viedol 
lúto inštitúciu aka dobrovolný 
— ochotnicky pracovník. Za-
čitkom roka 1969 prevzal hvez-
dáreii Odbor kultúry ONV v 
Rožnave, rozšíril jej působnost 
na okresnú a menoval za riadi-
teTa súdruha Gdmdriho, ktorý 
táto funkciu zastáva doposial. 
Počas jeho vedenia pribudla 
k hvezdárni pozorovatelna s 
odsuvnou strechou, 12 m Fou-
caltovo kyvadlo, sám vyprojek-
toval a zhotovil na demon-
štračné účely svetové hodiny 
s počítačem juliánskych (lni a 
mnoho mých pomócok, ktoré 
slúžili pri popularizácii astro-
nómic. 

Tento rok oslavůje súdruh 
Juraj Gdmdri 60 rokov. Patri 
medzi zakladajúcich členov 
Slovenského zvtzu astronómov 
— amatérov, je členom SAS 
pri SAV, Gemerskej vlastived-
nej spoločnosti, Socialistickej 
akadémie SSR, pléna Okresnej 
mierovej rady. Jeho obetavá 
kultúrno-výchovná činnost ho-
la ocenená viacerými vyzname-
naniami našich politických, 
štátnych a spoločenských or-
ganizácií. Prajeme mu pri jeho 
peknom životnom jubileu všet-
ko najlepšie, dobré zdravic a 
ešte veTa pekných chvíT v kru-
hu svojich blízkych a priate-
lov astronómie. 

Štefánia Lenzová, prom. ped. 
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Výsledky prát urobených na základe róz-
nych katalógov galaxií umožnili zistit, ako sa 
mení hierarchická štruktúra vesmíru s kle-
sajúcou limitnou magnitúdou galaxií. (Pod 
hierarchickou štruktúrou vesmíru rozumieme 
jeho vnútornú usporiadanost, ktorá sa pre-
javuje predovšetkým v tom, že planéty tvoria 
planetárne sústavy; hviezdy tvoria galaxie; 
galaxie tvoria Metagalaxiu. ) 

Hovoriac o vývoji rozloženia galaxií máme 
na mysli, ako sa zvyšuje hierarchické uspo-
n edanie galaxií s časom. Počíta sa pritom 
s tým, že príslušná súradnicová sústava ex-
panduje spolu s galaxiemi. 

Zmeny v hierarchickej štruktúra galaxií 
ako dósledok vývoja vesmíru súvisia s prob-
lematikou vzniku galaxií. Evolučně efekty sa 
dajú vyšetrovat pomocou korelačnej funkcie, 
která vyjadruje počet galaxií v závislosti na 
radiálnej súradnici v miestnej (neexpandujú-
cej ) súradnej sústave. G. Dautcourt a N. Rich-
ter ukazujú, že štatistický rozbor pozorova-

Vývojové efekty 
v rozdelení dalekých 
galaxií 
pých počtov galaxií na jeden steradián do Ur-
čitej limitnej magnitúdy N(m) a hodnoty W0, 
ktorá vyjadruje amplitúdu plošného hromade-
nia galaxií, může dat odpoveá, či rozdelenie 
galaxií závisí na červenom posune a či teda 
vývojové efekty existujú. Ukazuje sa, že roz-
loženie dalekých galaxií je silno ovplyvnené 
evolučnými efektmi. V Einsteinovom — de 
Sitterovom modeli s Hubbleho konštantou H = 
= 50 km/s/Mpc by sa podla týchto výsledkov 
za posledných 3 . 1O10 rokov bola zvýšila 
usporiadanosť vesmíru 5 násobne. 

Treba však poznamenat, že štatistický vý-
skum nemožno aplikovat na velmi slabé ga-
laxie. U tých se už musia brat do úvahy ko-
rekcie vyplývajúce z obecnej teórie relativity. 
Na hodnoty N(m) a Wo může mat vplyv zá-
mena slabých galaxií s hviezdami v prísluš-
oem poli. Skuto ne, ak percento hviezd za-
miešaných medzi galaxie je velké, dostane-
me výsledoy, podobný účinku vývojového e-
fektu. Je však velmi nepravdepodobné, že by 
sa všetci pozorovatelia dopúštali pri prehliad-
kach galaktických polí velkých chýb a mň-
žeme tak tuto alternativu vylúčit. Zdrojom 
dalších chyb však může byt zmene lumino-
zity galaxií s hodnotou červeného posunu. 
Situácia sa může skomplikovat, ak červený 
posun mladých galaxii je rovny, alebo vflčší 
než tzv. .obrátený červený posun z', pni kto-
rom uhlové rozmery galaxií s rastúcim z už 
neklesajú. Hodnoty Wp totiž opát rastú pre 
galaxie so z > z'. (Výskumy sovietskych 
astronómov urobené pomocou nového 6 m 
ďalekohtadu však predpoklad o velkom počte 
mladých galaxií nepotvrdzujú.) 

Štatistické výsledky výskumu vývojových 
efektov z rozboru katalógov galaxií a kata-
lógov polí galaxií můžu byť ešte ovplyvnené 
aj výberovými efektmi. Pre hraničné magni-
túdy katalógov je totiž vzhladom ku kom-
paktnosti vyššia pravdepodobnost nájst elip-
tickú galaxiu typu E0 — E3 ako špirálnu. Dů-
sledky tohto a podobných výberových efek-
tov je však potrebné ešte len preskúmat, naj-
mi pre ich možný vplyv na zmenu amplitúdy 
hromadenia s kozmickým časom. 

Pndfa Astronomische Nachriehten 4/78, V. B 

Obloha v máji a v júni 
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DRÁHA NEPTÚNA V ROKU 1980 
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VÝCHODY A ZÁPADY 
SLNKA 

Daň východ západ MESA~N FAZY 
hm hm 

Daň h m fáza 
Daň východ západ 28.5. 17 53 3 25 

h m h m 1.6. 21 50 6 03 7.5. 21 25 III 
5.6 -- 1028 14.5. 1301 1~ov 

4. 5. 4 19 19 02 9.6. 1 54 15 28 21. 5 20 17 I 
8.5. 4 13 19 08 13.6. 4 28 20 10 29.5. 22 "8 spin 

12. 5. 4 07 19 13 17.6. 8 23 22 58 6, 6. 3 54 III 
16. 5. 4 01 19 19 21.6. 12 32 0 15 1Z. 6. 21 39 nov 
20. 5. 3 56 19 24 25. 0. 16 42 1 55 20. 6. 13 33 I 
24. 5. 3 52 19 28 29.6. 20 34 4 51 28.6. 10 03 spin 
28. 5. 348 1933 
1. 6. 345 1937 
5.6. 343 1941 
9. 6, 3 41 19 44 MERICOR — nachádza sa začiatkom mája v súhvezdí Rýb, postupne 

13. 6. 3 40 19 46 sa pohybuje cez súhvezdie Barana a Býka a koncom júma je v sú-

17. 6. 3 40 19 48 hvozdí Blížencov. Můžeme ho pozorovať večer krátko po západe Slnka 

21. 6. 3 40 19 49 od 20. V. do 20. VI. 
25. 6. 3 41 19 50 VENUSA — nachádza sa v súhvezdí Býka a Blížencov. Pozorovatelná 

29. 6. 3 43 19 49 je večer až do 10. IV., potom ju můžeme vidieť ráno krátko pred 
východom Sloka. 1. VI. o 19h je v konjunkcii s Mcrkúram. Je od neho 
0,3 stupňa južne. 

MARS — pohybuje sa v súhvezdí Leva a Panny. V májí je vid!-
VÝCHODY A ZÁPADY telný po cell noc, v júni v prvej polovici noci. 25. VI. je v konjunkcii 

MESIACA so Saturnom (2 stupne južne od Saturna). 
JUPITER — v súhvezdí Leva. Viditelný v máji po celú noc, v júni 

Daň východ 
h m 

západ 
h m 

v prvej polovici noci. 4. V. je v konjunkcii s Marsom, je od neho 
1 stupeů južne. 

SATURN — v súhvezdí Leva. Viditelný v máji po celú noc, v júni 
4.5. 23 01 7 17 v prvej polovici noci. 
8. 5. 1 15 11 24 URAN — v súhvezdí Váhy. Viditelný ráno, má jasnost +5,8m, náj-

12. 5. 3 22 16 32 dame ho podia orientačnej mapky. 
16. 5. 5 51 21 25 NEPTÝJN — v súhvezdí Hadonosa. Viditelný ráno, má jasnost +7,7m, 
20. 5. 9 36 — — nájdeme ho podia orientačnej mapky. 
24. 5. 13 43 1 47 PLUTO — v súhvezdí Panny, má jasnost +14m. 
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DRAHA PLANÉTY PLUTO 
V ROKU 1980 

Ó 

Oo 

13h 30m 

Planéta má jasnost 13,7m až 14,0w. Hviezdy na mapka sú zakreslené 
do jasnosti ±10"x. Pre vizuálne pozorovanie je potrebný dalekohf'ad 
o priemere objektivu od 180 mm nahor. Pri fotografovaní je nutná 
komora o priemere objektivu najmenej 150 mm. 

LISTY REDAKCII LISTY REDAKCII LISTY REDAKCII LISTY 

Halo okolo Mesiaca 
13. marca 1979 som sa o ósmej 

večer vybral pozorovat čiastočné 
zatmenie Mesiaca. Ešte pry než 
nastal tento úkaz, pozoroval som 
mesačný spin. Pretože v atmosfé-
ra bola rozptýlená jemná hmla, 
bole možné pozorovat pekné halo 
okolo Mesiaca. Povedal som si, 
že budem sledovat, či bude mat 
zatmenie Mesiaca vplyv na vidi-
telnost interferenčných kruhov. 
Ukázalo sa, že ani pri najváčšej 
fáze zatmenia kruhy nevymizli. 
Vyplynula z toho zaujímavá otáz-
ka, či sú interferenčné kruhy ne-
závislé na jasnosti mesačného 

svitu, ale závislé na jeho polohe 
pri obehu okolo Zeme. Pri ma-
lých mesačných fázach som ešte 
nepozoroval výraznejšie halové 
úkazy, ale v období okolo mesač-
ného spinu velmi často. V okolí 
Medzuva (rozhranie Rudohoria a 
Krasu) sú halové javy okolo Me-
siaca pomerne častým úkazom. 
Myslím, že toto pozorovanie by 
mohlo zaujímat najmá meteoroló-
gov. Matej Schmtigner 

Intenzita optických javov (jas-
nost a rozlíšitefnosf ) závisí hlav-
ne od intenzity svetla, od kon-
centrácie a spektra vodných kva-
piek, popr. Iadových kryštáIov v 

atmosfére. Vzhladom na to, že 
Sl,iko je zdroj najintenzívnejšie- 
ho svetla, najviac optických javov 
v prírode je spojených so Slnkom, 
menaj s Mesiacom. Niektoré op-
tické javy, i ked zriedka, možno 
pozorovaf i u jasných hviezd. Je 
preto samozrejmé, že mesačné ha-
lo možno najčastejšie pozorovat 
pri spine. Možno ho však pozo- 
rovat i pri jednotlivých fázach 
Mesiaca i pri čiastočnom zatrne-
ní Mesiaca (z fyzikálneho hYadis- 
ka medzi mesačným svetlom pri 
čiastočnom zatmení a fáze Me-
siaca nie je žiadny rozdiel). 

RNDr. Ferdinand Hesek, CSc. 

Vážená redakcia, 

KOZMOS 5, 140, 1979 má člá-
nok s názvom „Kozmická me-
teorológia a jej perspektivy". Ten-
to název — aj ked lúbivý a atrak-
tívny — je nesprávny. 

Spojením prídavného mena s 
podstatným vznikajú označenia 
zdórazňujúce niektorú špeciálnu 
vlastnost príslušného vedného od-
boru. Tak napríkiad je „letecká 
meteorológia", „radová meteoro-
lógia" a pod. Prvá patrí do ka-
tegórie, kde prídavné mano zdó-
razňuje obsah alebo užívateIa, 
druhý príklad je z kategórie, v 
ktorom prídavné meno ukazuje 
na metódu alebo prostriedky, kto-
rými meteorológia pracuje. Vami 
použitý výraz „kozmická meteoro-
lógia" nesplňuje ani prvé ani dru-
hé kritérium: obsahom sa netýka 
ani kozmu ani nie je určená žiad-
nym kozmickým uživatelom —
eke letecká meteorológia je urče-
ná tetcom — ale slúži pozemským 
meteorológom a skúma zemské 
ovzdušie. Čo sa metódy týka, ne-
dá se hovoru o „kozmickej metě-
de", ale o dialkovom prieskume, 
meraní a o TV snímkovaní ore-
vádzanom z umelých družíc. Z to-
ho dóvodu je správne a pine vý-
stižné už zaužívané označeni 
"družicová meteorológia". Pod ná-
zvom „Kozmická meteorológia" by 
srna snád mohli čakat pojednanie 
o procesoch v oblakoch kozmic-
kých hmlovín alebo v prúde si-
nečného vetra, ale i tu takýto 
názov by bol skór analógiou než 
správnym označením. 

Dr. Záviš Bochníček, CSc. 

. OPRAVTE SI 

V predošlom čísle nášho časo-
pisu sú štyri vnútorné strany (v 
strede čísla na kriedovom papie-
ri) v chybnom poradí. Strany sú 
sice vytlačené správne, chybne sú 
len vložené a zopnuté, čo móžete 
lahko napravit tým, že vnútorný 
list vyberiete a vložíte tak, aby 
dvojstrana o hvezdárni v Tauten-
burgu tvorila stred čísla. Tým se 
dostane na správne miesto aj fo-
tografia v Androméde. Ďakujeme 
za pochopenie. 

LISTY REDAKCII LISTY REDAKCII LISTY REDAKCII LISTY REDAKCII LISTY REDAKCII 
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PREDNÁ STRANA OBÁLKY: 

Jeden z najmalebnejších útvarov na oblohe —
hmlovina Roseta v súhvezdi Jednorožca (NGC 2237 
až 2239). Zaberá na oblohe plochu 64' x 64', teda 
je to zhruba dvojnásobek priemeru Mesiaca v spine. 
V skutečnosti má Roseta tvar gule s priemerom 
asi 16 pc (asi 50 svetelných rokov) a leží ve vzdia-
lenosti 1400 pc od Zeme. Je to vlastne masívny 
(11 000 M oblak vodíka ionizovaného ultrafialo-
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Lenin's ideas in contemporary astronomy —
J. Dubnička  

The X-ray astronomy — M. Gr(n and P. Koubský 
X-ray spurces as observed from the earth —

R. Hudec  
The cosmological problem of black holes and 

singularities — D. Chochol  
The objects BL Lacertae  
On a misinterpretation of Doppler — M. Lorenc 
Our interview with Prof. J. A. Batrakov —

T. Fabini  
Interstellar mater: a chronicle of the evolu-

tion of the Galaxy — M. Šolc 
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Professor Ján Fischer — M. Noga  
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The Prešov Planetarium — Š. Lenzová  
The sky in May and June  

vým žiarením skupiny horúcich hviezd, ktoré sú v 
centre hmloviny. Tlete hviezdy spektrálneho typu O 
sú modrobielej farby práve preto, že majú vysokú 
teplotu ( až 70 000 K). Na niektorých miestach je 
hmlovina porušená „trhlinami". Sú to ostro ohra-
ničené temné, nepriehladné vlákna prachu, které sa 
premietajú na svietiace pozadie. Aj tlete prachové 
útvary sú súčasfou hmloviny. 
Nachovo červená farba vzniká žiarením vodíka 

pri rekombináciách: volné jadro (protón) zachytí 
elektrón, který potom pri postupných prechodoch 
na nižšie energetické hladiny vysiela žiarenie. Naj-
výdatnejšie žiarenie vzniká pri prechode z tretej 
do druhej hladiny, čemu odpovedá čiara Ha Bal-
merovej série, ktorá má vinovú dlžku 656,3 nm a te-
da leží v červenej oblasti spektra. 
Oblast ionizovaného vodíka sa nazýva StrSmgre-

nova sféra. Jej velkost závisí od množstva ultrafia-
lových fotónov, které prúdia z centrálnych hviezd 
a ionizujú plyn a jednak aj od hustoty atómov 
vodíka v hmlovine. Vodík rekombinuje, takže by 
prestal žiarif, keby ustala ionizácia plynu. Na jeden 
rekombinovaný atóm (teda na vyslanie jedného 
fotónu žiarenia Ha) musí preto pripadaf jeden ultra-
fialový fotón. Ultrafialové fotóny sa teda spotrebujú 
na ionizúciu v oblasti Striimgrenovej sféry a za jej 
hranicemi sa rozprestiera už iba ionizovaný vodík. 

ZADNA STRANA OBÁLKY: 

Časf hmloviny pri Ete Carinae, ktorú uverejňujeme 
ve farba na zadnej strane obálky. Dolná šfpka ozna-
čuje polohu bohatej hviezdokopy Trumpler 14, kto- 
rej najvýraznejšia hviezda HD 93129 A, supergigant 
03, je pravdepodobne najjasnejšia hviezda našej Ga-
laxie. Hamá šipka smeruje ku „kfúčovej dierke'. 

K O Z M O S— populárno-vedecký astronomický dvoj-
mesačník. Vydáva Slovenské ústredie amatérskej as-
tronómie v Hurbanove za odbornej spolupráce Sto-

33 venskej astronomickei společnosti pri SAV, ve vyda-
34 vatelstve OBZOR, n. p. Dočasne poverený vedením 

redakcie Milan Bélik, riaditel SÚAA. Výkonná re-
37 daktorka: Tatiana Fabini, grafická úprava: Milan 

Lackovič. R dakčná rada: RNDr. Anton Hajduk, CSc. 
40 (predseda), Ivan Molnár, prom. fyz. (podpredseda), 
41 RNDr. Anna Antalová, CSc., RNDr. Elemír Csere, 
42 PhDr. Ján Dubnička, CSc., Dušan Kalmančok, Štefá-

nta Lenzová, prom. ped., Ing. Štefan Knoška, CSc., 
43 JUDr. Štefan Kupča, RNDr. Bohuslav Lukáč, Ján Mac-

kovič, Daniel Očenáš, Eduard Odehnal, RNDr. Matej 
45 Škorvanek, CSc. Príspevky posielajte na adresu: 
53 SÚAA Hur.Janovo, Komárňanská 65, PSČ 947 01. Tla-

čia: Nitrianske tlačiarne, n. p., Nitra, ul. R. Jašika 
55 26. Vychádza 6-krát do roka, v každom párnom me-
56 sladí. Cena jedného čísla 4,— Kčs, ročné predplatné 

24,— K's. Rozširuje PNS. Objednávky na predplatné 
57 vybavuje: PNS, ústredná expedícia tlače, 88419 Bra-
5d tislava, Gottwaldovo nám. 6. 
d0 Index. číslo 46257. Reg. SLITI 9/8. 
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Snímek části 
Mléčné dráhy v 
souhvězdí Labutě, 
v okolí hvězdy 
Cygni („průsečík)̀  
křídel a těla, zde 
ovšem vpravo za 
hranicí obrázku). 
Světlé plochy do-
kumentují počet-
nost hvězd v okolí 
galaktické roviny, 
pokud nejsou pře-
zářeny svítícími ob-
lastmi ionizované-
ho vodíku nebo za-
stíněny prachový-
mi mračny. 

Část Mléčné dráhy na jižní obloze v souhvězdí Ara — Oltář (deklinace —49°, ,rektascenze 16h 40m). 
Temný prachový oblak na jihu je lemován svítící oblastí ionizovaného vodíku (NGC 6188), jejíž část 
zakrývá. Uprostřed obrázku je jasnější hvězda (obklopená ohybovým kotoučkem Vzniklým na optice da-
lekohledu), severně od ní čtyřhvězda, která se promítá na otevřenou hvězdokupu NOC 6193. Snímek byl 
exponováf na emulzi citlivou na červené světlo, se ver je nahoře, východ vlevo. 
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