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Najvačšf dalekohlad blurakanského observatória — reflektor so zrkadlom 2,6 metra.
Fotografie z archivu blurakanského observatória.
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Liaden aspekt výchovného pósobenia nemožno podcenit. Musíme působit na rozum i srdce človeka, nezanedbávat ani morálnu a pracovnú výchovu. Avšak tažiskom vždy bude
svetonázorová výchova ako základ pevného
komunistického presvedčenia.
Jan Fojtík na zasadaní ÚV KSS 2. 4. 1980.

Pri čítaní materiálov zo zasadani ÚV KSČ a ÚV
KSS o ideologickej práci sa jste mnohý z nás zamyslel nad problémami vlastného pracoviska. Nejeden z nás si v správe predsedníctva ÚV KSČ podčiarkol slová o tom, že „mnoho erudovaných vedcov
plýtva časom tým, že zbytočne vysedáva na najrůznejších poradách a rokovaniach" alebo konštatovanie, že srna sa „trpko poučili, ako nebezpečné je
nedoceňovat retardačnú silu malomeštiactva" alebo
aj kritické slová o Tuďoch, „ktorí nesú zodpovednosť
a nekonajú vždy s komunistickou zásadovostou, často
chytračia a nedostatky vo vlastnej práci zdůvodňujú
takzvanými objektívnymi príj;inami". Iste je pravdou
to, čo zdůrazňujú všetky vystúpenia na týchto rokovaniach — že pre další rast spoločnosti, a to aj
ekonomicky, samotné nástroje ekonomiky nestačia:
nech by zdokonalená sústava plánovania a riadenia
národného hospodárstva bola akokoYvek důsledná,
skutočné výsledky na konkrétnych pracoviskách závisia do veTkej miery od Tudí, od ich postojov, zodpovednosti voči kvalite vlastnej práce a voči úlohám
spoločnosti. A vychovávat Pudí, ktorým nejde o formálne „vykázanie spinených úloh", ale o to, aby ich
práca bola dobrá a užitočná pre spoločnost — to
je jednou z důležitých úloh ídeovo-výchovnej práce.
V množstve Tudských činností sa sotva nájde jediná, kde by postoj k práci nemal vplyv na jej
výsledok. V každom povolaní od údržbára, predavača, programátora, baníka, účtovníka, učitela až
po architekta či vedca každý může — aj pri tých
tstých podmienkach svoju prácu iba „vykázat", odviest len to najnutnejšie alebo vložit do svolej práce
aj kus elánu, nápaditosti a tvorivosti. Je isté, že
Tudia, ktorí dokážu pracovat s chutou a tvorivo,
majú z práce a napokon i zo života váčšiu radost
než tí, čo sa ledva rozhýbu, kecl im „visí termín nad
hlavou". Každý vie (aj keď to nic vždy nahlas
prizná), že schopnost pracovat s chutou a záujmom
je velký dar. Viastne — je to umenie, ktorému sa
možno naučit. Ekonómovia síce tvrdia, že odmena
je tým najhlavnejším stimulom, ale dovolte mi
zapochybovat: chuť do práce [práva tak ako chuť
do života) nemožno dodat vo forma žiadneho elixíru,
ale iba postupnou výchovou jedinca i spoloinosti —
pričom zrejme jediná generácia Tudí danej spoločnosti nestačí.
Aj kecl je isté, že výchova k tvorivej práci začína
ešte skůr než v školských laviciach [snáá už vtedy,
keď batola prvýkrát postaví vežu z troch kociek
a zatlieska od radosti), predsa obdobie školského
veku rozhodujúco ovplyvnf pracovně postoje na celý
život. Je to obdobie vytvorenia postojov k práci, ku
kolektivu v živote. „Naša škola musí ešte intenzív-

nejšie podporovat v mládeži túžbu po poznaní a snahu dávat spoločnosti maximum síl a tvorivých schopností... Povínnostou školy je cieiavedome napomáhat mladým luďom pri voloe budúceho povolania
alebo študijného zamerania." — hovorí sa v správo
predsedníctva UV KSČ. Sú to úlohy, ktoré tažko
může zvládnut učitel v samotnom vyučovacom procese. Vyžaduje aj pomoc mimoškolskej výchovy. Stovky, ba tisíce Tudí, ktorí pracujú s mládežou v záujmových ikrúžkoch, pomáhajú rozvíjat ich schopnosti,
orientujú ich záujmy, z lťtorých neskůr vyplynie
správna volba povolania — to je práca, ktorej efekt
zatial nedokážeme odmerat či vyčíslit, avšak vieme,
že predstavuje velké hodnoty.
Aj amatérska astronómia je jednou z oblastí záujmovej činnosti mladých Iudí. Aký efekt prináša
v ide'ovo-výchovnej práci a svetonázorovej výchově?
Pozrime si (čo len v stručnosti) program hvezdární,
napríklad v nastávajúcom prázdninovom období.
Zistíme, že vtedy, keď škola končí, hvezdárne poskytujú doslova stovkám mladých Pudí atraktívňe
a aktívne prežitie volných dní. Zrazy mladých as
tronómov-amatérov sú rekreačně stanové tábory,
ale s premysienou, náročnou výchovno-vzdelávacou
náplňou. Každá hvezdáreň má už zaužívaný program
týchto p'odujatí: na celoslovenských zrazoch, ktoré
organizujú SÚAA Hurbanovo, prevládajú prednášky
(v prírode) z různych oblastí astronomie, debaty
mladých Iudí s profesionálnymi astronómami a tento program doplňájú športové hry. Program zrazov
hlohoveckej hvezdárne sa zas opiera o )činnost v záujmových skupinách: fotografovanie slnečných škvřn,
raketové modelárstvo, vlastnoručné zhotovovanie rádia, branná výchova, orlentácia v teréne i na obloha,
aktuálne prednášky o novinkách astronomie dopinené diapozitívmi — a to všetko sa „zmastí" do dvojtýždenného programu. Potom prázdninové podujatia
hlohoveckej hvezdárne pokračujú letnou školou astronomie (pre vyspelejších záujemcov o prírodné
vody) a pre tých nejmladších býva v Políčku pri
Trnave tradičně stretnutie pionierov — astronámov.
Ak k tomu prirátame praktické pozorovania na hvezdární a desiatky prednášok o astronómii v pionierskych táboroch, kam chodia v lete pracovníci všetkých našich hvezdární, a ďalej meteorické expedície,
zistíme, prečo má táto ideovo-výchovná práca, náročná, ale robená velmi prítažlivou formou, tak
velký ohlas u mladých Iudí.
Súdruh Pezlár na zasadaní ÚV KSS povadal: „Doslal sa nepodarilo prekonat nesprávny názor, že
pre svetonázorovú výchovu stačí šírit a propagovat
poznatky, ktoré prináša búrlivý rozvoj vedeckého
poznania". Avšak pro činnost amatérskej ástronómte
naštastie toto konštatovanie neplatí. Tu sa podarilo
účinne spojit popularizáciu vedy s praktickou pracovnou výchovou i orientáciou na prírodovedné disciplíny, tak důležitou pra volbu budúceho povolania
— a zároveň to všetko tvori základ pre systematickú
svetonázorovú výchovu. Astronómia, ktorá vštepuje
do umu i srdce presvedčenie, že vesmír se riadi
zákonmi fyziky: může vůbec existovat lepšia Ltsta
k vytváraniu vedeckého svetonázoru?
Súdruh Pezlár vo svojom vystúpení na zasedaní
OV KSS ďalej hovoril, že treba vytvorit ucelený
systém všetkých zložiek svetonázorovej výchovy. Aj
v oblasti pósobenia hvezdární sa pociťuje nutnost
vytvorenia takéhoto systému. Podia nových učebných
osnov sa astronómia dostala aj na základné školy
ako súčast viacerých predmetov. Dáva to predpoklady, aby se na vedomostiach, získaných v školý,
budovali aj základy svetonázorovej výchovy, protože
právo otázky, na ktoré odpovedá astronómia (vznik
vesmíru, života, Zeme a planét) sú pra mládež mienoriadne prítažlivé a zároveň sú podnetom k vytvúraniu vedéckého svetonázoru. Na vytvorenie systému svetonázorového pósobenia treba však váčšiu
spolupráce, a to právo tak s"kůl aj národných výborov — pri budovaní áalších hvezdární a planetárií.
Amatérska astronómia, hodí je u nás oblastou
velmi mladou, stáva sa účinným a prítažlivým prostriedkom výchovného pósobenia. Docenit a rozvinúf jej možnosti "je v záujmy skvalitnenia ideologickej práce.
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Nad hlavným mestom Arménskej
SSR, Jerevanom, na južných svahoch hory Aragac, je známe Biurakanské astrofyzikálne observatórium, ktoré platí za jedno z najvýznamnejších centier astrofyzikálneho výskumu nielen v rámci
ZSSR, ale aj v celosvetovom meradle. Tu pracuje akademik Ambarcumian, vedec, ktorého menu
je už dávno v astrofyzike pojmom
i ďalšie vedecké osobnosti ako
prof. Markarian (jeho menom sa
nazýva typ galaxií s prebytkom ultrafialového žiarenia, ktorých je
objavitelom), dr. Agekian a další,
ktorí tvoria silnú skupinu tzv. biurakanskej astrofyzikálnej školy.
Poloha biurakanského observatória je skutočne výhodná: leží v
nadmorskej výške 1500 metrov, vo
velmi vhodných klimatických podmienkach, a pritom je pomerne
blízko [35 km) od hlavného mesta.
Pčvodne, v tridsiatych rokoch bola na tomto mieste iba skromná
pozorovatelňa Jerevanskel univerzity. Postupne, v priebehu pol storočia sa vybudovalo observatórium,
ktoré je dnes už komplexom bu
dov; medzi nimi dominuje kupoia
ďalekohladu s 2,6 metrovým zrkadiom, ktorý je najnovším a najmodernejším prístrojom biurakanského observatória. Inštalovaný
bol r. 1976.
V časoch, ked astronómovia Jerevanskej univerzity robili svoje
prvé zásadné práce, ktorými se
neskór biurakanská škola stala
známou na celom svete, pozorovalo sa pomocou prístrojov ovela
skromnejších. Na hore Aragac bol
20 cm Schmidtov dalekohlad postavený spočiatku len pod holým
nebom. Bol to prvý prístroj, ktorý
r. 1946 tvoru l základné vybavenie
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tohto pracoviska. A rovnako intenzívne, ako se začalo s budovaním
observatória, prebiehajú- aj prvé
pozorovania.
V. A. Ambarcumian [vtedy ešte
štyridsiatnik)
študuje pomocou
tohto prístroja hviezdne asociácie.
Nie je náhoda, tvrdil, že hviezdy
rovnakého spekrálneho typu (O a
B, hviezdy T Tauri) sa vyskytujú
na niekiorých miestach oblohy vo
zvýšenom počte; sú to hviezdy,
ktoré sa zrodili spoločne, a to v
nadávnej doba — ich vek sa máta
iba v miliónoch rokov.
Predstava, že výskumný program
si astronóm volí len podia svojho
zamerania na určité teoretické
problémy, bola by dost naivná.
Zaujem vyplynie často len z toho,
aké takty mu prinesú jeho pozorovania — a to závisí v značnej
miere od typu a kvality prístroja,
ktorý má pra svoje pozorovania
k dispozícii. Ďalekohiady nie sú
proto iba akýmsi inventárom observatórii: sú ich dušou, zdrojom
nových podnetov. Biurakanské obs rvatórium začínalo s ďalekohiadom Schmidtovho typu, teda s pristr:>jom, ktorý má velké zorné polo (10-20 štvorcových stupňov,
oproti zornému potu iba niekoikých desatín štvorcovel minúty pri
klasických ňalekohladoch); tento
typ ďalekohladu sa ideálne hodí
na pozorovanie charakteristik nie
jednotlivých hviezdnych objektov,
ale ich celých zoskupení.
Dnes slúži starý 20 cm Schmidtov teleskop biurakanského observatória na systematické prehliadky oblohy. Na snírnkach sa potom
vyhladávajú objekty, o ktorých
štúdium je na observatóriu osobitný záujem a lrtoré sa potom po-

drobnejšie pozorujú mými prístrojmi observatória. Okrem tohto dalekohiadu majú na biurakanskom
aj
observatóriu
další,
novší,
pina automatizovaný ďalekohlad
Schmidtovho typu. Má vstupný
otvor 1 m, priemer zrkadla až 132
cm, a zorné pole 20 štvorcových
stupňov, takže dalekohlad patrí
medzi najváčšie teleskopy tohto
druhu na rvete. Je vybavený tromi
oblektívnymi hranolmi, ktoré sú v
súčasnosti najváčšími na svete, čo
umožňuje získavat spektrá velmi
dobrej kvality v celom zornom poli ďalekohladu. Pomocou prístroja
sa robila detailná kolorimetrfa jasných galaxií a v posledných rokoch sa používa na vyhladávanie
vybuchujúcich hviezd a Markarianových galaxií.
Na biurakanskom observatóriu
majú ešte další, 53 cm Schmidtov
dalekohlad. Systematicky sa ním
pozorovali napr. centrálne časti
viac než 600 Spirálových galaxií.
Pozorovania umožnili zistit, že niektoré špirálové galaxie majú pomerne jasné, kvázihviezdne jadro,
mé zas majú centrálne časti natolko slabé, že sa nepozoruje vzostup jasnosti smerom k centru galaxie. Predpokladá sa, že kvázihviezdne jadrá špirálových galaxií
predstavujú aktívne štádium svojho vývola. Potvrdzujú to aj rádioastronomické pozorovania: kvázihviezdne jadrá galaxií sú častejšie
zdrojmi rádiového žiarenia.
Na biurakanskom observatóriu
pozorujú jadrá galaxií súčasne vo
vizuálnej i rádiovej oblasti spektra. Na rádiový výskum slúži rádiový interferometer, vybudovaný
v areále observatória. Je to zariadenie velkých rozmerov, jeho antény, postavené za sebou, vytvára-

jú rad dlhý 208 metrov. Prístroj zachytáva rádiové žiarenie na vinovoj djžke 75 cm. Je to vinová dIžka, na Iktorej sa pozorujú nielen rádiové galaxie, ale aj kvazary. Štúdiom týchto zaujfmavých objektov
[pozni Malý kurz astronómie v
tomto čísle) sa biurakanské observatórium intenzívne zaoberá v zvý§enei miere najmu po inštalácii nového velkého áalekohladu s prtemerom zrkadla 2,6 metrov, ktorý
začal pracovat r. 1976. (Fotografiu
tohto moderného, výkonného pristroja, ktorý je pýchou biurakanského observatória, uverejňujeme
na 2. strana obálky a detail zrkadla áalekohl'adu vo farebnom provedení na zadnej strane obálky).
2,6 metrový reflektor, tak ako vččšina novších prístrojov biurakanského observatória, pochádza z leningradských optických závodov a
jeho hlavný konštruktér bol odmenený Leninovou cenou. Ide skutočne o vydarený a výkonný prístroj.
Umožňuje detailně štúdium slabých objektov, ktorých výskum je
v popredí záujmu. Robí sa ním
predovšetkým detaiiná spektrofotometria a fotoelektrická fotometria.
Precízna moderná konštrukcia kupoly, pod ktorou je umiestnený
tento najváčší d'alekohTad observatória, je dielom Biurakanskélio
opticko-mechanického laboratónia
Akadémie vied Arménskej SSR.
K základnému vybaveniu observatária patria aj dva klasické áalekohTady s priemerom zrkadla 40
cm a 50 cm. Pomocou 40 cm ďalekohladu sa robili pozorovania, ktoně viedli k jednému z najvýznamnejších objavov v astrofyzike posledných desatročí — k zisteniu,
že svetlo Krabej hmloviny je polarizované. Neskór sa pomocou nebo
zistila aj polarizácia svetla premenného červeného obra k Cep.
Oba prístroje napino pracujú dodnes. Používajú sa na fotoelektrické, fotometrické a polarimetrické
pozorovania rýchlych zmien jas-

Jerevanská štát:ia univerzita.

Biurakan — riadiaci panel 2,6 m áalekohladu.
nosti nestacionárnych hviezd, akými sú predovšetkým vybuchujúce
hviezdy, premenní červení obri
atá.
Keá sa návštevník zoznámi bližšie s výskumným programom dobre vedeného, aktívneho astronomického pracoviska, zistf, že observatórium je ako velká dieltia,
kde pozorovania jednélio ďalekohTadu sú „polotovarom" pne áalší
prístroj. Napríklad 53 cm Schmidtov ďalekohTad má „v nápini" vyhlodávat vybuchujúce hviezdy. Na
jednu fotografická platňu. ktorá sa
zakaždým o kúsok posunie, urobí
každých 5-10 minút expoziciu
tých istých objektov. Hviezdy sa
na platni objavia oko rovnomerné
tmavé krúžky. Avšak niekedy ten
istý objekt, ktorý sa dlho správal
ako bežná hviezdy, vyžiari toTko
svetla, že na platni nechá široká
spojitá čiaru: zachytil sa výbuch
hviezdy a novy objekt sa potom
podrobnejšie študuje na loom prístroji.
K vybaveniu observatória patria
ešte astrografy, počítače na spracovanie údaiov (používajú sa počítače Nairi-1, Nairi-2 a Elektronika-100), spektrografy, fotometre,

laboratóriá, kntžnica (velmi bohatá), dielne, atd.
Protože biurakanská škola sa
odjakživa vyznačovala svojrázňostou názorov a nekonvenčným pristupom k interpretácii faktov, na
zverejňovante svojich prác si tu
založili vlastný časopis „Astrofyzika". Vychádza v ruštino ako celozvázový odborný časopis a zároveň sa v anglickej verzii publikuje v USA.
Toho observatórium, ktoré je
pracoviskom mnohých významných
vedeckých osobnosti, vyznačuje sa
tvorivou atmosférou, k čomu patria aj čulé kontakty s astrofyzikmi celého sveta. Biurakan je miestom konania mnohých významných
medzinárodných sympóztí, kde sa
diskutuje o najčerstvejších novinkách astrofyziky. Napríklad onedlho po objave kvazarov stretli sa
r. 1966 poprední astrofyzici práve
v Biurakane, aby na sympóziu IAU
zhynuli dovtedajšie poznatky o
týchto nových zaujfmavých objektoch. Neformálne pracovné kontakty udržujú v Biurakane s celým
radom pracovísk na svete. Je to
miesto, kam prichádzajú vedecké
kapacity — ale právo tak tu prijímajú na študijné pobyty mnoho
mladých vedeckých pracovníkov.
Aj naša Prfrodovedecká fakulta UK
v Bratislavo má možnost vysielat
sem svojich poslucháčov: okrem
ašpirantských pobytov takmer kažJerevanská
doročne navštevujú
univerzitu a observatórium v Biurakane exkurzie aj od nás. A každý, kto sa z Jerevanu vracia, spomína medzi svojimi cestovatelskými zážitkami aj na to, že astronómia tu má takú velká popularitu
ako snáá nikde inde na svete: aj
prosti Tudia dobne poznajú mená
vedcov biurakanského observatória
a sú na tch prácu hrdí. Astronómia sa tu chápe nielen ako súčast
vedy. ale aj kultúry. A tak kto
prichádza so záujmom o astronómiu, prijímajú ho tu všade s príslovečnou srdečnostou. Biurakan
je miestom, kde astronómia otvára cesty nielen k poznaniu, ale aj
k priateTstvu, ktoré býva medzi
Tuámi spoločných záujmov najkrajšie.
Fotografie: PAVOL RAPAVY
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Biurakanská škola
RNDr. JOZEF TREMKO, CSc.

Biurakanské astrofýzikálne observatórium Arménskej akadéniie
vied je významným centrom svetovej astrofyziky. V priebehu posledných desafročf stalo sa svetoznámym svojimi výsledkami v obnestacionárnych
lasti
štúdia
hviezd, hviezdnych asociáctí a galaxií. Vynikajúce materiálne podmienky, najmá moderně astrono
mické pržstroje, medzi ktorými dominuje zrkadlový ďalekohlad o
priemere 2,6 metra, dobre vybavená knižnica a v neposlednej miere
prostredie, do ktorého je observatórium situované, priaznivo ovplyvi5uje prácu arménskych astrofyzikov. Výrazný podiel na dosiahnutí
prevratných výsledkov v oblasti
teoretickej astrofyziky, vzniku a
vývoja vesmžrnych telies a hviezdnych sústav, ako i prejavov hmoty
v medznýcb fyzikálnych podmienkach, má akademik Viktor Amázaspovič Ambarcumian, ktorý je
zakladatelom i dlhoročnou vedúcou osobnosfou biurakanskej školy.
Rozvoj teórie na pevnom základe
napozorovaných faktov je charakteristickou črtou celej vedeckej
tvorby V. A. Ambarcumiana, ktorý
sám dáva prednosť fyzikálnemu
pochopeniu javu pred jeho zjednodušenou matematickou formuláciou. Biurakan5kej škole, vďaka
i prístrojovému vybaveniu vlastněho observatória, dar! sa udržiavaf
tesné spojenie experimentálneho
objavovania a teoretického bádania. Stála konfrontácia medzi pozorovaním a teóriou je najkrajšou
cestou k pochopeniu podstaty procesov prebiehajúcich vo vesmíre.
V. A. Ambarcumian sa venoval
širokej škále astronomických problémov. Vypracoval teóriu žiarenia hmlovín a obálok hviezd ako
i metódy pre určenie ich fyzikálnych vlastností a vlastnostf hviezd,
ktoré sú p8vodcamt ich žiarenia.
Štúdiom hmotností a vzdialeností
zložiek dvojhviezd určil ich životnos na približne 10 miliárd rokov
a ukázal, že vek otvorených hviez
dokóp je v súlade s výsledkami
ktoré potvrdzujú krátku časovú
škálu veku Galaxie. Vypracoval
matematická teóriu fluktuácie jasu
Mliečnej cesty a kolísania počtu
extrazalakticktr.h
pozorovaných
hmlovín v rí3znych smeroch.
Významný prinos bturakanských
astronómov je v č*fldíu premenn4ch hviezd tvpov TTV Cet a T Taii,
z ktorých mnohé sú členmi hviezdKOZMOS -68

nych asociácií. Podia Ambarcumiana rýchle zmeny jasnosti týchto
hviezd nie sú vyvolané zmenou
množstva žiarivej energie obyčajným prenosom žiarenia z centra
hviezdy do povrchových vrstiev,
ale uvolnovaním energie z látky
doslal neznámych vlastností v podpovrchových vrstvách hviezdy.Biurakanskí astronómovia objavili
prevažnú časť eruptívnych hviezd
vo hviezdokope Plejády.
S biurakanskou školou sa spájajú priekopnícke práce v oblasti
výskumu hviezdnych asociácií, v
ktorých sa v hojnom počte vyskytujú bud hviezdy raných spektrálnych typov O a B alebo premenné
hviezdy T Tau. Podia V. A. Ambarcumiana vek asociácií nepresahuje niekolko miliónov rokov, sú
to teda velmi mladé útvary. Na
základe štúdia množstva medzihviezdnej látky, vyskytujúcej sa
v asociáciách a hviezdokopách G.
M. Tovmasian podporuje Ambarcumianovu tézu, že tieto útvary
vznikli rozpadom z velmi hustej
predhviezdnej látky a nie kondenzáciou protohviezdneho oblaku.
V roku 1966 zadal B. E. Markaran, blízky spolupracovník V. A.
Ambarcumiana, výskum galaxií
s anomálnym spektrom a anomálnym farebným indexom jadra. Ukázal, že pozorovaný nadbytok ultrafialového žiarenia nemá hviezdnv
pěvod, ale je netepelného charakteru. To súčasne znamená, že jadrá týchto galaxií musia byť aktívne. Tento typ aktívnych galaxií
neste meno svojho objavitela B. E.
Markariana. Dostal ich boto objavených vyše tisíc. Ukázalo sa, že
prejavom aktivity móže byť rjekcia látky v tvare prúdu alebo galaxie menšieho rozmeru, prípadne
explózia jadra. Neskoršie bole inými astronómami objavené aj dalšle prejavy aktivity.
Štúdium hviezdnych asociácií
malo svoje pokračovanie pri štúdiu
Markarianových galaxií. Bolí objavené superasociácie v blízkosti galaxií alebo priamo v galaxiách, ba
niektoré galaxie majú vzhlad superasociácii. Vznik superasociárti
vysvetluje Ambarcumianova škola
rozpadom telies v predhviezdnom
štádiu vývoja; z toho možno usúdiť. že predhviezdne telesá mbžu
existovať v galaxiách rÓznych morfologických typov ako i v medzigalaktickom priestore.
Na základe štúdia mladých objektov a sústav, explozivnych javov
u hviezd a aktivity jadier galaxií
dospel V. A. Ambarcumian k presvedčeniu o existenci! velmi hustej
látky doslal neznámych vlastností,
ktorá je zdrojom energie pre búrlivé procesy, pozorované u r6znych druhov vesmírnych objektov.

Akademik Viktor Amazaspovič Ambarcumian, významný
sovietsky astrofyzik, prezident
Arménskej akadém%e vied. Pod
jeho vedením vzniklo jedno z
najvličších centier súčasne j astrofyziky — Biurakanské astrof yzikálne observatórium Akadémie vied Arménskej SSR.
Vd'aka výskumom V. A. Ambarcumiana a jeho spolu pracovníkov, ktorí vytvorili tzv.
biurakanskú školu, začali sa
podrobne študovat hviezdne
asociácie — zoskupenia mladých hviezd. Z týchto výskumov A. Ambarcumian vyvodil,
že „hviezdy nevznikajú jednothvo, ale v skupinách" a zúroveň že „proces vzniku hviezd
v galaxii pokračuje aj v súčasnosti".
Tieto závery malí velký dosah aj pre fžlozofiu. V. A. Ambarcumian rozpracovali mnohé
metodologické problémy kozmogónie a astrofyziky, zaoberal sa vzájomným vzt'ahom prirodných vied a filozofie, úlo
hou dialektiky v súčasne/ astronómii. Osobitnú pozornost
venuje otázkam súčasnej vedeckej revolúcie v astronómii.
V te/to oblasti našiel vynikajúceho spolupracovníka, filozofa
V. V. Kaziutinského.
Základnou konce pciou biurakanskej školy sa stala téza
„vybuehujúceho vesmíru", podPa ktorej hviezdy vznikaiú zo
superhustei látky výbuchom —
a nie kondenzácžou medzihviezdnej látky. Hoci samotná
táto téza nie je v súčasne] astronómii pri jímaná bez výhrad,
zohrala déležžtú úlohu ako impulz ku štúdiu nestacionárnych
objektov (vybuchujúce hviezdy,
akt£vne jadrá galaxii), ktorých
výskumom získala biurakanská
škola pozoruhodné výsledky.
Tento prístup bol zároveň pre
súčasnú astronómiu významným podnetom k podrohnejšiemu štúdiu dynamiky vesmžrnych procesov.
Ján Dubnička

I

Čo publikoval
V. A. Ambarcumian
ako sedemde:siatnik
Nestacionárne hviezdy sú predmetom dvoch čMnkov V. A. Ambarcumiana, ktoré publikoval v roku
1978, ked si astrofyzikálny svet pripomínal jeho sedemdestate narodeniny. Prvý z č'lánkov je venovaný
agregátom s vybuchujúcimi hviezdami a nadvázuje
na cyklus pozorovaní Plejád, uskutočnený na Biurakanskom astrofyzikálnom observatóriu pod vedením
Ambarcumiana v prvej polovici 70-tych rokoch. Počet
objavov vybuchujúcich hviezd („prvých výbuchov")
a ich potvrdení („druhých výbuchov"j umožňuje odbadnút celkový počet vybuchujúcich hviezd za predpokladu, že stredná frekvencia výbuchov je rovnaká
u všetkých hviezd. Ovela náročnejšou úlohou je určit
z údajov o prvých a druhých výbuchoch celkový
počet a funkciu rozdelenia vybuchujúcich hviezd podIa frekvencií. Ambarcumian naši túto úlohu s důvtipným využitím teórie integrálnych transformácií
a s prihliadnutim ku všetkým tažkostiam, ktoré v obrátených úlohách takého druhu spĎsobuje štatistická
neurčitost údajov pozorovaní. Funkcia rozdelenia
podia frekvencií, vypočítaná pra Plejády, silne klesá
pni zmenšovaní intervalu medzi výbuchmi (s charakteristickou hodnotou 385 hodin) a dáva neočakúvane
vela hviezd s dlhými intervalmi medzi výbuchmi,
takže nie je možné „spočítat" všetky vybuchujúce
hviezdy. Je pochopitelné, že teória poskytuje iba približné výsledky pre dlhé intervaly, pretože sa opiera
o pozorovania, trvajúce ohraničený čas (v danom
prípade 2625 hodin), ktoré nemůžu dat dostatočne
spolahlivé údaje o intervalech, dlhších než tento čas.
Možnost získat důležitú informáciu o agregáte
hviezd zo samotnej chronológie údajov pozorovaní

Biurakan — kupola Schmidtovho dalekohladu 1,3 m.

„Leningradská stanica" na biurakanskom observatóriu — ďalekohlad Cassegrainovho typu s priemerom zrkadla 48 cm. Robi sa na ňom UBV fotometria
a polarimetria kvazarov.
(objavov vybuchujúcich hvtezd a potvrdení týchto
objavov) sa zdala autorovi natolko fascinujúca, že
sa rozhodol článok venovat jubileu mého vynikajúceho fyzika a astrofyzika — H. Alfvéna.
Druhý článok je analýzou pozorovaní, uskutočnených s účastou V. A. Ambarcumiana v rámci programu „Guest Investigator" s dalekohladom Princetonskej univerzity, umiestneným na družici „Koperník".
Spoluautori článku sú L. V. Mirzojan z biurakanského
observatória a T. P. Snow. Pozorovala sa hviezda
P Labute v dalekej ultrafialovej oblasti spektra. Táto
hviezda — supergigant ranej podtniedy B, má hviezdny vietor, ktorý sa vyznačuje velkou hustotou a pomerne malou rýchlostou vo vonkajšej časti. Odtekajúca látka sa pravdepodobne zrychluje už pod fotosférou, čiže mechanizmus vzniku vetra je odlišný od
mechanizmuv, pasobiacich u mých hvfezd. Možno
práva s tým súvisí pozoruhodný fakt, že hviezda sa
stala dostupnou pozorovaniu volným okom až v roku
1600 a odvtedy sa jej svietivost takmer nezmenila.
Dá sa teda predpokladat, že je jedným z troch v súčasnosti znúmych objektov typu FU Orióna, pričom
od ostatných dvoch sa odlišuje vysokou svietívostou.
O týchto objektoch vyslovil Ambarcumian v 1971.
roku hypotézu, že už pred zvýšením svietivosti v ich
okolí existovali zdroje korpuskulárneho a netepelné
ho elektromagnetického žiarenia, ktoré sa dostali do
vnútra rozširujúceho sa obalu, takže v súčasnosti sa
ich energia uvolňuje vn forme tepelného žiarenia.
Je možné, že vietor P Labute je pokojným pokračovaním procesov, ktoré póvodne priviedli k oddeleniu
obalu.
Pozorovania v dalekej ultrafialovej oblasti potvrdili súčasné poznatky o hviezdnom vetre P Labute,
naznadilf, že hviezda má pravdepodobne rozsiahlu
fotosféru, a umožnili upresnit jej vzdialenost.
RNDr. VLADIMIR BALEK
KOZMOS - 69

Náš rozhovor
s prof. G. H. Sahakianom

Prof. Gurea Serobovič Sahakian, vedúci Katedry teoretickej fyziky Jerevanskej štátnej univerzity.
Foto: P. Rapavý [1979)

Superhustá látka, z ktorej podTa koncepcie Ambarcumianovej
školy aj v súčasnosti vznikajú vesmírne objekty, je predmetom
teoretického štúdia na jerevanskej univerzite. Ako vedúci katedry teoretickej fyziky tu pésobí známy astrofyzik profesor
Guren Serobovič Sahakian, člen korešpondent Akadémie vied
Arménskej SSR, dlhoročný blízky spolupracovník akademika Ambarcumiana.
Pretože bratislavská Prírodovedecká fakulta UK udržiava s univerzitou v Jerevane živé pracovně kontakty, príležitost navštívit
Jerevanskú univerzitu mali naši študenti už viackrát: vlani
v septembri bola v Jerevane 8-členná skupina študentov Katedry
jadrovej fyziky PF UK a pil tejto návšteve vznikal aj tento
rozhovor.

nak z ambarcumianovského hl'adiska a zároveň
aj z hlediska
tradičnej koncepcie rozptýlenej
hmoty. Ako je známe, Ambarcumianova škola predpokladá, že
počiatočným javom je superhustá

— V teórii sú dye základné otázky. Po prvé je to termodynamika
superhustej (degenerovanej) látky. Na tomto probléme pracujeme
od roku 1980 spolu s akademikem
Ambarcumianom a od roku 1985
sa ňou začali zaoberat aj ďalší
pracovníci našel katedry [profesor Vartanian, Čubarian, Sedrakian a
Z posledných 15 rokov se naše názory niekofkokrát
zmenili; bolo to podmienené rozvojoEm teórie elementárnych častic. Základným výsledkom nášho
štúdia degenerovanej plazmy je
určenie jej chemického zloženia a
vypracovanie
stavovej rovnice,
ktorá reprezentuje závislost hustoty od tlaku. Tieto výsledky sú
ootrebné pra riešenie d'alšej otázky: aké hviezdy, pozostávajúce
degenerovanej látky se míižu
v prírode vyskytovat. Výpočty mo1elov hviezd robíme na základe
relativistickej teórie gravitácie [aj
v neeinsteinovských variantochj.
Základný výsledkk je taky istý,
ako ho formulovali Oppenheimer
a Volkov: pri jadrových hustotách
je objekt neutrónovou hviezdou,
ktorá má priemer rádove 10 km
a jej hmotnost sa približne rovná
hmotnosti Slnka. V oblasti hustót
menších ako 1013 kg/n11 je objekt
bielym trpaslíkom.
m

Guren Serobovič, na vašej katedre sa už m:aoho rokov zaoberáte vlastnostami superhustých
nebeských telies. V čom vidíte aktuálnost tejto problematiky?
— Táto otázka je aktuálna jed-

látka, z ktorej se explozívnysni
procesmi [výbuchmi a vyvrhnutím) vytvára všetko, čo je vo vesmíre. Tradičná koncepcia zasa považuje superhustý stav za koneiřné štádium vývoja vesmírnych objektov. Je teda vidiet, že skúmanie
superhustých javov je dóležité pre
oba tieto prístupy. Je to jedna zo
základných otázkk fyziky i astronomie.
Aké sú základné problémy teúrie superhustých telies?

Kupoly leningradskej stanice.
KOZMOS - 70

i).

0
superhustých
nebeských
telesách

Mohli by sta opísat vývoj náaorov na termodynamiku superhustej látky?

— Základné výsledky predchádzajúcej etapy spočívali v zistení,
že plazma pri hustotách, ktoré sú
cádove zhodné s jadrovými hustotami, pozostáva predovšetkým z
baryónov (protónov, neutrónov,
hyperónov). Ďalším důležitým výsledkom je nájdenie „A e n" fázy
plazmy: pozostáva z atómových
jadjer, elektrónov a neutrónov (z
toho je skrátený názov „A e n" ).
Za posledně 3 roky sme znovu preskúmali otázku termodynamiky
superhustej látky a našli sme
efekt pionizácie, ktorý nahradzuje
neutronizáciu a zabraňuje vytvoreniu „A e n" fázy. Podstata efektu je v tom, že so vzrastom hustoty plazmy sa v atómových ladrách objavujú ir-mezóny. Fri jadrovej hustote látka pozostáva z
rovnakého množstva neutrónov,
protónov a záporných sr-mezónov;
elektrónov je o tni rády menej.
Táto predstava je v ostrom protiklade s tradičným názorom na látku pni jadrovej hustote, podla ktorého superhustá lávka pozostáva
predovšetkým z neutrónov [odtial
aj pochádza názov neutrónových
hviezd).

Obr. 1. Vnútorná štruktúra superhustej hviezdy. (Pod superhustou
hviezdou rozumieme objekt s hustotou viičšon ako 5 . 1012 kg/m3).
1 — kvarky, 2 — hadróny (nukleóny, hyperóny, it a K-mezóny),
3 — jadrová hmota (atómové jadrá) — protóny, neutróny, ir-mazůfly, 4 — „A e" plazma (atómové
jadrá a elektróny).

V posledných rokoch se zaoberáme aj vlastnosfami plazmy pri
pri hustotách vyšších ako 5 . 1018
kg/m3, u ktorých predpokladáme,
že hmota pozostáva výlučne z
kvarkov. Pokračujeme v štúdiu
týchto otázok, ich astrofyzikálaspektov. Zaujíma nás, aká
bude vnútorná štruktúra hviezd
vo svetle týchto nových výsledkov.

e"

I
V súčasnosti sa pozoruje viac
pulzarov ako pripúšfa hypotéza
ich vzniku za supernov. Aký je
váš názor na původ pulzarov
(neutrónových hviezd)?
— Ťažko je odpovedat. . . Študuiem superhustý stav ako daný,
neskúmam otázku návodu superhustej látky vo vesmíre. Z Ambarcumianovho hladiska se sunerhustý stav novažuje za východiskový, pretože ako vyplýva z
pozorovaní, vo hviezdach i v galaxiách prehiehajú procesy výbuchov, vyvrhovania a výtoku hmoty
a opačný proces sa priamo nenozoroval. Treba zdůraznit, že Ambarcumian za superhustý nepovažuje iba stav látky s jadrovou
a vyššou hustotou. Napríklad Galaxia stlačená do gravltačnéhb polomeru by mala hustotu rádove
10-3 kg/m3, čo je približne tisíckrát menej, než je hustota nášho
vzduchu.

Obr. 2. Schéma magnetického disku pulzaru. V strede je superhustá
hviezda (jej štruktúru pozni na
obr. 1).
je magnetický moment,
4460
r (vnútorný polomer) =
(M/MQ) 1/3/Q 2/3 km. R (vonkajší
polomer) = c/S2. Hrúbka disku je
približne 0,15 T1/2/12.
u

V súčasnosti predpokladáme, že
v centre velmi hustých hviezd sa
nachádzajú kvarky. Ďalej nasleduje vrstva z hadrónov (nukleóny,
mezóny, hyperóny), nestlačitelná
jadrová látka [teda presnejšie,
látka, ktorej stračitelnost možno
aanedbat), potom hustota skokom
klesá půfstokrát a začína sa vrstva, v ktorej látka pripomína bietělych trpaslíkov — je to „A
za plazmy [atómové jadrá a elek(róny). Pozn I obr. 1.

Ambarcumian nevoní difúznoj
koncepcii, pri zrode ktorej stál
Laplace. Konkrétnu teóriu zatial
nemá, ale naša katedra v tomto
smere intenzívne pracuje. Difúzna
teória má jasné a logické fyzikálne principy, no exaktné výpořty
neexistujú. Teda ani v jednom ani
v druhom smere sa spolahlivé teoretické výsledky zatial nepodarilo
dosiahnut.
V určitom zmysle sú opodstatnené iba tieto prístupy. Bobo by
snáď možné zjednotenie na základe predstavy o kolobehu látky.
V akom stave je teória atmosféry pulzarov?
— Dokázali sme prítomnost diskovitej rozriedenej plazmy okolo
neutrónových hviezd, ktorá se nazýva magnetosférá. [Existenciu takejto magnetosféry vo vonkajších
vrstvách, v ktorej pravdepodob e
vzniká rádiové žiarenie, predpovedel ako prvý Gold.) Plazma se
udržiava vďaka spolupůsobeniu
magnetického pola a odstredivých

cíl. Tento disk rotuje s neutrónovou hviezdou ako tuhé teleso vďaka tomu, že plazma je „vmrazená"
do magnetického pola (obr. 2).
Aký význam má, podla vašej
mienky, rozvfjat neeinsteinovské
teórie gravitácie?
— Einsteinovu teóriu p•otvrdzujá tni dobre známe javy: odklon
svetelného lúča v gravitačnom poli, červený posun a precesia planetárnych dráb. Toto sú efekty
slabého gravltačného pola (postnewtonovské priblíženie). Avšak
Einsteinova teória vedie aj k druhému důležitému výsledku — riešeniu pre čierne diery. Riešenie
opisuje hviezdu, stlačenú pod tzv.
gravitačný polomer, pri ktorom je
gnavitácla natolko silná, že chod
vlastného času spomaluje na nulu.
Jedinými prejavmi čierne] diery
je gravitačné pole a určité kvantové efekty, ktorých teóriu rozpracoval predovšetkým Hawking.
Mnohí astrofyzici usudzujú, že
čierne diery sú defektom teórie,
pretože priestoročas sa vnútri sféry s gravitačným polomerom správa „nenormálne". To vyvoláva určitá pochybnost a vedle k predpokladu, že Einsteinova teória
nestačí na popis fyzikálnych dejov
v mimoriadne mohutných poliach.
Existujú aj argumenty pne opaJsný
názor. Einsteinova teória harmonizuje s geometrickými ideami Riemana a Cartana. Závažným argumentom pra správnost. Einsteinových teórií je aj to, že jeho popis
gravitácie je formálne zhodný [z
hladiska jeho abstraktnej geometrie) s popisom elektromagnetizmu.
Možno teda zhrnúf, že pochybnost, či treba rozvfjat neeinsteinovské teórie gravitácie, vyplýva
len z otázky čiernych dier. Z tohto důvodu je důležité skúmat aj
druhé možné varianty teórie. Skúmali sme možnosti áalších gravitačných teórii: Jordanovej a Rosenovej. Rosenova teória je postrojená v duchu Einsteinovej teórie, no neobsahuje čierne diery,
naproti tomu Jordanova teória
predpokladá, že gravitačně konitanta
je pomely sa meniaoou funkciou súradníc a času.
Oba teórie dávajú v postnewtonovskom priblíženf výsledky, ktoré sú v súlade s pozorovanim.
[Idea gravítačnej konštanty meniacej sa v čase pochádza od
Diraca. )
Existuje však jedno silné ohraničenie. Všetky tieto teórie sú
velmi podobné Newtonovej teórii
gravitácie, z ktorej vyplýva, že
objekty s velkými hmotnostami
musia kolabovat. To znamená, že
kolaps je nevyhnutný a otázka je
ten v tom, či v teórii čierne diery
existujú alebo nie.
Ak by existenciu čiernych dier
potvrdili pozorovania, bola by to
velmi významná udalost. Avšak
zostane problémom, ako ich odlišit od neutrónových hviezd. Vždy
bude na mieste otázka: je to čierna diera aleb•o neutrónová hviezda?
Zhovárali za:
RNDr. VLADIMÍR BALEK
PAVOL RAPAVÝ
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Pohlad do jedného z laboratórií biurakanského observatória. Velkým
ďalekohladom sa robí fotometria hviezd aj v infračervenej oblasti
spektra. Pretože fotonásobiče nie sú dostatočne citlivé na tieto vinové
dlžky, v tomto laboratóriu sa snažia zdokonaliť metodiku zosilnenia
výstupného signálu: pridaním svetla určitej vinovej dlžky sa infračervený signál přetransformuje na také vinová dlžku, která je v rozsahu optimálnej citlivosti fotonásobiča.

Hviezdy vznikajú z globúl
Na konferancii „Problémy fyziky a vývoja vesmíru", ktorá sa
konala v Jerevane koncom roku
1978 pri príležitosti sedemdesiatin
akademika Ambarcumiana, zišli sa
poprední astrofyzici z celého sveta: bol tu J. H. Oort, B. Lovell,
H. Alfvén, J. Herbig, H. Arp a
ďalší. Zo zborníka prednášok, ktoré odzneli na tejto konferenci!,
vyberáme niektoré zaujímané údaje z prednášky B. J. Boka, profesora Arizonskej univerzity: ide e
další pozorovací důkaz, ktorý
podporuje tradičnú, dnes všeobecne prijímanú teúriu, že hviezdy
vznikajú kondenzáciou z prachoplynových oblakov medzihviezdnej
látky.
Nevelké izolované oblaky medzihviezdnelio plynu a prachu, ktoré
pozorujeme najmů pozdíš pásu
Mliečnej cesty, nazval kedysi
William Herschel „diery na nebi".
Dnes ich voláme globulami. Súčasný katalóg obsahuje vyše 300 globál do vzdialenosti 500 parsekov.
Avšak odhaduje sa, že v celom
systéme Mliečnej cesty je týchto
objektov približne až 25 tisíc.
Fri pozorovaní vo vizuálnej oblasti spektra sa globuly javia ako
kruhovité temné hmloviny; vo vi čšine prípadov majú óstro ohraničené okraje. Ich uhlové rozmery
sú v rozmedzí od 3 do 20 minút,
ich lineárny polomer je v5čšinuu
medzi 0,15 až 1,2 parseka (30 tisíc
až 250 tisíc AU ) a !ch hmotnosť
sa pohybuje od 10 do 1000
hmotností Sluka. Pomocou rádioastronomických pozorovaní sa zistila v globulách prítomnosť niektorých organických molekúl (CO,
NH3), z čoho vyplýva, že stredná
vnútorná teplota týchto objektov
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je v rozmedzí 8 — 10 K. Teplota
je v celom objeme globuly rovnaká, pričom v menších globulách
býva teplota o niečo nižšia než
stredná (do 5 K) a vo velkých
globulách do 18 K.
Detailnejší rozbor pozorovanéha žiarenia molekúl CO v globulách ukázal, že existujú odchýlky od štandardných rýchlostí pohybu látky v globuli, ktorých rozsah je od 0,5 do 1,0 km/s. Tieto
odchýlky pravdepodobne predstavujú rýchlosti kolapsu pozorovaných globál. Ak je tento predpoklad správny, vyplýva z toho, že

Globuly a objekty Herbig-Haro.

vůčšina globúl, ktoré v súčasnosti
pozorujeme, bude kolabovať na
protohviezdy za čas rádove pol
milióna rokov. Tento záver však
nie je konečný, pretože v niektorých častiach globuly můžu mat
rozhodujúci vplyv efekty turbulencie a magnetického pofa a súčasne značná úlohu hrá aj rotácia.
U najlepšie preštudovaných velkých a hustých globál (napr. Barnard 361), ktoré majú maximálnu
hustotu okolo centra, nepozorovala sa žiadna známka fragmentácie.
Kolaps globuly vedie k formovaniu malej hviezdy, obklopenej
oblakem medzihviezdneho prachu
a rozličných molekúl. Takýto objekt může byť pozorovaný ako velká chladná hviezda s obálkou neskondenzovanej
medzihviezdnej
látky. Ak objekt rotuje, může sa
vytvoriť dvojitý alebo viacnásobný
systém. Jednou z možností je aj
vytvorenie hviezdy s planetárnou
sústavou.
Procesy, pri ktorých sa globula
vyvíja od samostatného oblaku
kozmického prachu a molekulárneho plynu až po protohviezdu
s obálkou, považovali sa už dlhší
čas za pravdepodobné. Avšak důkaz toho, že vznik hviezdy skutočne súvisí s globulami, podařilo
sa získať len nedávno. V roku 1977
Schwartz objavil, že dva Herbigove-Harove objekty (sú to objekty,
ktoré považujeme za začiatočnú
fázu vývoja hviezdy) označené
ako H-H 46 a H-H 47, sú spojené
s párom globúl. Objekty H-H vytvárajú časť horúceho vlákna
v globuli, takže je to prvý priamy důkaz rodenia sa hviezdy, spojenej s globulami.
Tento objekt (na pripojenom obrázku oz:iačený šípkon) je v súhvezdí Vela (a = 8h24m, d =
_
—50°50'). Fotografiu získali
cez 4 metrový d'alekohlad observatória na Cerro Tololo r. 1978.
Expozícia 60 min na hypersenzibilizovanú platňu.
— pr —

Holografia
v astronómii
RNDr. JOZEF ZVERKO, CSc.

Slovo holografia je sice velmi frekventované, ale
už menej sú známe principy a možnosti tejto meti6dy,
ktorá v posledných rokoch našla zaujímavú apiikúciu
aj v astronómii. Holografický záznam zachytáva totiž
informáciu nielen o intenzito svetla, ale aj fázu svetelnej viny. Umožňuje teda, aby sme na jeden fotografický záznam zachytili okrem obrazu objektu aj
jeho spektrum. Vzniká záznam, ktorý je súčasne aj
fotografiou, aj spektrogramom.
Aby sa vytvoril holografický záznam, musí na emulziu působit jednak priame svetlo, ktoré prechádza
emulziou od zdroja (teda hviezdy) a jednak svetlo
odrazené spůf, ktoré sa po prechode emulziou odráža
od kovového dna. Tieto dva svetelné viny spolu interferujú. Z takto vytvoreného obrazu možno potom
rekonštruovat charakter původného svetla hviezdy
tak, že osvetlime záznam bielym svetlom známeno
sp' ktrálneho zloženia.
Prvé kroky pro praktické uplatnenie tejto metódy
v astronómii urobili švédski astronómovia Lindergren
a Dravins z observatória v Lunde. Fotografická platňu upevnili v špeciálnom držiaku tak, aby emulzia
bola v styku so zrkadliacim povrchom kovového zrkadla. Ako kovové zrkadlo slúžila hladina ortuti.
Platňa sa exponuje v niektorom z ohnisk normálneho
dalekohledu. Svetelná vina, ktorá dopadá kolmo na
rovinu emulzie, projde sklenenou platňou a emulziou, potom sa odrazí od kovového zrkadla spát. Po
odraze interferuje s dopadajúcou vinou. Protože sa
použilo kovové zrkadlo, ktoré má vysoká elektrická
vodivost, v zrkadliacej rovino bude uzol svetelnej
viny a odrazená vina bude fázovo posunutá o polovicu viny f' ). Takto sa v emulzii vytvori stojaté
elektromagnetické vinenie. Fotograficky obraz —
sčernanie, je priamo ámerné hustote elektrickej energie v danom mieste emulzie. Proto najváčšie sčernanie dostaneme v miestach, kde je kmitňa elektrickej
zložky. Ak si terez predstavíme, že sme platňu exponovali monochromatickým svetlom o vinovej dižke á,
najváčšie sčernanie bude vo vrstvách rovnobežných

SKLENENÁ PLATŇA
( NOSI C EMULZI E )
FOTOGRAFICKÁ ':
EMULZIA

Obr. 1: Rozdiel medzi spektrálnymi záznamami taj
istej skupiny hviezd klasickou fotografiou s objektfvnym hranolom na tenká fotografická emulziu (horn)
a priamou fotografiou v hrubej holografickej emulzii
(dolu). Prednosti holografickej spektroskopie sa prnjavujá najmň v hustom hviezdnom poli.

s povrchom platne a navzájem vzdialených o
kde n je index lomu emulzie.
Ak exponujeme platňu svetlom, ktoré je zmesou
vin různych vinových dižok, napríklad svetlom hviezdy, dostaneme v emulzii množstvo takýchto vrstiev.
Sčernante v nich bude odpovedat intenzito jednotlivých zložiek (farieb) svetla pozorovaného zdroja.
Fotografická emulzia teda pracuje ako malý interferometer, ktorý má spektrálnu rozlišovaciu schopnost
vo viditelnom svetle. Velkou výhodou zároveň je, že
možno používat bežne predávané emulzie, ktoré majá
spektrálnu rozlišovaciu schopnost )‚JAL = 100. To odpovedá možnostiam nízkodisperznej spektroskopíe,
napríklad snímaniu hviezdneho pola Schmidtovým
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Obr. 2: Vlavo: Geometria zaznamenávania spektra v priestorových hologramech. Emulzia sa exponuje ze zadnej strany
platne cez sklo a interferogram sa zaznamená v
hibke emulzie. Vpravo:
Rekonštrukcia svetla z
hologramu.
vyvolaného
Bmulzia sa osvetli z prednej strany paralelným
zviizkom láčov bieleho
svetla. Interferogram, zaznamenaný v emulzii, odráža prednostne tle vinové dlžky,ktoré obsahovalo póvodné svetlo hviezdy.
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mé

dalekohiadom s objektivnym hranolom. Oproti spektrám získaným objektivnym hranolom má však holografická metóda tů výhodu, že ani v hustých hviezdnych poliach sa obrazy spektier hviezd neprekrývajú
(a tým neznehodnocujú), lebo spektrum je zaznamenané do hjbky emulzie a nielen na jej povrchu ako
pri bežnej fotografii. Preto možno získat kvalitný záznam spektra aj psi zhoršených pozorovacích podmienkach (seeing), dokonca aj pri nepresnej pointácii úalekohiadu. (Pri snímaní objektivnym hranolom
všecky tieto nedostatky sune zhoršujú kvalitu exponovanej platne.)
Kde sú teda hranice využitia holografie pri pila mel astronomickej fotografii? Napríklad Schmidtovou
komorou by srna mohli na zábere, ktorý zachycuje
10 miliónov hviezd (napr. v oblastí Mliečnej cesty)
získat nielen astrometrickú a fotometrickú informúciu, ale zaznamenat aj spektrá všetkých jednotlivých
hviezd.
Vrátme sa však k jednoduchému interferogramu,
ktorý sme získali exponovaním fotografickej platne
monochromatickým svetlom vinovci dižky A. Takýto
záznam má tú vlastnost, že najlepšie odráža svetlo
takej vinovej dižky, akým bol vytvorený. V našom
prfpade opat A. To znamená, že interferogram vytvorený svetlom hviezdy uchováva informáciu o spektrá)nom zložení jej svetla. Ked naexponovanú a vyvolanú
platňu osvetlíme bielym svetlom, spektrálne zloženie
odrazeného svetla bude odpovedat spektru pozorovanej hviezdy. Mažeme sa o tom presvedčit napríklad
pomocou malého spektrografu a mikrofotometra. Linhviezdy
dergren a Dravins pozorovali Vegu a
róznych spektrálnych tried. Použili bežné emulzie
(Agfa-Gevaert 8E75B a Kodak 649-F) a platna exponovali v Nasmythovom ohnisku 61 cm dalekohiadu a
v coudé ohnisku 25 cm slnečného dalekohiadu. Získali spektrogramy s priebehom intenzity spojitého
spektra, z =ktorých je možné určit spektrálne typy
hviezd.
Praktické výsledky nic sú samozrejme tak ideálne
oko teoretické predpoklady. Je však možné zlepšit
citlivost emulzií, odstrániť rušivé odrazy na rozhraniach optických prostredí a tak zlepšit pomer užitočného signálu k šumu. V každom prfpade je však holografie progresívnou metódou, ktorá astronómii otváre kvalitatívne nové možnosti získavania pozorovaní.

Nové určenie
gravitačnej konštanty
V rovnici, opisujúcej Newtonov zák-on prítažlivosti, vystupuje konštanta úmernosti G,
ktorú zvyčajne nazývame Cavendishovou grevitačnou konštantou. Vo fyzika, geofyzike a astronómii sa v súčasnosti používa hodnota gravitačnej konštanty, ktorú namarali Heyl a
Chrzanowski (USA) v r. 1942: G = (6,674 ±
± 0,005) . 10 11 m3 kg' 5 2. V poslednom čase
sa v mnohých štátoch robia pokusy znovuurčenia konštanty G. Úspešný experimentuskutočnila skupina odborníkov v Šternbergovom
štátnom astronomickom ústave Moskovskej univerzity (ŠŠAU). V podstate postupovali podia
schémy Heyla a Chrzanowského a G určili
metódou torzných váh v dynamickom režime,
pričom v konštrukcii a metodike experimentu
urobili určité zmeny. Vo svojich prácach ich
autori podrobne opisujú, zaujímavejšie však
je, že celkove urobili 20 meraní, ktoré uskutočnili v 4 sériách: marec — máj 1975, marec
— jún 1976, január — marec 1977 a október
— december 1977. Aby vylúčili systematické
chyby vo výsledku, medzi jednotlivými sériami
opakovali váženie a meranie lineárnych rozmerov v zariadení. statistickou analýzou se
presvedčili, že všetky merania možno zlúčit
do jedného súboru, odíkial' stredná hodnota
gravitačnej konštanty G vychádza G = (6,6745
-f- 0,0008) . 10-11 m3 kg-1 s 2. V porovnaní s inými hodnotami sa ukazuje, že výsledok merania v ŠŠAU petrf medzi najlepšie, ved okrem
m ého zvýšil presnost oproti hodnote Heyla a
Chrzanowského o jedno desetinné miesto.
Podia Doklady Akademii nauk SSSR,
Tom 245, Ns 3, 1979

Kozmologická zmena gravitačnej
konštanty G a jej dósledky
V posledných rokoch sa objavilo
množstvo nových kozmologických
teórií, ktoré predpokladajú, že grevitačná konštanta G sa menf s časom. Medzi nimi je aj teória Hoylea a Narlikara (1973). Tito autora
uvažujů o možných merateiných
efektoch a ukazujú, že pokles G
tiažového
by spůsobil
pokles
zrýchienia v Zemi s následným
zmenšením sil, ktoré ju stláčajú,
a teda by bol sprevádzaný expanzfou planéty ako celku. Aby určili
zmenu polomeru, považovali Zem
za dvojvrstvové teleso pozostávajúce z tekutého jadra obklopeného
pevným plášťom.
V roku 1977 Lyttleton a Fitch
ukázali, že ich postup nie je matematicky celkom správny a praviedli presné numerické integrácie pra dvoj- aj trojvrstvový model Zeme, pričom uvažovali r®zne
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fyzikálne podmienky jej vnútra.
Okrem zmeny polomeru Zeme vypočítali zmeny momentu zotrvačnosti, ktorý je potrebný pre vysvetlenie starých zatmení. Zistili,
že palomer sa menf skoro lineárne
a Pr! zmene G o 0,01 % vzrastia
0 38 m. Rýchlosť zmeny G s časom
je v ríiznych kozmologických teóriáeh rozdielna. NajvOčšia hodnota
(Diracova) je óG/G = —6.10 -1f
rok -1. Potom vychádza zmena polomeru 2,3 km za lOs rokov (Hoyle
a Narlikar vypočítali 10 km za 10s
rokov), čo v prepočte na obvod Zeme je asi 2.10 -2 mm za rok alebo
500 km za celé obdobie existencie
Zeme.
Je potrebné poznamenať, že v
reálnej Zemi sa nemňže uvažovať
fba meniace sa G, keú chceme určiť ako sa mení jej polomer a iné
vlastnosti s časom. Je tu totiž rad

javov, ktoré naznačuji!, že také
zmeny by sa vyskytovali aj keby
G bulo konštantné. Napríklad z
laboratórnych experimentov je známe, že fázová zmena materiálu
vonkajšieho obalu na materiál
plášťa (ku ktorej dochádza v híbke asi 413 km) nastáva pri zvýšení teploty len za sůčasného zvýšenia tlaku. Ked'že vnůtro Zeme sa
ešte zahrieva rádioaktívnym teplom, fázová zmena prebieha vo
ví čšej hibke, kde panuje prfslušný vyšší tlak. Materiál plášťa sa
tu menf na materiál s menšou hustotou, t. j. vščšfm objemom. a teda
výsledným efektom je rozpfnanie
polomeru Zeme. Na druhej strane
ak prffineme hypotézu, žp tekuté
jadro in dalšou fázou plášťového
materiálu, táto fázová zmena nri
vzraste teploty je natoiko produktívna, že následné zmršťovanie Zeme ako celku prevýši exuanziu
spésobenů aj tem nairýchlejšfm
pokiesom G, aký bol doteraz odhadnutý.
Podia Monthly Notices of the
Rove Ast ronomical Society, Vol.
18, N! 2, 1977.
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Riintgenové halo v súhvezdí Labute.

Z meraní družice HEAO-1, ktorá mapovala oblohu
v rtintgenovej oblastí, vyplynul zaujímavý objav:
v strede známeho letného súhvezdia Labute je vo
vzdialenosti asi 6 tisíc svetelných rokov od Zeme
obrovská bublina horúceho medzihviezdneho plynu,
ktorej priemer možno odhadnút až na 1200 svetelných rokov.
Podia dr. W. Casha z Univerzity v Colorado, ktorý
sa podielal na spracovaní výsledkov meraní družice,
obsahuje tento gulovitý útvar také množstvo horúceho plynu (s teplotou až 2 milióny stupňov), že by
stačilo na vytvorenie asi 10 tisíc nových hviezd podobných nášmu Sluku. Energetický výkon tejto superbubliny je asi desatnásobne váčší než celková energia, ktorú vyžiarilo naše Sluko od svojho vzniku za
celých 5 miliárd rokov. Poznáme len velmi málo
astrofyzikálnych procesov, ktoré by boli schopné dodávat takéto množstvú energie. Napríklad pri výbuchu supernovy (čo je najmohutnejšia explózia, akú
astronómovia poznajú), uvoliíujú sa len asi 3 percentá energie, ktorá by bola potrebná na vytvoreníe
takejto superbubliny. Preto je teraz najváčším problémom nújst odpoveď na otázku, akým spósobom sa
mohlo tak velké množstvo energie sústredit do obrovského gulovitého útvaru. Dr. Cash sa domnieva,
že superbublina horúceho plynu sa mohla vytvorit
pri explózii cele! série supernov (snád tridsiatich
alebo až stovky), ktoré postupne vybuchovali v tejto
oblasti v rozmedzí posledných troch miliÓnov rokov.
V oblasti Mliečnej cesty v súhvezdí Labute, napravo
od miesta, kde leží superbublina, rozkladá sa tmavý
mrak chladného plynu, ktorý zastiera Mliečnu cestu
a je známy ako Velká trhlina v Labuti. Meria asi
800 X 3000 sveteiných rokov a obsahuje dostatok materiálu na vytvorenie asi 5 miliónov hviezd. Ak ne-

Mliečna dráha v súhvezdí Labute. (Jasná hviezda je u Cyg).

Foto: Pavol Rapavý
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daleko tejto oblasti vybuchla pred 3 miliónmi rokov
supernova, tá časí hmoty, ktorá bola vyvrhnutá pri
explózli do medzihviezdneho priestoru, narazila na
chladný plynový mrak. Ako sa rázová vina pohybovala cez oblak, plyn sa stláčal a začal sa postupne
— v priebehu 10 tisíc rokov — zhlukovat. Takto sa
mohla vytvorit skupina asi tisicich hviezd, z ktorých
desat mohlo explodovat ako supernovy.
Pri explózii týchto desiatich hviezd sa rázovou
vinou znova stlačil plynový oblak, čo vyvolalo tvorbu
dalších hviezd. Zároveň energia explózie, smerujúca
na opačnú stranu od oblaku mohla mat ten účinok,
že „vymietla" okolitý medzíhvtezdny priestor a tak
sa snád vytvorila samostatná obálka — bublina mimoriadne horúceho materiálu, ktorú dnes pozorujeme
ako mohutný zdroj riintgenového žiarenia.
Dr. Cash tvrdí, že takáto retazovitá tvorba hvíezd
je hlavným mechanizmom vzniku nových hviezd.
(Slnko tiež mohlo vzniknút na okraji podobnej bub•
liny.)
Prečo sa však takýto velký útvar v súhvezdí Labute
nikdy predtým nepozoroval? Treba si pripomenút, že
čYm je látka horúcejšia, tým na kratších vinových
dlžkach žiari. A tento útvar je natolko energeticky
výkonný, že sa pri rozpínaní ochladzuje vyžarovaním
rSntgenových lúčov, takže v optickej alebo infračervenej oblasti spektra ho nemožno pozorovat.
Práva preto, že ide o útvar tak rozsiahly, nikdy
sa nepozoroval v celku. Pri krátkych rintgenových
prehliadkach sa sice zistilo rSntgenové žíarenle
v týchto oblastiach oblohy, ale nikto nevedel, o
vlastne pozorujeme: žiarenie v jednej oblasti sa pripisovalo zvyšku supernovy, v m el oblastí sa zas
vysvetlovalo ako žiarenie horúceho plynu, unikajúceho z našej Galaxie. Že ide o jediný, obrovsky zdroj
rSntgenového žiarenia, zistilo sa až pri prvom kompletnom mapovaní oblohy v oblasti rSntgenového
žiarenia, ktoré prvýkrát sprostredkovala družica
HEAO-1 v auguste 1977. (Táto družica zanikla v atmosfére v marci minulého roku po ukončení svojho
výskumného programu.)
Podia NASA News 17. 1. 1960 -tf-

Schéma ukazuje 5 štádií vývoja superbubliny: (zhora
nadol) oblak a hviezda; hviezda exploduje ako supernova a rázová vina naráža na oblak; z oblaku se
tvoria nové hviezdy; niektoré z nich explodujú ako
supernovy a vytvárajú bublinu, ktorá sa zač/na rozpínať; nakoniec vznikajú dalšle hviezdy a superbublina Balej narastá.

Chladný big bang?
V NASA považovali za potrebné vydat začiatkom januára tohto roku oficiálnu správu,
že nepredávajú a ani neprijžmajú rezervácie miesteniek na
cesty raketo plánom. V ameržckých novinách sa totiž rozmohli správy, že za 500 dolárov
poskytne NASA miestenku na
raketoplán, pretože pri vý-

Bola to kačica
skumných letoch sfl ešte volné
mlesta. Ibaže bol to „maličký"
omyl: NASA sžce ponúkala volný priestor pre pržstroje do
velkost! 0,14 m3 a váhy 91 kg
— a každé výskumné pracovisko, ktoré zaplatí 500 dolárov,
máže získat možnost dat si vyniest raketoplánom svoje prístroje do kozmického pržestoru.
Týkalo sa to však len prístrojov, a nie cestujucich. Aby sa
ved vyjasnili, boto treba vyhlásit, že NASA nemá a ani
nebude mat v pláne predávat
mžesta v raketopláne platžacžm
cestujácim.
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Už po mnoho rokov sa ako model počiatočného štádia vesmíru
všeobecné prijíma teória big bangu
(velkého tresku), ktorá predpokladá také vysoké teploty, aké sú
možné len pri relativistických
energiách jednotlivých častíc. Fyzik Gordon Lasher nedávno vystúpil s teóriou chladného big bangu:
model počiatočného štádia pozoro
vaného vesmíru popisuje ako velké
množstvo „malých treskov" (little
bangs), ktoré spontánne vznikali
v chladnom, extrémne hustom prostredí volných kvarkov.
Hod i sa kvarky dnes všeobecne
považujú za najzákladnejšie stavebné kamene hmoty, dodnes sa
ich nepodarilo pozorovat vo voInom stave. Takýto objav by bol
klúčom aj k Lasherovej teórii, ktorá tvrdí, že pri rozpínaní prvotného prostredia hustota v určitom
okamihu klesla pod kritickú hodnotu, volné kvarky sa zlúčili a vytvorili látku, ako ju pozorujeme
dnes.
Túto situáciu m8žeme prirovnat
k otvoreniu fleše sódovky: ked
tlak povolí a plyn rozpustený vo
vode se m8že rozpínat; spontánne

a náhodíle sa vytvárajú bubliny.
Avšak ako sa predpokladaná „kvarková polievka" rozpínala, bolo vytváranie nukleónových „bublin"
spojené s uvolnením obrovskej
energie. Tieto „malé" výbuchy vytvárali rázové viny, ktoré na seba
narážali, takže v priebehu asi pol
hodiny po začiatku rozpínania vytvorili sa ich zlúčením protóny,
neutróny, atd. Pri tom se teplota
vesmíru zvýšila na kritickú hodnotu, akú predpokladá teória big
bangu a vesmír sa rýchlo rozpínal.
Lasherova teória nielenže berle
do úvahy principy interakcie kvarkov, ktoré vyplývajú z chromodynamiky, ale ponúka aj jednoduchšie riešenie problému počiatočných
nehomogenit než teória big bangu.
Aby sa totiž vytvorili galaxie, museli už v počiatočných štádiách
vesmíru existovat nehomogenity
v rozložení hmoty. Aby se teórie
vzniku galaxii vysporiadali s týmto problémom, museli predpokladat asi 2 % né variácie hustoty.
Lasherova teória jednoduchým spésobom vysvetluje fluktuácie hustoty, ktoré v konečnom dósledku
vžedli ku vzniku galaxií — ako
désledok turbulencie, ktorá vzniká
pri vytváraní „bublin" a rázových
vin. Podra Science News, Vol. 110,
No. 23
-pp

Burstery
LADISLAV HRIC, prom. fyz.

Obr 2: 1 — horúci nadobor, 2 — hviezdny vietor,
3 — kompaktná zložka, 4 — čelo rázovej viny je oblasfou vzniku r6ntgenového žiarenia.

Obr. 1: 1 — normálna hviezda, 2 — pretekajúca
hmota, 3 — kompaktná zložka, 4 — oblast vzniku
rántgenovej emisie.

Každý druh elektromagnetického žiarenia je charakteristickým nosičom informácif pre niektorú skupinu astrofyzikálnych objektov. Tak ako si dnes už
nevieme predstavit štúdium medzihviezdnych molekúi
bez rádioastronómie, podobne rčintgenová astronómia
je nenahraditelná pri výSkume kompaktných objektov v dvojitých systémoch.
Róntgenová emisia týchto objektov vzniká pri akrécii hmoty, ktorá preteká z normálnej hviezdy, vyplňujúcej Rocheovu hranice, na kompaktnú zložka
(ako napr. je: biely trpaslík, neutrónová hviezda,
čierna diera) alebo na rotujúci disk, vytvorený okolo
tejto zložky. Pri akrécii hmoty vzniká vysoká teplota
a nastáva premena látky na energiu — tepelné ri ntgenové žiarenie. Tento proces prebieha s účinnosfou
okolo 30 %: po anihilácii je to teda doteraz najúčinnejší známy proces prameny látky na energiu. Okrem
tepelného růntgenového žiarenia můžu kompaktně
zdroje emitovat aj urýchlené relativistické častice,
ktoré sú brzdené ve vonkajšom magnetickom poli
a výsledkom interakcie je netepelné (brzdné) ri ntgenové žiarenie.
V súčasnosti je už preskúmaných mnoho typov objektov, ktoré sú zdrojom růntgenového žiarenia. Z extragalaktických objektov sú to galaxie (normálne,
rádiové a Seyfertove), kopy galaxií, kvazary a známa
je aj existencia izotropného difúzneho růntgenového
pozadia. V našej Galaxii sú plavným zdrojom rSntgenového žiarenia dvojité sústavy. (kde sa hmota prenáša z jednej zložky na druhů, kompaktnú), eruptívne hviezdy, jadrá gurových hviezdokůp,růntgenovské
pulzary, zvyšky po supernovách a v našom najbližšom okolí slnečná koróna a protuberancie.
V posledných rokoch bolo objevených asi 30 zaujimavých riintgenových zdrojov, ktorých charakteristickým znakom sú silné záblesky, trvajúce od niekolkých sekúnd do niekolkých minút, prlčom intervaly
medzi jednotlivými zábleskami můžu byt niekolko
hodin až dní. Tieto objekty — zábleskové riintgenové

zdroje, sa nazývajú aj burstery (z angl, to burst =
vybuchovat).
Pse ,rychle" burstery, kterých predstavitelom je
MXB 1730-335••, který zablysne asi 400-krát za
doň, je charakteristické, že žiarenie medzi jednotlivými výbuchmi prakticky úpine vymizne, čo se dá vysvetlit uvofňovanfm gravitačťiej energie pri dískrétnej akrécži látky na neutrónovú hviezdu v tesnej
dvojhviezdnej sústave. Sovietsky astrofyzik Šklovskij
však predpokladá, že diskrétnost akrécie je typická
nielen pro burstery, ale je všeobecnou vlastnostou
růntgenových zdrojov; mnohé zdroje majú však záblesky také časté, že sa prekrývajú a vtedy můžeme
pozorovat spojité vyžarovanie. Bursterom najlepšie
odpovedá model termonukleárnych výbuchov v akreovanej látko na povrchu neutrónovej hviezdy. Veď
aj dávnejšie objevené růntgenové zdroje (Sco X-1)
majú výbuchy, kterých dfžka a spektrálne charakteristiky pripomfnajú výbuchy bursterov. Stotožnenie
troch bursterov so slabými modrými hviezdami, které sú podobné optickým zložkám zdrojov Her X-1
a Sco X-1 potvrdzuje predpoklad, že bustery nie
sú ničím iným ako rántgenové zdroje dvojzložkového
(dvojhviezdneho) původu. Tak isto priestorové rozloženie busterov je zhodné s rozložením růntgenových zdrojov v dvojitých sústavách.
Predchádzajúce priklady ukazujú, že zdrojem růntgenového, žiarenia sú procesy spojené s akréciou
hmoty. Najnovšie pozorovania však ukazujú, že
v dvojzložkovej sústave může existovat aj iný proces
vzniku tepelného růntgenového žiarenia, pri ktorom
nejde o prenos hmoty medzi zložkami (obr. 2.). Príkladem může byt spektrálna dvojnásobná sústava
V 861 v súhvezdí Škorpióna. Jedna zložka je horúci
nadobor, druhá, neviditelná zložka, je velmi hmotný
objekt, snád čierna diera. Nadobor vysiela silný
hviezdny vietor, který prod čiernou dierou vytvára
rázovú vinu. Čelo rázovej viny se vyznačuje vysokou
hustotou a teplotou, a proto může byt zdrojom rentgenového žiarenia. Nakolko velkost čela rázovej viny
je porovnatelná s rozmermi hviezdy, pri zákryte tejto oblasti nadobrom intenzita rSntgenového žiarenia
klesne, no nie až na nulu. Proto by se malo pozorovat — ak je takýto model skutečno správny — aj
sekundárne minimum na krivke ri ntgenového žiarenia. To však ukážu až budúce pozorovania.

.w..►.

iI
; JULF1

.

!LL.1.U.~.,..►~~J.j-Ju:~,..J4.ial.j..!.ed:~..L--_•

i~ ~!~1
•) Za kompaktný objekt považujeme objekt s velkou
hustotou, p>> 107 kgm— .
•' ) M = Massachusetts Institute of Technology, X =
zdroj rSntgenového (X) žiarenia, B = burster,
1730 = rektascencia 17h30m a trojčíslo —335
udáva deklináeiu — 33,50.
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Záznam nepravidelných rňntgenových zábleskov zdroja MXB 1730 — 335 v štyroch intervaloch toho isťého
dňa.
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Hodnotenie sútaže
Astrofoto 1979
Už druhý ročník sútaže Astrofoto, ktorá by sa
hlavne medzi fotografujúcimi astronómami mala stat
bilanciou ich celoročnej práce, naznačil, že podaktorí
amatéri ilo s astronomickou fotografiou myslia naozaj
vážne. Váčšina prát, ktoré prišli do sútaže tento rok,
bola od tých istých autorov ako v ročníku 1978. Nic
je to samozrejme na škodu, ale vypisovatel sútaže
by jste uvítal, keby sa zapojilo podstatne viac amatérov. Vel je to naozaj dobrá príležitost avan t si
výsledky a úroveň svoje) práce.
Aj v tomto ročníku sa sútažilo vo dvoch kategóriách a troch vekových skupinách. V I. kategórii bolí
fotografie zaujímavých astronomických objektov a
úkazov na obloha. II, kategória bola rozdelená na
dva časti: v skupina II a) sa hodnotili práce, ktorých námetom bola okolitá príroda s astronomickými
a atmosferickými úkazmi, v skupine II b) bolt fotografie, ktoré dokumentovali prácu, Worivé úsilie a
nadšence v astronomických krúžkoch. Vekové skupiny bolí tni: do 18 rokov, od 18 do 25 rokov a nad
25 rokov.
Počet sútažiacich sa oproti minulému roku zvýšil.
Zatial čo v roku 1978 zaslalo do sútaže 20 autorov
63 prát, tohto roku to bobo už 23 autorov so 74 prácami. Podmienky sútaže zastali rovnaké ako vlani
s tým rozdielom, že porota si pri udelovaní finančnej
odmeny ponechala istú volnost, aby mohla aj takto
diferencovat kvalitu jednotlivých prác.
Sútažné práce vyhodnotila 6. III. 1980 odborná porota v tomto zložení: RNDr. Záviš Bochníček, CSc.
(predseda), RNDr. A. Hajduk, CSc., Ing. V. Vorobjov,
M. Bélik, L. Druga (ktorý sútaž vedle po organizačaej stránke) a D. Kalmančok. Členovla poroty pristupovali k hodnoteniu naozaj zodpovedne a v nejednom prípade sa taško rozhodovali, ktorú prácu
ocenit vyššie ° a či vůbec udelit v jednotlivých kategóriách všetky ceny.
Po důkladnom uvážení sa porota rozhodla udeliť
ceny týmto prácam:
VEKOVÁ SKUPINA DO 18 ROKOV
I. Kategória
Hoci obyč~ajne fotografujúca mládež je v tomto veku velmi aktívna, napriek tomu bola táto kategórih
obsadená pomerne malým počtom fotografií. Autori
majú pravdepodobne problémy s technickým zvládnutím snímky ako i s pomerne velkým formátom
(30 X 40 cm), ktorý SÚAA vyžaduje. Za zaujímavý
a tvorivo experimentálny prístup k téme najvyššie
ocenila porota snímku „Mesiac ako ho nepoznáme".
1. cena (neudelená).
2. cena (200,- Kčs): „Mesiac ako ho nepoznáme"
— Marek Mihalkovič, Bratislava.
3. cena (100,— Kčs): „Ešte kúsok" — Miroslav Kalina), Bratislava.
II, a) kategória
Najvyšie ocenenie dostala fotografia „Nočná búrka". Autorovi sa podarilo dobre zvládnut prácu aj
tematicky, aj technicky. Zdanlivo bežný námet je podaný ° velmi zaujímavo a působivo.
1, cena (300,— Kčs): „Nočná búrka" — Miroslav
Kalinaj, Bratislava.
2. cena (200,— Kčs): „Pred búrkou" — Mario Homolka, Bratislava.
3. cena (100,— Kčs): „Východ Slunce za brokárnou" — Petr Srnec; Vlašim.
II, b) kategória — neobsadená.
VEKOVA SKUPINA OD 18 DO 25 ROKOV
I., kategória
Najkrajšia fotografia celej sútaže vzišla z tejto
skupiny. Je to snímka „Kométa nad mestom". Ide
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0 2aujímavú a působivá snímku kométy West z roku
1975- Autor výborne zvládal obsahovú, kompozičnú
aj technickú stránku námetu. Aj druhá ocenená fotografia „Mesiac" je působivá, hlavne svojím technickým spracovaním.
1. cena (1000,— Kčs): „Kométa nad mestom" —
Pavol Rapavý, Prešov.
2. cena (400,— Kčs): „Mesiac" — Zslgmond Bůdůk,
Čalovo.
3. cena (neudelená).
II, a) kategória
V tejto kategórii sa zišla celá plejáda různych načných pohladov na zapadajúci či vychádzajúci Mesiac
nad krajinou. Po dlhom uvažovaní sa porota rozhodla takto:
1. cena (neudelená).
2. cena (400,— Kčs): „Mesiac nad Bratislavou" —
Daniela Rapavá, Prešov.
3. cena (250,— Kčs): „Idyla na Biurakanskom obsenvatórju" — Daniela Rapavá, Prešov.
II, b) kategória — neobsadená.
VEKOVA SKUPINA NAD 25 ROKOV
Najvyššie ocenenie tu dostali hned dye fotografie
od toho istého autora. Snímky „Přelet družíce" a
„Přelety družic" sú výborne zvládnuté hlavne po obsahovej stránke a boli aj na vysokej technickej úrovni, ktorá sa požaduje v tejto kategórii. Ďalšie, ocenené práce, aj kel nedosahovali úrovne týchto dvoch,
sú taktiež velmi dobré. Snímku „Planéta Pluto" ohodnotila porota pne vysoká náročnost a tvorivý prístup
k téme a seriál „Vývoj aktívnych oblastí Slnka" ocenila ako pokus o názorné dokumentovanie prebiehajúceho deja.
1. cena (700,— Kčs): „Přelet družice" a „Přelety
družic" — MUDr. Vladimír Brablc, Ústí nad Labem.
2. cena (400,— Kčs): „Planéta Pluto k konjunkcii
s galaxiou NGC 5248" — Marián Dujnič, Rimavská
Sobota.
3- cena (300,— Kčs): „Vývoj aktívnych oblasti a rotácia Slnka" — Ing. Ladislav Kováč, Serel.
II, a) kategória
1. cena (neudelená).
2. cena (300,— Kčs): „Sluneční zrcadleni" — MUDr.
Vladimír Brablc, Ústí nad Labem.
3. cena (200,— Kčs): „Nespoutaná energie" — Ladislav Hadraba, Sedlčany.
II. b) kategória
1. cena (neudelená),
2, cena (neudelená).
3. cena (200,— Kčs): „Interkosmos" — Vladimír
Ipser, Praha.
3. cena (200,— Kčs): „Pánové, vidím Venuší" —
Zdenčk Šrubař, Kunčice.
Je velmi potešitelné, že úroveň prác tohto ročníky
sútaže Astrofoto je vyššia ako vlani, čo naznačuje,
že sútaž úspešne piní svoj ciel. Aby toto podujatie
bolo ešte krajšie a zaujímavejšie, odborná porota odporúčala vypisovatelovi sútaže niektoré opatrenia.
Práca s astronomickou fotografiou je nielen pekná,
ale aj predstavuje velké množstvo práce, vloženej
niekedy do jedinečných dejov a udalosti. Odborná
porota preto odporúča autorom snímok, aby vo vlastnom záujme trocha viac dbali aj na' konečná úpravu
zasielaných fotografii, ich technické spracovanie a
zrozumitelné podanie témy. Naprfklad pni seriáloch
fotografií je důležité; aby jav, ktorý dokumentuje
určitá periodicitu, alebo postupnú zmenu udalostí,
bol spravovaný tak, aby myšlienka boha zretelná na
prvý pohlad a nestrácala sa v množstve mých informácií, ktoré zámer zoslabujú.
Niektoré fotografie zo sútaže Astrofoto 1979 si můžete pozriet na stránkach tohto čísla Kozmosu. A pretože sútaž pokračuje v lalšom ročníku (rozšírené
aj o farebné fotografie), uverejňujeme sútažné p•od,
mienky pne Astrofoto 1980.
Želáme starými novým autorom úspešné umlestneale v°sútaži Astrofoto 1980 a autorom tohto ročníka
sútaže lakujeme za pekný zážitok.
DUŠAN KALMANČOK,
Astronomický úktav SAV

iVajvydarenejšia fotografia tohtoroiFnej súfaže Astrofoto „Kométa nad mestom", ktorú

„?Nespoutaná energie”. Foto: L. Hadraba.

„Hviezdny dfižd". Hrubšia stopa Skylab, tenšia meteor. Stopa najjasnejšej tiviezdy
Alfa Lyrae (Vega). Exponované 4 mialllty na film FOMAPAN N 30, vyvolané vo vyvojke
'hord. Foto: Marian Dujnič.

Podmienky sútaže
ASTROFOTO 1980
ASTROFOTO '80 je súfaž pre astronómov-amatérov a fotoamatérov,
ktorú vypisuje Slovenské ústredie
amatérskej astronbmie v Hurbanove.
Súfaže sa móžu zúčastnif čiernobielymi a farebnými fotografiami občania ČSSR v troch vekových
skupinách: A/1 — do 18 rokov, A/2
— do 25 rokov a A/3 — nad 25 rokov. Súfaží sa vo dvoch kategbriách:
1, kateg6ria:
Fotografie zaujimavých astronomických objektov a róznych astronomických úkazov na hviezdnej
oblohe (zatmenia a zákryty nebeských telies, kométy, meteory, umelé družice, konjunkcie nebeských
telies, denný pohyb, planéty, planétky, Slnko, slnečné škvrny,
hviezdokopy, hmloviny a i.).
2. kategória:
a) Fotografie okolitej prírody,
ktoré zachytávajú rozličné astronomické úkazy (východ a západ
Sinka, Mesiac v rozličných fázach
s kontúrami prfrody a i.).
b) Fotografie, vystihujúce túžbu
po poznaní, tvorivé nadšenie a
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„Pánové, vidfm Venuši!" Pri
exkurzi žiakov 6. triedy na
hvezdáreň vo Valašskom
Meziříčí fotografoval Zdeněk Šrubař.

Mesiac nad Bratislavou.
Foto: Daniela Rapavá

Mesiac 29. 4. 1979. Fotografované cez dalekohYad Newton 200/1560 (za okulárom) 1/3 sekundy, fotoaparátom Pentacon Six TL na film Ilford HP-4. Vývojka FR-2.
Foto: Zsigmond BOdŮk

prácu astronbmov-amatérov (préCu hvezdární, činnost astronomických krúžkov a i.).
Každý účastník může zaslat celkove 5 čiernobielych a farebných
fotografií, z toho dva seriály s maximálnym počtom 5 fotografií, ktoré sa budú považoval za jednu
snímku. Pri skupina A/1 sa požaduje nejmenší formát 18 X 24 cm,
pre ďalšie dye vekové skupiny formát 30 X 40 cm, prípadne odvodeniny tohto formátu. Do súfaže nebudú zaradené práce staršie ako
dva roky a práce ocenené v mých
súlažiach.
Na rube každej fotografie musia
byť tieto údaje: názov snímky, meno autora, dátum narodenia a adresa. V prvej kategórii treba uviesl
aj dátum a čas fotografovania, dobu expozície, prístroj a použity fotografický materiál. Seriály označte S-A 1, 2, atd.; pri dvoch seriálech S-A a S-B.
So súfažnými fotografiami odporúčame zaslal aj snímky s rozmarmi 13 X 18 cm s lesklým povrchom, vhodné pre propagáciu a
katatlóg.
Najlepšie práce budú odmenené
finančnými cenami v celkovej hodnote 10 000,— Kčs a čestnými
uznaniamL Zo súlažných prác bude usporiadaná celoslovenská výstava a vybrané práce budú uverejnené v časopise KOZMOS. Ocenené snímky sa stávajú majetkom
usporiadatela.
Všetkým účastníkom odporúčame spoluprácu s hvezdárňami a
astronomickými pozorovateiňami.
Súiažné práce posielajte (vobáike označenej heslom „Fotosúlaž")
do 30. novembra 1980 na adresu:
Slovenské ústredie amatérskej astronómie, 947 01 Hurbanovo.

1
„Mesiac, ako ho nepoznáme". Exponované cez hfadáčik dalekohTadu
hurbanovskej hvezdárne teleobjektívom Zenit S na film ORWO 20.
Spracované využitím Sabbatierovho efektu.
Foto: Marek Mihalkovič

Vlajú aj planétky
mesiace?
Otázka, či niektoré planétky můžu mat vlastné satelity alebo nie, je predmetom búrlivých dtskusií.
Niektorí astronómovia považujú táto myšlienku za
krajne nepravdepodobnú, lni zas tvrdia, že důkazy
o existencii mesiacov planétiek už máme. Pri pozorovaní zákrytov hviezd niektorými asteroidmi oznámili totiž niektorí pozorovatelia výskyt „sekundárneho zákrytu", ako keby v blízkosti planétky nejaké
ďalšie teleso stálo v ceste žiareniu hviezdy.
Alan W. Harris z JPL (Jet Propulsion Laboratory,
NASA) se domnieva, že v spore o mesiačky asteroidov sú argumenty oboch strán málo presvedčivé. Predovšetkým, tvrdí Harris, existencia satelitov planétiek nic je ani zdaleka taká nepravdepodobná. Podia
jeho výpočtov satelity váčšie ako 20 km mohli pretrval na stabilnej dráhe okolo váč~sieho asteroidu počas celej existencie slnečnej sústavy bez toho, že by
museli uniknúl alebo se zrútil na centrálne teleso.
Toto je však v rozpore s doteraz publikovanými výpočtaml mých astronómov, ktorí prišli k záveru, že
satelity by sa na dráha okolo asteroidu mohli udržal
len desiatky až stovky miliónov rokov. PodIa toho

by potom každý satelit planétky musel byt velmi mladým telesom — a to by podporilo myšlienku, že pás
asteroidov medzi Marsom a Jupiterom sa vytvoril len
pred krátkou dobou rozpadnutím jedného velkého
materského telesa.
Harris však nesúhlasí ani s tvrdeniami, že důkaz
existencie satelitov planétiek máme už v rukách váaka pozorovaniam sekundárnych zákrytov hviezd asteroidmi. Počet satelitov, ktoré můžu existoval na stabi•lných dráhach okolo asteroidu, tvrdí, je príliš malý, takže je len velmi malá pravdepodobnosl, aby čo
len jeden sekundárny zákryt hvlezdy mohol pozoroval jeden z pozorovatelov z miesta, ktoré leží priamke primárneho zákrytu. Nádej je asI 1:25 alebo až
1:50. Možnosl pozoroval dva alebo vlec sekundárnych
zákrytov (čo vyžaduje, aby dráha asteroidu pred
hviezdami bole presne rovnobežná s rovinou dráh
satelitov) má pravdepodobnosl 1:1000 alebo ešte mene j.
Existenciu satelitov by bolo možné považoval za
potvrdenú vtedy, keby viacnásobný zákryt zazname
nail fotometricky dvaja alebo viacerí pozorovatelia
na různych miestach. Znamenalo by to, že sekundarne zákryty sú skutočne reálne. Iná možnosl je po
čkat, kým raketoplán vyneste na obežnú dráhu okolo
Zeme dalekohIad, ktorým se důkladnejšie pozrieme
na vdčšie asteroidy.
Podia Science News 10. 11. 1979 -ppKOZMnS —83

Zaujímavé objektý oblohy

Cyg k-1
RNDr. JIŘj ŠVESTKA

V roce 1798 Laplace napsal:
„Svítící hvězda stejné hustoty jako
Země, jejíž poloměr by byl 250krát větší než poloměr Slunce,
by v důsledku své přitažlivosti
nedovolila žádnému světelnému
paprsku, aby nás dosáhl. Je proto
možné, že největší svítící tělesa
ve vesmíru mohou být z tohoto
důvodu neviditelná".
I když Laplaceův argument výplývá z Newtonovy gravitační teorie, která v silných gravitačních
polích přestává platit, jeho závěr
ie v podstatě správný. Z Einsteinovy teorie gravitace — obecné teorie relativity vytvořené v roce 1915
a popisující i silná gravitační pole totiž skutečně vyplývá možnost
existence oblastí prostoru, z kterých nemůže vně vycházet žádné zářeni — tzv. černých děr.
Existence takovýchto oblasti není
navíc čistě hypotetická, ale má
reálný astrofyzikální základ. Ukazuje se totiž, že po vyhoření jaderného paliva ve hvězdě o hmotnosti větší než zhruba 3 MQ neexistuje sila, která by mohla zabránit následnému smršťování pod
vlivem gravitace a gravitační síla
na povrchu hroutící se hvězdy
rychle vzroste natolik, že nedovolí
úniku z povrchu nejen žádnému
hmotnému tělesu, ale ani elektromagnetickému záření. Toto říká
teorie, ale co nám říkají pozorování? Existuji pozorováni svědčící
existenci těchto exotických objektů?
Nepochybně existují hvězdy o
hmotnosti větší než 3 MG. Je
pravděpodobné, že se všechny takové hvězdy nezbaví během svého vývoje „nadbytečné" hmoty a
závěrečnou fázi jejich života by
tedy mělo byt stadium černých
děr. Osamocená černá díra bude
Pvšem zřejmě těžko detekovatelná,
protože nevysílá do okolního prostoru žádné záření. Na existenci
černé díry můžeme však usoudit
na základě gravitačního působení
na své okolí. Černá díra „do sebe"
Přitahuje okolní mezihvězdnou látku, která je přitom stlačována,
zahřívána a v důsledku toho září.
Jak se však ukazuje, intenzita tohoto zářeni je příliš nízká, aby
dostačovala k detekcí černé díry
v rozumné vzdálenosti.
Nadějnějším je hledání černých
děr ve dvojných systémech, jejichž druhá složka je viditelná.
To, že je viditelná hvězda složkou
dvojhvězdy, můžeme usoudit z peKOZMOS -84

Rentgenová hvězda HDE 226868 — Cyg X-1, známý kandidát na černou
díru. Ve vizuálním oboru je deváté hvězdné velikosti. Nachází se v souhvězdí Labutě, a = 191 59m, S = 35°03' (1950.0). Fotografie z archivu
hvězdárny v Sonnenbergu.

posuvu
Dopplerova
riodického
spektrálních čar v jejím spektru
způsobeného tím, jak se hvězda
při oběhu kolem těžiště systému
střídavě k nám přibližuje a od
nás vzdaluje. Spektrální typ viditelné složky nám umožňuje odhadnout její hmotnost M, zatímco
její perioda oběhu a oběžná rychlost vedou k určeni minimální
hmotnosti neviditelné složky. Jestliže tato hmotnost převyšuje 3
MG, pak se může jednat o černou díru. Říkáme může, protože
bez dalších informací nelze říci,
zda se nejedná např. o málo
hmotnou (M . 3 MG ) chladnou
hvězdu obklopenou hmotnou obálkou. Existuje však velmi důležitý
typ dvojhvězd, tzv. těsné dvojhvězdy s relativně malou vzdáleností mezi složkami, ve kterých
v jistých fázích vývoje dvojhvězdy
může dojít k přenosu látky mezi
složkami. Je-li v takovém systému
černá díra, pak její naděje na
objevení je podstatně větší než
v případě černé díry osamocené.
Jednak zde množství látky dopadající na černou díru může být
mnohem větší a navíc hmota vyvržená z „normální" hvězdy může
mít v důsledku vzájemného oběhu
obou hvězd natolik velký moment
hybnosti, vůči černé díře, že nemůže dojit k přímému pádu hmoty do černé díry. Místo toho se
kolem černé díry vytvoří tenký
disk, v němž se látka vzájemným
třením za souFasného mohutného
zahřívání zbaví nadbytečného momentu hybnosti a teprve potom

dopadne do černé díry. Přitom dochází k vyzařování elektromagnetického záření do okolního prostoru. Výpočty ukazují, že většina
záření bude v rentgenovém oboru
spektra. Množství uvolněné energie, vzniklé přeměnou gravitační
potenciální energie látky v extrémně silném gravitačním poli je
značné; může být až o řád větší
než při jaderném hoření. (Jinak
řečeno, při pádu vodíkové bomby
do černé díry se může uvolnit
desetkrát více energie než při
jejím výbuchu.) Jedná se tedy
spolu s obdobným dopadem látky
na neutronovou hvězdu o nejenergetičtější proces ve vesmíru co
známe (s výjimkou anihilace).
Nejnadějnějším současným kandidátem na dvojný systém, obsahující černou díru, je rentgenový
zdroj v souhvězdí Labutě, označovaný Cyg X-1. Jedná se o jeden
z prvních objevených kosmických
rentgenových zdrojů. Je prvním
rentgenovým zdrojem u něhož byia pozorována proměnnost. Poprvé
Pyl zřejmě pozorován přístrojem,
umístěným na raketě v roce 1962
skupinou R. Giacconiho. S postupným zlepšováním rozlišovací schopnosti detektorů rentgenového záření se v roce 1971 podařilo identifikovat tento zdroj ve vizuální
a radiové oblasti spektra, což bylo velmi důležité pro bližší určení
jeho fyzikálních vlastností. Experiment provedený vloni skupinou
S. Rappaporta, umožnil určit polohu tohoto zdroje s přesností 30".
V této části oblohy se vyskytuje

prom~nný radiový zdroj, který byl
pozorovaný již dříve. Ukázalo se,
že oba zdroje vykazují souhlasné
změny jasnosti, což také svědčí
o jejich totožnosti. Poloha radiového zdroje byla urí ena s přesností 1". Ve vymezeném místě na
obloze se nacházel objekt deváté
magnitudy — HDE 226868. Periodický posun spektrálních čar s petfodou 5,6 dne svědčí o tom, že
se jedná o dvojhvězdu. Spektrum
odpovídá spektru nadobra spektrální třídy B0. Ze zčervenání
spektra rozptylem na mezihvězdném prachu bylo možné odvodit
vzdálenost objektu — zhruba 2,5
kpc. Identifikaci objektu Cyg X-1
s touto hvězdou potvrdila měření
na družicích Copernicus, OSO 7
a konečně Ariel 5: záznamy této
družice ukazovaly, že objekt má
stejnou periodu 5,6 dne i v rentgenové oblasti. Hmotnost hvězdy
HDE 220888 je zřejmě větší než
20 MQ, z čehož vyplývá hmotnost neviditelné složky alespoň
6 MQ. Zářící hvězda této hmotnosti by měla byt v dané vzdálenosti pozorovatelná, hvězda, která dále nezáří by se začala smrštovat pod vlivem gravitace a vytvořila by černou díru. Nepříliš
velký tok hmoty z „normální"
složky (10° Mí ročně) by postačoval krýt pozorovaný zářivý výkon v rentgenové oblastí, spektrum záření může odpovídat spektru záření disku kolem černé díry.
Pozorované fluktuace na časové
škále až 1 ms svědčí o zdroji
velmi malých rozměrů a mohou
byt snadno způsobeny fluktuacemi ve vnitřních částech disku,
kde vzniká většina pozorovaného
rentgenového záření. (Emisní oblast nemůže být větší než vzdálenost, kterou elektromagnetické
záření urazí za dobu, za kterou
se intenzita zdroje výrazně zrnění.)
Cyg X-1 je tedy objektem splňujícím všechny podmínky kladené na těsnou dvojhvězdu ve
fázi přenosu látky mezi složkami
absahujícfmi černou díru. Existují
sice alternativní vysvětlení napozorovaných dat, v nichž se uvačuje např. o trojném systému sloíeného z normální složky a dvou
eeutronovýcli hvězd nebo i o jiaém mechanismu vzniku rentgenového zářeni než přeměnou gravitační potenciální energie látky
v silném gravitačním poli. Model
s ,černou dírou je však nejjednoduchší a je pokládán za správný
většinou vědců zabývajících se
touto tématikou. Podle některých
výpočtů by až jedno procento
všech hvězd mohlo být v současné době ve fázi černých děr, tj.
jen v naší Galaxii by jich byla
miliarda. Je-li Cyg X-1 černou dírou, pak by jeho výzkum znamenal první krok při studiu těchto
objektů v praxi, které může přinést cenné informace o chování
hmoty v silných gravitačních polích a vůbec o správnosti současných gravitačních teorií.

S akými periódami
sa r. odia pulzary?
Často sa predpokladá, že nepatrný rast periódy pulzov, ktorý
sa pozoruje u všetkých pulzarov pri dihodobých meraniach, sa
začal takmer od nulovej hodnoty (menšej než 1/30 sekundy —
c"o je súčasná periáda pulzary v Krabej hmlovine). Podia tohto
predpokladu tak sa zanedbajú rozdiely v spomalovaní róznych
pulzarov) by sa pulzary s ikrátkymi aj dlhšími periódami mali
vyskytovat približne rovnako často. V skutočnosti se však pozoruje pomerne málo krátkoperiodických pulzarov. Podia M. A.
Mnacakaniana z Biurakanského astrofyzikálneho observatória to
znamená, že pulzary vznikajú s periódami rŮznej djžky, až po
1/2 sekundy. Na základe bohatého štatistického materiálu, ktorý
je dnes k dispozícii, Mnacakanian prišiel tC záveru, že existuje
aj skupina pulzarov s počiatočnými periódami okolo 1 sekundy,
a snáď ešte jedna s poiatočnými periódami okolo jednej a pol
sekundy. Váčšina pulzarov se vzdaluje ,od roviny Galaxie velkými
rýchlosiami. Ak by pulzary druhe) a tretej skupiny bolí častou
pulzarov základnej skupiny, ktoré na čas prerušili svoju aktivitu,
museli by byť v priemere ďalej od roviny Galaxie, a to sa nepozoruje. Teda časf pulzarov má dlhé periódy (radovo sekundové)
pravdepodobne už v okamžiku svojho vzniku.
Všimnime si jeden dósledok, ku tktorému vedle táto myšlienka.
Pulzar, ktorý má už „pni štarte" dlhú periódu, se spomalí do
súčasného stavu za pomerne krátky čas. Priemerný vek pulzarov
vychádza okolo milión rokov. To sa dobre zhoduje s fným
odhadom — s vekom, ktorý možno vypočítat z rychlostí postupného pohybu pulzarov a ich súčasných vzdialeností od roviny
Galaxie.
Podia čas. Astrofizika
—vb —

Kométa Bradfield 1979 1, fotografovaná dňa 14. 2. 1980 astrografom
30/150 observatória na Skalnatom Plese. V čase expozicie bola jej
zdanlivá jasnosf iba 8.9w. Táto kométa bola velmi nápadným objektem
v prvej polovici januára, keď však bola viditelná len z južnej pologule. S postupným zlepšovanfm pozorovacích podmienok z našich zemepisných šfrok jej jasnost rýchlo klesala. Snímku exponoval 20 minút
na platňn ORWO ZU-2 J. Klobušnfk.
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Malý kurz astronómie

KVÁZIHVIEZDNE
OBJEKTY (QSO)
(KVAZARY A KVAZAGY)
Pod kvázihviezdnymi objektami, označovanými
skratkou QSO podia ich anglického nazvu „quasistellar objects" rozumieme velmi vzdialené vesmírne objekty, ktoré sú najpravdepodobnejšie galaxiami velmi
malých rozmerov a vyznačujú sa nasledujúclmi vlastnostami: 1) vzhladom sa podobajú hviezdam (od toho
názov „kvázihviezdny"1), v nlektorých prípadoch so
slabým predlženým výbežkom; 2) majú vefký červený
posun spektrálnych čiar, svedčiaci o ich mimoriadne
vetkej vzdialenosti; 3) majú v porovnaní s obyčajnými galaxiami silný prebytok ultrafialového, infračerveného a v niektorých prípadoch i rintgenového žiarenia; 4) v ich spektrách sa pozorujú široké emisně
čtary, vyvolané chaotickými pohybmi plynných más
dosahujúcich rýchlosti až 4000 km.s~1; 5j ich žiarenie má premennú intenzitu v celej oblasti spektra.
Poznáme dva druhy kvázihviezdnych objektov: kvazary (označené QSS podfa anglického názvu quasistellar radio sources = kvázihviezdne rádiové zdroje) a kvazagy (QSG podla anglického názvu quasistellar galaxies = kvázihviezdne galaxie). Kvazary
objavil r. 1963 M. Schmidt, kvazagy objavil r. 1965
A. Sandage. Jediný rozdiel medzi kvazarmi a kvazagmi je v tom, že kvazagy na rozdiel od kvazarov nevysielajú rádiové žiarenie; vo všetkých ostatných
charakteristikách sú oba tieto druhy kvázihviezdnych
objektov úpine zhodné. Katalóg kvázihviezdnych objektov, publikovaný r. 1977 (Burbldge, Crown a
červenými
Smith), obsahuje 633 QSO so zmeranými
3, t. j.
posunmi (z toho 5 QSO má červený posun z >
spektrálne čiary sú u nich posunuté o viac než 300°io
že kvaich póvodnej dlžky). Štatistiky QSO ukazujú,
než
viac
200-krát
prinaimenšom
vesmíre
zagov je vo
kvazarov.
Velký červený posun spektrálnych čiar QSO dokazuje ich mimoriadne velké vzdialenosti vo vesmíre.
Prvý známy kvazar 3C 273 s červeným posunom
z = 0,16 je vo vzdialenosti okolo 2 miliárd svetelných
rokov, najvzdialenejší známy kvazar QSO 1442 + 101
je vo vzdialenosti až okolo 12 miliárd svetelných rokov. (Pra porovnanie, jedna z najvzdialenelších známych galaxií 3C 295 s červeným posunom z = 0,46
je vo vzdialenosti okolo 4,5 miliardy svetelných rokov.)
Zo známej vzdialenosti a pozorovanej jasnosti kvazarov možno odvodit ich skutočnú, absolútnu jasnost.
Dosahuje v priemere —25,5m; najsvietivejší kvazar `
B2 1225 + 31 s červeným posunom z = 2,2 má absolutnu jasnost až —29,8m. QSO sú v priemere až 100krát svietivejšie ako aj tie najjasnejši.e galaxie, obsahujúce až stovky miliárd hviezd. Práva vdaka ich
obrovskej svietivosti móžeme dovidiet kvazary a kvazagy do takých vzdialeností vesmíru ako žiadne iné
objekty.
Velmi závažným pozorovaným poznatkom je pre-

Zmeny zdanlivej jasnosti kvazaru
3C 273 v priebehu 80 rokov; výrazná je periodicita s charakteristickým časom okolo 10 rokov. Údaje o jasnosti kvazaru pred jeho
objavom r. 1963 sa získali z dodatečného vyhodnotenia arehívnych
fotografií taj časti oblohy, v ktorej sa kvazar nachádza. (Prevzaté
z knihy Fizika kosmosa — Maleňkaja eneikiopedija, Moskva, 1976.)
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Slino zvflčšená fotografia kvazaru 3C 273. Pozornost
si zaslúži slabý výbežok, ktorý vznikal obrovským
výbnchom z kvazaru.
mennost žiarenia QSO. Svedčí o tom, že kvazary
i kvazagy musia mat velmi malé rozmery. V niektorých prípadoch sa u QSO mení jasnost až o 2-3
hviezdne velkostí, a to nezriedka v priebehu niekolkých hodin. Z toho vyplýva, že hlavná čase žiarenia
QSO musí vychádzat z pomerne malého superhustého
telesa s priemerom iba niekolkých svetelných hodin
(čo je rádove priemer pianetárnej sústavy Slnka)
a maximálne s priemerom jedného svetelněho mesiaca (pra porovnanie priemer velkých galaxii dosahuje
rádove 100 000 svetelných rokov). Velmi malý rozmer QSO bol novšie potvrdený i priamymi rádioastronomickými interferometrickými meraniami na
velmi dlhej základní (do 10 000 km).
Velkým problémom je obrovská produkcia žiarenia
kvazarov a kvazagov. Priemerný žiarívý výkon QSO
dosahuje 10y0 W. Podla viacerých pozorovacích príznakov možno odhadnút, že QSO žiaria s takýmto výkonom rádove 1 milión rokov. Za taky čas vyžiarla
celkové množstvo energie až 10 J. Otázka zdroja
telto obrovskej energie nie je doslal uspokojivo zodpovedená. Najvhodnejším sa zdá predpoklad, že QSO sú
rotnjúelmi magnetoidmi, t. J. rýchlorotujúcimi magnetoplazmatickýmí telesami, ktorých jadrá majú
hmotnost okolo 100 miliónov hmotností Slnka; sil
nadhviezdami, zotrvávajúcími v kvázístacionárnom
stave vdaka svolej rotách i a silným magnetickým po1iam. Hlavným zdrojom energie máže byt pritom pomalá gravitačná kontrakcia.
QSO sa vyskytujú presne rovnako vo všetkých smeroch vesmíru. Nevyskytujú sa však rovnomerne vo
všetkých vzdialenostiach; najviac QSO se vyskytuje
vo vzdialenostiach 8 až 12 miliárd svetelných rokov,
odpovedajúcich červenému posunu z = 2 až 3. Ak sa
ukáže, že v týchto velkých vzdialenostiach se nevyskytujú galaxie, potom bude pine odóvodnený predpoklad, že QSO sú galaxiami v počiatočných fázech
ich vývoje. Podia Ambarcumiana sú QSO jadrami
protogalaxií, okolo ktorých sa ešte nestihlo vytvorií
hviezdne pole. Nadvázujúcimi vývojovými objektami
vesmíru po QSO by mohli byt galaxie s aktívnymi
jadrami, najm0 N-galaxie a Seyfertove galaxie, ktoré
majú s QSO vela spoločných znakov.
-jš-
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Súdrnh Kéčkei krátko pred svo.jimi 8®-timi narodeninami preberá na
slávnostnom zhromaždení SAS pri SAV čestné uznanie za úspeišnú organizačnú a vedecko-popularizačnú činnost v oblasti astronómie.

Diía 15. marca 1980 sa v dobrom zdraví a piný pracovného
nadšenia dožil 80 rokov súdruh
Elemír Kéčkei. Je známy nielen
v bratislavských astronomických
kruhoch, ale pozná ho aj vžčšina
astronómov-amatérov z celého Slovenska a jlenovia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.
Narodil se v Budapešti na prelome storočia. Mal ešte len desať
rokov, keď na obloha zažiarila
Halleyova kométa. Té ho natolko
očarovala, že sa astronómia stala
jeho velkou láskou na celý život.
Prečítal všetku dostupná literatáru o nebeských telesách, dalekoliladoch a hvezdároch. Sníval o
vlastnej hvezdárni a vlastnom dalekohlede, pomocou ktorého by
prenikal do tajov vesmíru. Na splnenie velkého sna musel počkat
piných 50 rokov.
Následk•om hospodárskej krízy
a 1. svetovej vojny bolu jeho detstvo neradostné. Otec hol nezamestnaný a rodina preto hodne
hladovala. Už ako 13-ročný musel
pracovať, aby sa uživil. Ako 15ročný sa stal hlavným operatérem
v kina a zo svojho platu živil aj
rodičov a štyroch súrodencov.
Koncom roku 1917 bulo povolaný
do armády a pridelený do rádiotelegrafickej školy vo Viedni. V r.
1919 vykonával vojenská službu
v 80-tel Červenej divízii Maďarska!
republiky rád. Už vtedy pochopil,
že jedine komunistická strana může vytrhnáf z biedy milióny pracujúcich a nastoliť spravodlivú
suoločnosť. Preto se prihlásil za
člena komunistickej strany.
Pratože bol původom Slovák, v
r. 1947 získal československé štátne občianstvo a oresťahoval se
s dvomi detmi do Bratislavy. Pracoval vždy tam, kde ho spoločnost
najviac potrebovala. Či to už bulo
na JRD, v elektrárni alebo v bani.

Potom až do odchodu do důchodku pracoval v n. p. Tesla Elektroakustika. O tom, že všade statočna vykonával svoju prácu, svedčí aj šest čestných a pochvalných
uznaní a jedna pamžtná medaila
za zásluhy a rozvoj podniku. V r.
1964 za dihoronú obetavú prácu
pra stranu a závod Tesla Elektroakustika bol zapísaný do Mestskej
knihy cti.
Vela času obetoval aj práci v
ZČSSP a KS ako tajomník okrasného výboru strany, predseda straníckej organizácie alebo ako člen
výboru. ÚV KSČ a OV KSS ho za
obetavú prácu odmentli tromi pam5tnými pmedailemi. Za záslužná
prácu pri rozvíjení čsl.-sov. priatelstva udelil ZČSSP súdruhovi
E. Kéčkeimu Čestný odznak ZČSSP
II. stupňa.
Jeho sen o dalekohlede a hvezdárni sa začal uskutočňovat po
príchode do n. p. Tesla Elektroakustika, kde založil astronomický krúžok. Vedenie závodu mu
povolilo pozorovat v starej drevenej nadstavba budovy. Bolu treba
odpracovat vela brigádnických hodin na úpravu miestnosti. Vyzdobili ju plagátmi a obrazeni s astronomickou tematikou. V r. 1960,
keď išiel do důchodku, pustil sa
do stavby amatérskeho hvezdárskeho ďalakohladu. Súčiastky si
zhromažáoval už dávno predtým:
zo starého vojenského lietadla.
premietacieho prístroja, magnetorónu, gramofónu, vojenského dalekohledu a různych mých prístrolov. Šošovky brúsil doma v kuchyni. Stavbe dalekohladu venoval
všetok svoj volný čas, aj značnú
čest svojich finančných prostriedkov. Zostrojil si dva áalekohlady.
Jeden o priemere objektivu 100
mm a ohniskovej vzdialenosti
1200 mm, druhy s priemerom zrkadla 200 mm a ohniskovou'vzdia-

lenosťou primárnou 1008 mm a sekundárnou 3060 mm. Ten druhý
ityri razy prerábal a vylepšoval.
V konečnej poďobe má hodnotu
90 000 Kčs. Vedenie závodu a organizácia ROH přejavili mimoriadne porozumenie pra jeho prácu,
pri ktorej mu pomáhalo aj učňovské stredisko závodu. Za pomoci
učňov postavili otočnú kupolu a
pomocné zariadenie. Desat rokov
trvalo budovanie tejto amatérskej
hvezdárne. Popri budovaní hvezdárne s. KéJ kei usilovne študoval
všetky novinky z astronómie a stal
se zanieteným popularizátorem astronómie nielen vo svojej hvezdárni, ale aj na besedách, prednáškach, seminároch, organizovaných
rudovými hvezdárňami a Slovenským zvázom astronómov-amatérov. V r. 1965 se stal členom Slovenskej astronomickej spoločnosti
pri SAV. Na hvezdárnt se spo:iatku pozorovalo za jasného poxasia každý večer. Pozdejšie se
urobil presný plán pozorovaní pra
verejnosť a SZAA.
Odbornú prácu zameriaval na
systematické pozorovanta slnečnej
činnosti, která vykonával 10 rokov v spolupráci s ľudovými hvezdárňami vo Valašskom Meziříčí a
v Prešove, kde boli jeho výsledky
sj publikované. Za svoju dlhoročnú pozorovatelská spoluprácu a
osvetovo-popularizačnú činnost bol
odmenený čestnými uznaniami od
hvezdární vo Valašskom Meziříčí
v r. 1975 a
Prešove v r. 1978.
V r. 1973 s členmi astronomického krúžku zostrojil plastickú
maketu Mesiaca. Otáča sa okolo
pevnej osi a pri pohlada cez áaIekohIad budí dojem, ako by pozorovatel sedel v raketa a lietal
okolo Mesiaca vo vzdialenosti cca
200 km. Maketu zhotovili podia
autentických publikácií.
K množstvu pochvalných uznaní
za celoživotnú prácu a pozorovatelskú činnost pribúdajú áalšie
uznania:
ONV Bratislava-vidiek mu v r.
1971 udelilo čestné uznanie za dlhoroónú lektorskú činnost na úseku astronómie;
Slovenská ústredná hvezdáreň
v Hurbanove v r. 1971 čestné uznanie a cenu Dr. Mikuláše Konkolyho-Thége za zásluhy o rozvoj
amatérskej astronómie na Slovensku;
v

Sůdruh Elemír Kéčkei 80-ročný

Ľudové hvezdáreň v Hlohovci
r. 1974 pochvalné uznanie za
obetavú prácu v roku 500-tého
výročia M. Koperníka pri zaistovaní důstojného priebehu jeho osláv.
Minister kultúry SSR mu v r.
1975 udelil čestný titul „Zaslúžilý
pracovník kultúry" za významné
činnost v oblasti amatérskej astronómie.
Hlavný výbor Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV mu
v r. 1979 udelil čestné uznanie za
úspešnú organizačnú a vedeckopopularizečnú činnost v oblasti
astronómie.
Za najkrajšie ocenenie svojej
V
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práce však súdruh Kéčkei považuje slová uznania, ktoré návštevníci hvezdárne napísali do jeho
„hvezdárskej kroniky" a množstvo
ďakovných listov od skupin i jednotlivých návštevníkov. Hvezdáreň
na Karpatskej ulici Č. 9 v Bratislave navštívilo 25 tisíc návštevníkov.
4 pretože Bratislava nemá fudovú
tivezdáreň, mnohí fudia práva v
tejto malej amatérskej hvezdárničke videli po prvýkrát hviezdy,
slnečné škvrny, planéty a mesačné
krátery „zblízka".
Dvadsaf rokov viedol s. Kéčkei

bezplatné hvezdáreň n. p. Tesla
Elektroakustika v Bratislava. Potom sa závod odsfahoval do modernej budovy v Dúbravka, stará
budova schátrala a hrozí spadnutím. Musela sa vysfahovaf aj
hvezdáreň. Ďalekohfad a ostatně
vybavenie prevzala organizácia
ROH n. p. BEZ Bratislava a prisfúbila, že postaví novú pozorovatefňu s váčšou kupolou ako bota na pČvodnej hvezdárni. Zatia!
je to len sfub a tak je s. Kéčkei
toho času „nezamestnaný".
Fri oslava svojich 80-tych naro-

denín vyslovil s. Kéčkei tni želania: rád by navštívil Moskvu, rád
bu sa dožil návratu Halleyovej komety v r. 1986 a bol by rád, keby
sa čo najsk&r postavila hvezdáreň
v BEZ-ke, aby sa mohol vrátit
znova k svojej milovanej astronomii.
My všetci, ktorí ho poznáme,
mu prajeme, aby sa mu všetky
želania spinili a aby ešte veta
rokov v dobrom zdraví vykonával
svoju záslužná prácu.
J. ZVOLANKOVA,
Bratislavská odbočka SAS

ĎALSď ĎALEKOH;vAD F. KOZELSKĚHO

200 mm refraktor
V dielni známeho konštruktéra áalekohfadov — Františka
Kozelského v Starej Bělej pri Ostravo vzniklo v priebehu vyše
dvoch rokov majstrovské dielo: áalekohfad — refraktor pro
hvezdáreň, ktorá sa buduje v Kysuckom Novom Meste. Je zatiaf
najvňčší prístroj tohto typu z dielne F. Kozelského, zároveň bude
aj najvňčším refraktorem na Slovensku, ktorý bude slúžif amatérskej astronómii. Požiadali sme konštruktéra ďalekohfadu
o bližší popis nového pristroja. Ochotne nám vyhovel a priložii
i snímky. (Ťlalekohfad má po dokončení zatiaf postavený v hale
svojho domu, kde robil montáž, protože inde sa prístroj nezmastil.) O umiestnení ďalekohfadu a o úlohách, které bude
pinit, prinasieme informácie v ďalších číslach nášho časopisu.

Přístroj je postaven na silném
kuželovém ocelovém stojanu, který zabezpečuje stabilitu celého dalekohledu. Objektiv je od firmy
Zeiss Jena (typ AS,
200 mm,
f = 3000 mm). Paralaktická montáž je poháněná synchronním elektrickým motorkem (10 W, 3000
otáček za minutu) přes převodovou skříň s planetovým převodem,
umožňujícím pomoci druhého etektrického motorku, ovládaného
tlačítky od okulárového výtahu,
jemnou pointaci v hodinové ose.
Celý pohon je uložen pružně, aby
se případné chvění nepřenášelo
na montáž. V převodovce je trvale olejová náplň. Dalekohled je
opatřen dělenými kruhy, z nichž
hodinový má zařízení, umožňující
ořímá nastaveni hvězdného času.
Ovládání celého přístroje je od
okulárového výtahu, který má
stupnici pro hrubé i jemné odečítání vytažené délky a na konci
má kuželový uzávěr pro rychlou
výměnu okulárů a jiných pomocných zařízení.
Na tubus® dalekohledu je nanontovaná Schmidtova fotokomora s zrcadlem o průměru 200 mm,
světo.lnosti 1:2,44; její zorné pole
je 7°, průměr filmu v kazetě 58
mm. Optika fotokomory je od ing.
Viléma Gajduška. Dalekohled je
dále vybaven hledáčkem o průměru 80 mm (f = 450 mm), který
zvětšuje 16x. K přístroji patří okuláry pro zvětšeni 75, 110, 150, 200,
313 a 600x. K vybavení dalekohleKOZMOS -88

du patří ještě otopný nádstavec
oro pozorování v zenitu, pentaonální hranol pro přímé pozoování Slunce, polarizační filtr a
různé jiné filtry, 3-násobný revolverový adaptér pro rychlou výměnu okulárů a zařízeni pro projekci Slunce na matnici 35 x 35
^m. Práce na dalekohledu trvala
2,5 roku.
František Kozelský

Obrázok 1. Montáž ďalekohYadu
pra hvezdáreň v Kysuckom Novom Mesta.

Obrázok 2. Refraktor pre livezdáreň v Kysuckom Novom Nleste so
Schmidtovou fotokomorou (na snímke nebole možné zachytBf celý
tubus ďalekohYadu).

NOVÉ KNIHY
M. G. Minnaert:
Praktická astronómia
VydavateIstvo Obzor, Bratislava, 1979
Záujmová publikácia SÚAA v Hurbanove
Preklad: Ladislav Druga
Lektori: RNDr. Záviš Bochníček, CSc,
Ing. Štefan Pintér, CSc.
Začiatkom roka sa dostala do predaja dlho očakávaná a velmi potrebná publikácia „Praktická astronómia", ktorá je prekiadom knihy holandského
astronóma profesora Minnaerta. Kniha má byť nákladným praktikom pre študentov a záujemcov o astronómiu. (Názov originálu je Practical work in,
elementary astronomy — Praktikum zo základov
astronómie. Slovenský názov proto nevystihuje obsah
knihy; pod praktickou astronómiou sa všeobečne rozumte určitá vyhranená oblasť astronómie, ktorej
predmetom je teória a prax astronomických metód
pozorovania a astronomické pristroje.)
Autor prekladu, Ladislav Druga, metodik v Hurbanove sa podujal na záslužnú prácu sprístupnit toto
dielo československej astronomickej verejnosti ako
príručku pre mnohých zanletencov a pomůcku pro
astronomické krúžky. Je v nej totiž možno nájst odpoved na otázku, ktorú často kladů menej skúsení ve
dúci krúžkov: „Čo a ako máme vlastne pozoroval?"
Rozhodnutie vydat túto knihu možno teda hodnoUl kladne. Vyšla v náklade desattisíc výtlačkov a je
predpoklad, že v mnohých pripadoch bude pro čitatela prvým kontaktem s astronómiou vůbec. Je
proto v záujme vedi upozornil aj na nedostatky,
ktoré má a ktoré autorovi prekladu i kolektivu pracovníkov, čo na jej vydaní spolupracovali, unikli.
Tieto nedostatky možno rozdelll do niektorých skupin: jazykové, terminologické, chyby korektúr, nepresný proklad. Závažným nedostatkom je, že sa
nepoúžívajú jednotky SI, ktorá je od 1. januára
1980 u nás zákonnou normou. Tak na str. 58 namiesto „hmoty" sa musí použil „hmotností", na str.
72 a dalej sa používa zakázaná jednotka „angstrům".
Podobne na strane 79 vo vzorci „K = GS ..." mala
byť použitá jednotka Joule namiesto cal, navyše nepozornostou sa do vzorca dostala značka „lomeno",
ktorá tam nemá byť. Pokial ide o grafickú úpravu,
orientácii v texte by prospelo, keby premenné, argumenty funkcií, symboly a novo zavádzané termíny
boli vysádzané kurzívou ako v originále. Z jazykovej stránky působí dost rušivo používanie neslovenských výrazov („zrovnávanie", str. 9) alebo. archaizmov („trúbka", str. 14, 15, „ubýva", str. 53,
„zvarovanie", str. 90). Na str. 21 sa vedla seba vyskytujú dva různe názvy jedného súhvezdia (Povoz
nik-Voziar) a nedodržiavanie pádových koncoviek
v názvoch hviezd rovnako ako na 68. strane v núzvoch miest. Takmer důsledne sa zamieňa podmienkové „ak" za časové „keď" a naopak. Autor knihy
na konci niektorých cvičeni naznačuje, v akom rozmedzí by výsledky merani „mali byť" (should be) a
nie v akom „musia byť". Fotografické platne sú
„okalibrované", nie „prekalibrované" (str. 68) zrnona alebo vzrast veličiny sa podla originálu deje „o
jednotku, nie ,na" jednotku (str. 61, 79), hustota sa
vyjadruje počtom atómov „v" 1 cm3 nie „na" 1 cm3.
Veta na strane 61 začínajúca v piatom riadku nad
obrázkom nemá zmysel. Slovo „možno" treba zamenit za „umožňujú". „Časový interval" či „okamih"
znejú lepšie než „interval času" a „okamih času"
(str. 55), namiesto „inercie" máme pekné slovenské
slovo „zotrvačnost", a „elipsoid" je mužského rodu! (str. 136). Autor prekladu mal staženú úlohu pri
preklade odborných termínov, pretože slovenská astronomická a astrofyzikálna termjnológia sa vlastne

len tvori. Na str. 78 v úlohe 7L má byt namiesto
„důležitost" použité „váha", čo je správny matematický termín. Na str. 79 namiesto „inerčných
efektov" má byť „zotrvačnosť" (úloha 9L). Na str.
80 „transmision" prekladúme ako „priepustnost" a
nie „funkcia obrazu (úvod kapitoly B3). Na str.
81 v riadku hned nad Tabulkou má byt správne
„optická hibka" me „hrúbka". Na str. 82 v zadaní
úlohy má byt termín „intenzitně záznamy" namiesto
„registrogramy v intenzitách", v riadku 11 zhora
namiesto „clony" treba použit „prekrytie čar"
(blend). Na str. 85 aj inde kde sa hovorí o absorpčných čiarach je lepšie hovorit o „silných" (strong)
než „intenzivnych" čiarach. Na str. 87 v odstavci
Riešenie treba namiesto „zložky čiar multipletu" používat termín „čiary multipletu". Na str. 94 v úlohe
B 12 je nevhodne preložený termín „convection caus"
ako „konvektívne vrstvy". Konvektívna vrstva má
presne určený význam v teórii hviezdneho vnútra
a hviezdnych atmosfér. V tomto prípade však ide
o „konvektívne bunky" z ktorých sa celá konvek•
tívna vrstva (niekedy tiež zóna) skladá. V riadku 16.
zdola v pravom stlpci je preklad správny, ide naozaj
o hrúbku vrstvy. Na str. 102 a dalej všade, kde je
použité „viditelné hviezdne velkosti" resp. „jasnosti", má byť „zdanlivé". Na str. 106 v kapitole B20
namiesto „staršia spektrálna trieda" sa má používat „pozdná" alebo „neskorá". Na str. 109 v odstavci
Ciel má byt namiesto „ukazovatele" použit „indexy". Na str. 112 vpravo dole má byt „funkcia svietivosti" a nie „luminiscenčná funkcia". Na str. 117,
125 namiesto „krivka jasu" má byt „svetelná krivka". Na str. 120 v 17, r. zdola vlevo namiesto „spojený priemer" má byt , združený priemer". Na str.
129 namiesto „postupnost nulového vzrastu" má byť
„postupnost nulového veku". Podstatnej časti chýb
tohoto druhu sa dalo vyhnút používaním Kleczkovho
šestjazyčného slovníka.
Ďalšou skupinou sú chyby, ktoré vznikli nedůslednostou pri preklade alebo korektúrach. Tak napriklad na str. 15 v obr. 6 nie je vyznačená skrutka Q,
ale v texte se spomína. Na str. 40 je v piatom riadku odstavca Riešenie nezrozumitelná tlačová skomolenina, originál má: „cos S alebo 15aScos6". Na str.
53 vpravo se do vzorca dostalo písmeno „y" ktoré
tam nemá byt. Na str. 57 v úloho 3 sa mania „znamienka" a nie „znaky" za opačné. Na str. 58 proklad neodpovedá textu originálu v zadaní úlohy A26:
v origináli je označ'enie zložiek rímskymi číslicami.
I, II, III, v preklade je m1, m2, m3, ale v súpíse základných rovnic sú už označené rímskymi číslicami.
O niekofko riadkov dalej je slovo „sum" preložené
ako „súhrn" namiesto „súčet". Na str. 59 vpravo
hone je namiesto „x" napísané „x", Ako důverné upozornenie na slabú chápavost astronómov-špecialistov
vyznieva veta „Aj astronómov-špecialistov prekvapuje, ako rýchio si túto metódu osvoja", zatial čo
z originálu vyplýva, že: „Aj astronórnpv-špecialistov
prekvapuje, •ako rýchlo tieto .metódy konvergujú".
Na strane 68 v riešeni úlohy A31 pozorujeme ručičku
„mikroampérmetra", nie „mikrofotometra" a namiesto „charakteristickej krivky priepustnosti" máme nakreslit „charakteristickú krivku emulzie". Na str. 69
v 6. r. zdola má byť i/i' = jo/i ' 0, na str. 71 v 7. r.
zhora má byt „priestorový uhol" namiestio „prietokový". Na str. 72 v 8. r. nad obrázkom vlevo má byt
„0,1" namiesto „0,01". Na str. 79 vpravo v 6. r.
zhora má byt .... .vás upozorní 5 sekúnd prod signálom ,teraz". Na str. 81 v 10. r. zhora má byť
správne .....oproti cos0", okrem toho v obrázku
na tej istej strane je odpovedajúci uhol označený
„é" namiesto „0". Na str. 96 v 8. r. zdola má byť
„v blízkosti minima slnečnej aktivity". Na str. 107
v schéme určenia spektrálnej triedy je chyba, má
byť v skupine „čiary H nie najsilnejšie" za prvou
svorkou dalšia, ktorá zhrňuje tni posledně niadky
a „Ca 422.6> Hy a HS" má byť medzi tými dvomi
svorkami. Na str. 115 v poslednom riadku namiesto
„0" má byt „0". Na str. 123 je nedůsledné značenie
— v texte sa hovorí o čase od „0 do T", v znamienku
integrácie je od „0 do t". Na str. 132 v 5. r. pod obrázI{OZMOS - 89

kom vypadlo, že „R" je vonkajšia hranica hviezdokopy, v tom istom riadku namiesto „pretože" má byť
„takže", aby bole zachovaná logická súvislosť. Str.
134, r. 6. zdola vpravo, má byť „µa" a nasledujúca
veta by lepšíe znela takto: „Zo štatistického spracovanla ... zfskame deklináciu apexu". Na strane 135
v 10. r. zhora vTavo vypadla značka pre vlastně
pohyby, ,,. . .záporné (N) u«". Na str. 137 vpravo,
pod odmocninou majú byť kvadráty stredných hodnčt
zložiek „š" a nie záporné druhé mocniny. Nepresný
preklad slov alebo vjet je poslednou skupinou chýb,
na ktoré treba upozornif. Zmienim sa len o tých, ktoré menia do určitej miery zmysel textu. Na str. 21
v úlohe 2L se pracuje s „listom papiera s pelárnymi
súradnicami" a nie so „súradnicovou sieťeu polárnej
oblasti oblohy" (polar coordinate paper). Je zaujímavé, že rovnakej nepresnosti sa dopustili aj autor!
ruského prekladu tejto knihy (Moskva 1971). Na str.
23 sa požaduje vzfah vybraných sektorev oblohy
k okoliu a nie ich „spolenie so susednými hviezdami". Na str. 37 v úloha 3P má byť „Priamy obraz se
pritom nezmen! ...". Na str. 54 v úlohe 7 ide
o „uhlové rýchlosť" a nie „kruhevú". Na strana 59
v úlohe 5 má posledná veta znieť , ..., že výpočty
možno kontrolovať alebo zjednodušiť.", n!e ,,... zmeniť". Takmer vždy sa zamieňa výraz „pomer" za
, vzťah", napr. na str. 59 pod obrázkom. O dva riadky dale! je „váčšla poloos" namiesto „velká poloos".
Str. 60, v úlohe 1 má byť „. .. Amersfort 3 cm zdola",
okrem toho, súradnice „z = 0", nie „x". Na str. 61
v 2. r. zdola namiesto „O2O2" má byť „O2E2". Na str.
65 v zadaní úlohy má byť správne .....krátery a systémy svetlých lúč'ov, které sa od nich rozbiehajú".
Na tel jste! strane vpravo hora opůť ide o „svetlo
lúče" a nie „svetelné". Na str. 67 v 5, r. zdola je ve
vzorci navyše „y". Na str. 72 začlatok úlohy 3 až
po vzorec je dosf nezrozumitelný a neodpovedá prosne originálu. Na str. 80 v rlešení úlohy "1 namiesto
.. .., v súlade s kalibračnou stupnicou má byt
pri kalibračných značkách". Str. 82 v 7. r. pod
obrázkem namiesto „Y" má byť „y", o niečo nižšw
použijeme .,zjednodušenú" nie „jednoduchú" metódu
najmenších štvorcov. Na str. 84 v 2. r. nad tabulkou namiesto „výrazné" má byť „ostré". Na str. 85
v 5. r. nad obrázkem treba vypustlť ,.zhrnutá k".
V 1. riadku vpravo here namiesto „interpretáciou"
má byť „ilustráciou", v 9. r. zdola namiesto ,.vvpočítalúe" má byť „odpočítajúc". Na str. 86 v 7. r.
pod obrázkem treba vypustlf „zdanllvo", ve 4. r.
zdola namiesto „jednotkách" má byť ,.odhadech".
Na str. 87 v 5. r. zhora sú atómy „pohlcujúce". nie
.uohlcované" a v 11. r. má byť správne „g — e/kT".
V nasledujúcom riadku má byť „... prechodom medzi
hladinami a a s", namiesto
. . premenám na
hladiny..." a značka exponenciálnej funkcie vo
vzorci má byť podle ČSN 011001 „exp" a n!e „e".

Cli. Moore je ona. Druhá a tretia veta úlohy 3 na
strana 89 bude lepšíe zrozumitelná takto: „Uvážme
čiaru vznikajúcu prechodom ze základnej hladiny
a dalšie čiary vznikajúce prechodmi z excitovaných
hladin r, s2, .... Pre každé z týchto člar máme:".
Na str. 92 v pomůckach máme mať „pravouhlé a Po.
láme siete" a na str. 94 v úloha máme odhaliť „nepatrné" a nie „zmenšené" rozdiely v indexe lomu. Na
str. 95 v 6. r. zdola vlevo má byť „Aby srna sa vyhll
lokálnym.. ." namiesto „Aby ste našli ..." a v 12. r.
zdola vpravo namiesto „systematicky" má byť „symetricky". V 6. r, zdola namiesto „hoci ..." má byť
„taikže . ..". Na str. 103 v 11. r. shora by malo byť
„Uvidíte, že dokonca i smer vášho zorného lúča má
určitý vplyv". V názve kapitoly B17 tratí riadok nie
je pokračovaním prvých dvoch. je podnadpi.sem a má
byť „Štruktúra obrazu hviezdy". Na str. 108 je treba
mať „popis" harvardských spektrálnych tried a nie
„kópiu". Text pod obr. 60 na str. 110 má byť „Krivky závislosti energia-vinová djžka .. . a nle „Energetická vinová djžka ...". Na tel istej strana v poznámka !de o „vyhladené" a nie „rovnomerné" rozloženie
energie, v poslednom riadku vpravo dole má veta
začínal „Aby srna opravili naše pozerovanla o tento ..." namiesto „Ak uvážime tento efekt, . ..". Str.
111, 17, r. zhora, má byť ... . je rovnaké vnútri každaj rovnice", nie „ve všetkých rovniciach". Na str.
115 v Úlohe má byť „Pretože se hviezdy hviezdokopy . ..", ve 4. r. Ríešenia sa „vektory zblehalu namiesto „zhedujú". Na str. 126 v úloha 3 namiesto
„všeobecná" svietivosť má byť „celková". Str. 128,
v 7. r. zhora namiesto .,sklon" má byť ,.pokles", na
str. 129 v 2. r. zhora nejde o „osobitné", ale .obzvlášť guJové hviezdokopy". Na str. 131 v Úlohe
má byť „zdanlivé" a nie „viditelné" rozloženie; na
str. 133 zhora má byt ,.Naneste na graf magnitúdy
oproti dátumem . . ." a nie .....na opačné stranu dátumov". Na str. 138 v 5. r, zhora vpravo namiesto
„určte deklináciu" má byť .,crčte sklon".
Nebýva zvykem v hodnotaní knihy vypočítevať nedostatky v takom rozsahu ako v tamto prípcde. Myslím však, že je správne. aby ti. čo si knihu kúpia,
malí možnost opraví si chyby a mať pomécku takej
ceny, akú názov a autor siuhuje. I tak možno vydavatelovi odporúčať vydanie donlnku s onravami
pretože ani tento súhrn neebsabnhuje vše+kv chyby.
RNDr. T. ZVERKO, CSc.,
Astronomický ústav SAV
Poznámka:
Slovenské ústredie amatérskej astronómie pripravuje vydaf v čo najkratšom termíne dopinky
a onravy k slovenskému prekladn Minnaertovej
Praktickej astronómie, Tieto opravy sa vytlačia
ako osobitnv zoznam, který si můžete vyžiadat
na adrese: SÚAA, 947 01 Hurbanovo, Komárňanská
65.

Zdeněk Pokorný: Astronomické praktika
Slovenské ústredje amatárskej astronómie, Hurbanovo, 1979.
Po dávno rozebraných publikacích
Guth-Link
„Astronomické
praktikum" (1950), J. Bouška „Astronomie jednoduchých prostředků" (1953), a J. Široký „Základy
astronomie v příkladech" (1963)
vydalo nyní SÚAA v Hurbanově
ofsetem 38-stránkovou účelovou
publikaci, která obsahuje 13 jednoduchých úloh z astronomie proveditelných začátečníkem, ale zajímavých i pro zkušeného amatera. Pro sedm úloh není zapotřebí
vůbec žádného instrumentálního
zařízení, ostatní úlohy se omezují
aa použiti dalekohledu, fotoaparátu, mikroskopu a okulárového
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mikrometru. U každé úlohy je srozumitelně popsaný obsah, návod
na provedení a seznam dostupné
literatury.
Začátečníkovi asi nejsnáze proveditelné budou úlohy „Dráhy těles v sluneční soustavě" a „Hertzsprung-Russellův diagram". ZkuJenější amatér, který rád počítá,
sáhne po úloze „Dynamická paralaxa hvězd" nebo po „Efektivní
teplota planet". Pozorovatel Slunce určitě si zhotoví sítě podle úlohy „Souřadnicová síť" a využije
kapitolu
slunečních
„Rotace
skvrn" (nesprávné označení, viz
dále). Hvězdného astronoma zaujme „Určení magnitudy z průměru
obrazu na negativu" a „Rozlišitelnost dvojhvězd".

Autor v úvodě říká, že předlohou
mu byla Minnaertova kniha „Practical work in Astronomy" (1969)
— kterou mezitím vydal Obzor,
n. p., Bratislava [1979) v překladu L. Drugy po slovensky — ale
na mnoha místech je vidět též
vliv vynikající knihy sovětského
autora J. Martynova „Kurs praktičeskoj astronomii" (1977).
Předností publikace je srozumitelnost a stručnost — na rozdíl
od mnohých jiných publikací, které oplývají množstvím slov, ale
jsou chudobné obsahem. Výběr
úloh je pestrý a určitě zainteresuje dnešního astronoma-amatera.
Velmi užitečné jsou dva obrázky
okolí severního pelu oblohy (str.
26 a 27), obsahující fotometrickou
sekvenci, a dále obrazy 24 dvojhvězd (str. 36).
V publikaci jsou též některé
nedostatky:

Na str. 4 je uvedena a správně
)značena chyba aritmetického průněru řady měření, ale není dosti
zdůrazněné, že to není střední
chyba jednoho měření — která se
v takových případech též uvádí
— co u méně zkušeného amatera
může vést k záměně.
Na str. 8 vzorec pro délku stínu
zanedbává zakřivení měsíččního povrchu, takže selhává pro malou
výšku Slunce nad měsíčním obzorem a navíc je zdrojem nejasnosti při odvozování. Chybí též
označení vzorce pro délku stínu
číslem 1, ačkoliv později se autor
na „vzorec 1" odvolává.
Kapitola „Fotografie sluneční
fotosféry" používá metodu překopírovaného positivu z několika
negativů. Co do výsledku je tato

metoda značně riskantní (viz „Atlas odvrácené strany Luny" ze
snímků sondy LUNA 3, kde z půl
tisíce takto „zjištěných" objektů
je reálných sotva tucet) a podle
mých zkušeností zdůrazní dobře
jen velkoplošné objekty, ale drobné objekty zahltí v šumu pozadí
anebo vytvoří obrazy objektů neexistujících. Ostatně už sám časový rozptyl fotografií (autor připouští 30 minut) znemožní opakovanou identifikaci granulových
zrn, kterých životnost je jen okolo 8 minut.
Zcela nesprávné je označení kapitoly „Rotace slunečních skvrn"
(str. 19), protože nejde o rotaci
skvrn, ale o rotaci Slunce.
V kapitole „Dráhy těles v sluneční soustavě" na str. 21 není

uvedené, jak zjistíme střed excentrické kružnice, pomocí které nahrazujeme málo výstřednou elipsu
— důležité pro začátečníka.
Při „Hertzsprung-Russellově diagramu" na str. 23 se zbytečně uválí větev nadobrů, která neexistuje
— je jen oblast nadobrů.
V kapitole „Určení magnitudy
z průměru obrazu na negativu"
hravě se přechází přes nikoliv
snadné určení „průměru" obrazu
hvězdy na negativu, který nemá
)strý okraj a připomíná spíše negativní obraz kulové hvězdokupy.
Autor zřejmě měl vysoké mínění
schopnostech amatéra, který tuto úlohu se pokusí zvládnout úspěšné ív co nakonec věří i recensent).
Dr. ZAVIŠ BOCHNíČEK, CSc.

V „Astronomických praktikách" v úloze č. 1 označené jako „Fotografie měsíčního povrchu" na str. 8
a 9 se udává postup, jak z pozorované délky stínu se
dá určit výška měsíční hory, kráterového valu nebo
i ostatních měsíčních útvarů nad okolním terénem.
Úloha je velmi vhodná a lze ji všem zájemcům o astronomii vřele doporučit.
Čtenář ovládající matematiku bude jistě se zájmem
2
sledlovat odvozeni v AP uvedené. U vzorce pro délku
~ 2R
stínu [přesněji vzdálenost mezi vrcholem objektu a
r
koncem stínu na měsíčním povrchu) však zjistí, že
trojúhelník, na který autor se odvolává, není pravoúhlý, takže délka stínu podle uvedeného vzorce se
nedá počítat, protože úhel při dopadu stínu na měHa
síční povrch není totožný s výškou Slunce při vyšetřovaném objektu. Totožný by byl jen na rovině,
která by se dotýkala Měsíce v místě objektu stín vrhajícího. Ve skutečnosti konec stínu dopadá na zaokrouhlený povrch Měsíce a v důsledku toho stín je
delší. Pro jeho exaktní délku bychom dostali dosti
složitý výraz. Ten ale nepotřebujeme. Naší úlohou je
ze změřené délky stínu při známé výšce Slunce zjisR
tit výšku objektu na Měsíci.
Jako délku stínu označrne délku L měřenou po měObr. 1. Objekt výšky H, osvětlený slunečními paprsky
síčním povrchu v délkových jednotkách a to od průdopadajícími
pod úhlem h, vrhá na měsíční povrch
konci
až
ku
povrch
Měsíce
mětu vrcholu objektu na
stín délky L. Z této délky podle vzorců v článku uvestínu. Potom výška objektu H je
dených se dá spočítat výška H. Vzorec (3) dává výšH = R (cos ho + sin ho tan h -- 1)
(1)
ku H0 větší než vzorec (4), který umožňuje určeni
kde R je poloměr Měsíce, R = 1738 km,
skutečné výšky H velmi přesně.
h je úhlová výška Slunce nad měsíčním obzorem
v místě pozorovaného objektu. Je rovna též
selenocentrické úhlové vzdálenosti objektu od H
L zoo
terminátoru,
180
160
obzoru
ho je selenocentrický úhlový poloměr
140
z výšky H
120
15
100
180
L
90
h0 —
[2)
R
Vzorec (1) rozvojem v řadu se dá upravit bud na nejjednodušší, nejčastěji uváděný, ale také i nejméně
10
přesný tvar (nulté přiblížení)
Ho = L tan h
[3)
u kterého chyba klesá pod 10 % teprve pro h> 12°,
anebo můžeme použít přesnější tvar

Výška objektu nad měsíčním
terénem

H —HO—

1
2

L=
R

(41

5

který pro všechny v praksi se vyskytující případy,
tedy i pro objekty v blízkosti terminátoru, má chybu
menší než 0,1 %.
Jakékoliv počítání ušetří pozorovateli připojený 0
graf, který podle odpozorované délky stínu přeměně10
15
20 h
né použitím měsíční mapy na délku v kilometrech L
a při známé vzdálenosti objektu od terminátoru vyObr. 2. Jestliže je známa délka stínu L v kilometrech
jádřené v selenocentrických stupních h umožní ura vzdálenost objektu od terminátoru v selenocentricčení výšky objektu H přímo v kilometrech.
kých stupních h, potom průsečník L a h určuje výšku
objektu H v kilometrech nad okolním terénem.
RNDr. ZAVIŠ BOCHNIČEK, CSc.
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Stvořitelé nových světů
Výber zo svetavej vedecko-fantastickej literatúry
Albatros Praha 1960
Zostavil a preložil Ivo Železný
Na ukážkach z literatúry desiatich krajin (troch
kontinentov) nám zostavovatel knihy ukazuje, čo
vlastne vedeck-o-fantastická literatúra je, ako sa
pisala pred 50-timi rokmi a ako (i o čom) sa
píše dnes. Samotný výber je urobený s prehTadom a zmyslom pre skutočné hodnoty tohto populárneho literárneho žánru. Vo váčšine prípadov
ideo poviedky, ktoré náš čitatel dostáva v preklade po prvýkrát. Vtipné a výstižné úvahy; zaradené pred jednotlivé ukážky sa čítajú s púžitkom: zdá sa, že zamysliet sa nad vývojom
námetov literatúry tohto druhu je práve tak
zaujímavé ako sci-fi samotná.
Aby čitatel' získal čo najucelenejší obraz o vedecko-fantastickej literatúre, obsahuje knižka aj
stručný prehfad o tvorbe jednotlivých spisovatelov, aiko aj zaznam knih sci-fi, které vyšli v češtine. Nechýba ani minislovníček, ktorý `objasňuje
niektoré pojmy (najmá fyzikálne), potrebné pra
lepšie pochopenie textu. Knižka teda ukazuje
nielen čo čítat, ale aj ako čítat a je skutečna
sprievodcom v labyrinte literatúry, čo obzvlášt
v žánri literatúry sci-fi tak citelne chýbalo.
Napriek nákladu 34 000 exemplárov sa táto
sympatická knižka nedostala do rúk ani zďaleka
všetkým tým, Fo by si ju radí prečitali. Uverejňujeme z nej aspoň na ukážku jednu z krátkych
poviedkk.
—tf —

„Iíurbanovská hvezdáreň v moci."
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KONRAD
FIALKOWSKI:

Adam a Eva

Raketa klesala na přistání na Zelené planetě.
V hloubi pod mraky zahlédli oceán a obrysy pevnin.
Do nižších vrstev atmosféry záření nepronikalo, museli proto zapojit emitory. Okamžitě pocítili jejich
účinek jako příjemné teplo v těle.
„To atmosféra", podotkl První, „zachycuje veškeré
kosmické zářen".
Druhý neodpověděl. Díval se na obrazovku. Sestoupili tak hluboko, že spatřil nekonečný les, tu a tam
zpřetrhaný strunami řek.
„Vidím planinu. Přistaneme", oznámil Třetí, který
raketu řídil. Dosedli měkce, jen písek zavířil v ohni
trysek.
„Automaty jsou připraveny?" zeptal se První.
„Připraveny", odpověděl Druhý. Otevřel průlezy a
ucítil cizí vůni travin, osvětlených paprsky Žlutého
Slunce, které právě mizelo za obzorem. Automatem
ukázal na východ, ale homoidy nevyšly.
„Nechtějí opustit raketu", ohlásil Druhý.
„Myslí si, že je to trest, a slibují, že už nebudou
krást ze skladu potravin zásobovacím hadem".
„Skončí to a startujeme", uzavřel První a za chvíli
spatřil na obrazovce dvě dvounohé postavy, které
Druhý metačem odháněl ze startovacího prostoru. Pak
zaklaply dveře přechodové komory, raketa se vznesla
do výše a znovu viděli jen les a potom mraky.
„Hezká planeta", řekl Druhý. „Myslíš, že přežijí,
rozmnoží se a spiní úkol?"
„Určitě. jsou ideálně způsobení životu na téhle
planétě, lip než jiní její obyvatelé. Uvidíš. Za pár set
tisíc oběhů planety kolem Žlutého Slunce tu záření
stoupne natolik, že se budeme moct vrátit bez emitorů, kolonizovat pevniny a prožít tu mnoho štastných vesmírných period".

Fota: Pavol Rapavý
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Vážení přátelé,
využívám výzvy v článku s. T. Fabini „Chcete kúpit
optiku?" v Č. 1/1980 vašeho časopisu a „svévolně"
překračuji dané téma o několik vět týkajících se
Kozmosu.
Listuji znovu a znovu prvním číslem ročníku 1980
a kdybych byl jakýmsi examinátorem s aprobací hodnotit výsledek, musel bych říci; „přátelé, máte to
za jedna". Opravdu, nemíním ani lichotit, ani podlézat. Má-li Kozmos nějaký nedostatek, pak ten, že
nejde o měsíčník. Mám za to (nejen sám, v našem
město je řada abonentů), že tuto chybu byste měli
v co nejkratší době napravit. Zvlášť mě těší podstatné zlepšení černobílých obrázků a ještě víc by mě
těšilo, kdyby i vnitřní křídový dvoulist a vnitřní strany obálky byly rovněž barevné. Nezapomínejte prosím, že my popularizátoři máme v časopisech a publikacích hlavní zdroj pro reprodukování na diapozitivy a přirozeně potřebujeme kvalitní předlohy a
především barevné diapozitivy.
Obsah Kozmosu snad chválit nemusím. Zdá se, že
redakce dobře chápe, co amatéry zajímá a co potřebují a dává jim to. Musím však upozornit na časté
chyby, převážně v umístění indexů a ve zkratkách
jednotek. Kupř. Mop místo Mpc, s-1 místa s —t ap.
Dále chyby vzniklé zřejme nepozornou korekturou:
5.10 -03 místo 5.10 -30. To jsou ovšem nedostatky velmi
snadno odstranitelné. Patrně by neuškodilo, kdyby
tiskárna měla k dispozici typy pro sadzbu matematických vyjádření, aby se místo nerovností nemusela
používat lomených závorek. Ale i to je chyba tiskárny a ne redakce.
A nyní na zadané téma. Samozřejmě, že mít specializovanou a hlavně, H L AV N Ě dobře zásobenou
prodejnu — to by byla nádhera. S posmutnělou nostalgií vzpomínám, že před mnoha léty byla v Praze
prodejna s názvem Astrooptika a že se tam astrooptika (a nejen astrooptika) skutečně prodávala.
I když prodejna byla dotována především z kořistné
notiky po nacistické armádě a z vyřazených dílů našich optických závodů. Jak jsme se tam hojili! Ještě
dnes mám po zásuvkách leccos, co se občas hodí.
A tak mne v této souvislosti napadá možná nepřístojná otázka: Copak se děje s optikou, kterou patrně
čas od času vyřazuje naše ČSLA? Vždyť čočka vyšroubovaná z přístroje snad není tajná. A především
taková optika by mohla být levná, protože nakonec
600 Kčs jsou peníze pro některé kluky a děvčata
z našeho mládežníckeho kroužku (máme jich skoro
40) těžko dosažitelné. Samozřejmě, že každý z nich
(ale i dospělý) chce postavit a mít „svůj!" dalekohled. Stavět brejláky v dnešní době — to je snad
trochu ostudné. Leda tak jako učňovskou práci, aby
se zjistilo, že kluk je přece jenom trochu šikovný.
Ovšem zbývá otázka, kdo má tyto věci projednat.
Vy na Slovensku máte své SÚJAA (což vám přeju, ale
velmi závidím). V ČSR nemáme nic a při rozhovorech
s některými pracovníky LH jsem zjistil, že snad ani
není chuť vytvořit něco podobného, i když my mimo
Prahu a mimo sídla Odboček ČAS cítíme, jak by to
bylo potřebné a jak by to pomáhalo.
Tak „zlomte vaz" a bude-li Kozmos dál takhle pomáhat amatérům (myslím tím vyvolanou diskuzi) a
hude-li dál takhle dobrý (s výhradou, že vychází jpn
6 X ročně). zasloužíte Signum laudis veliké jako talíř a z meteoritu.
S pěkným přátelským pnzdravením
Dobroslav Srnec, Mladá Boleslav
Vážená redakce,
velmi děkuji za článek „Chcete kúpit optiku?"
v letošním 1. čísle KOZMOSU. Je to velmi dobrý počin. PHm,nuvám
za zřízení suecializ"v oné prod"iny potřeb pro astronomy-amatéry. Nebylo by to ani
nic nového. Pamatuji si dobře, sám jsem častěji nakupoval v prodejně „ASTROOPTIKA" v Praze, Jindřiš-
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ské ulici. Tato prodejna postupne měnila sortiment,
až dnes je to prodejna podniku „Klenoty" a prodává
všelicos. Včera jsem byl v Praze a šel jsem se do
Jindřišské ulici podívat. Za výlohou nějaký textil.
Je to škoda pro astronomy-amatéřy. Stačilo by se
dotázat na lidových hvězdárnách, co vše amatéři potřebují a hledají na lidových hvězdárnách. Tam jim
pomohou, pokud to jde, ale jejich možnosti jsou velmi omezené. Myslím, že by to nemusely být hotové
přístroje, spíše součásti a materiál, Vím, že amatéři
stejně nejvíce cení a milují přístroj, který sami postavili. Jen mít z čeho stavět. Ten, kdo si jednou posca®il vedsteí ualzkohled, bývá obvykle upsán astronomii na celý život. I když u toho prvního přístroje
obvykle nezůstane. Jak jsem se dověděl, u našich
sousedů v MLR mají už takovou prodejnu a dokonce
se zásilkovým prodejem.
Od svých přátel vím, jak těžko se opatřují u nás
věci, často na inseráty, v jakosti nevalné a často
předražené. Nejedná se o věci z dovozu.
Srdečný dík za Vaši iniciativu a přeji Vám, aby
se podařilo.
O. Votava, Jindřichův Hradec
Vážená redakcia,
hned ako som si prečítal článkk o tom, ako by sa
dal zartadit obchod pro astronómov-amatérov a akú
odozvu by mal u nás, u astronómov, bol som prekvapený. Už viacej rokov si vyrábam vlastnoručne optické prístroje z lahko dostupnej optiky, ale móžem povadat, že ani pre astronóma-amatéra nic sú na dobrej úrovni, a to preto, že nie je vhodná optika. Ako
sa písalo v článku, bola by v predajni otelen optika,
ale aj pomůcky a literatúra. Myslím si, že dost neskoro sa načrtla úvaha o zriadení takéhoto obchodu.
Ale konečne sa aj o tom začalo uvažovat. Som za
podporenie tohto návrhu a som presvedčený, že by
mal velkú perspektívu, protože amatérska astronómia už také nieč'o dávno potrebovala. Len sa bojím,
aby obchody stačili pinit požiadavky astronómov,
pretože nároky sa zvyšujú. Astronómia najmá u
mladých velmi rýchlo získava oblubu. Naozaj som
velmi ráci, že sa takáto príležitost aspoň teraz naskytla.
So súdružským pozdravom
Alexander Pravda, Modra

Vážená redakcia,
v úvode Vás čo najsrdečnejšie pozdravujem a že
lám Vám do ďalšej činnosti vela chuti a úspechov.
Patrím medzi pravidelných čitatelcv Vášho časopisu.
Spočiatku som si ho kupoval v stánkoch PNS, no neskór, kecl som nemohol niektoré čísla zohnaf, som si
ho predpiatil. A tak sa Teraz každý druhý mesiac
teším, čo nového prinesie Váš časopis. Chcem sa
Vám podakovat za to, že je Kozmos taký zaujímavý,
pekný a poučný.
Kecl som končil gymnázium, chcel som sa dat na
štúdium astronómie, ležne rozhodnutím osudu (alebo skór vlastnou nerozhodnosfou a strachom z matematiky) som sa dostal na VŠE v Banskej Bystrici,
ktorú som úspešne ukončil. Teraz pracujem v ŠBČS
ako úverový referent a Noci moja práca je na kilometre vzdialená od astronómie, zostal som astronómii
varný, neustále sa obohacujem o nové znalosti a zaujímam sa o všetko nové, čo v astronómii je. Myslím
si, že astronómia je krásna a vznešená veda, ktorá
človeku veta dáva, dovoluje mu povzniest sa nad
bežné starosti, ktorým sa nikto nevyhne, a dáva človeku vieru v to, že ludstvo dokáže prekonat všecky
tie starosti a problémy, ktoré dnes má, že zvífazí
spravodlivost a zdravý rozum, že ludstvo spojí svoje
sily a vykročí na cestu ku kozmickej budúcnosti.
V šiestom čísle Kozmosu 1979 ma velmi zaujala
mapka hviezdnej oblohy, ktorú ste uverejnili na dvojKOZMOS - 93

strano v strede čísla. Čo keby ste prínášali v každom
čísle na strednej dvojstrane určitý vysek oblohy?
Poskladaním týchto častí by všetci pravidelní čitatelia dostali velkú a podrobnú mapu hviezdnej oblohy.
Pouvažujte o mojom návrhu, myslím, že by ho mnoho čitatelia uvítali.
Vela úspechov v dalšej práci želé
Ing. Boris Porošin, Banská Bystrica

Vážená redakcia,
v prvom rada by som sa chce! poďakovat za to,
že ste začali na dvoch stranách dávat polohy planět
a súhvezdí. Iste to pomůže začiatočníkom pri hTadaní
týchto objektov.
V Kozmose Č. 1/1980 ma Taktiež zaujal článok
„Chcete si kúpit optiku?"
Taktiež som rozmýšTal o špeciálnom obchode. Ten
obchod by sa ma! postavit v takom meste ČSSR, kde
by mal každý prístup, aby nemusel procestovat 600
km. Takýto obchod by som uvítal aj ja, aj mnohí lni.
Do tohto obchodu by pnišli raz za rok, ale našli by
si svoje. Rozhodne túto myšlienku podporujem.
Ď alej by som Vás prosil o presně uverejnenie clen
d'alekohPadov.
S pozdravom „Práci čest" váš čitatel
Ján Štellmach, Nová L'ubovňa
Vážení soudruzi!
V letošním prvním čísle Vašeho časopisu jste uveřejnili článek Chcete kúpit optiku, obsahujúci návrh
na zřízení speciálního obchodu s astronomickou optikou.
Považujeme tento návrh za velmi rozumný a pině
jej podporujeme, protože víme z vlastní zkušenosti,
jaké jsou problémy se sháněním optiky.
Doporučujeme, aby prodejna nabízela kromě optiky
také astronomickou literaturu a to nejen naši ale
i zahraniční.
Za astronomický kroužek při ODPM v Třebíči
P. Kučera, O. Martinú, L. Zahrádka

OBLOHA
v j úli a v auguste
Dňa 10. 8. 1980 nastane prstencové zatmenie
Slnka, ktoré však u nás nebude viditelné.
VÝCHODY A ZÁPADY SLNKA
(údaje pre Stredné Slovensko, —1h17m, 48°40')
Deň
východ
západ
h
m
h
m
3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.
31.
4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.

7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
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3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

45
48
52
56
00
05
10
15
20
26
32
37
43
48
54

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18

48
47
44
41
38
33
28
23
17
11
03
56
49
42
34

VÝCHODY A Z1~PADY MESIACA

(údaje pro Stredné Slovensko,
48°40' j
Daň

východ
hm

západ
hm

3.7.
7.7.
11. 7.
15.7.
19. 7.
23. 7.
37.7.
31.7.
4.8.
8.8.
12.8.
16.8.
20. 8.
24.8.
38.8.

3301
0 27
3 09.
7 11
11 20
15 30
19 13
21 34
2338
157
602
10 10
14 16
17 47
2004

930.
14 30.
18 53
21 29
23 05
0. 27
338
833
1334
1738
1957
21 32
23 37
223
730

1.7
15.7
1.8
15,8

FAZY MESIACA
Daň

h

m

fáza

5. 7.
12. 7.
20. 7.
27. 7
3.8.
10. 8.
18. 8.
20.8.

8
7
6
19
13
20
23
4

28
46
51
54
01
10
29
43

IH
nov
I
spin
%II
nov
spin

MERKÚR je v júli v súhvezdf
Blížencov, v auguste v súhvezdiach Raka a Leva. Viditelný od
20. 7. do 20. 8. na rannej oblohe,
od 20. 8. krátko po západe Slnka.
Jasnost je 10. 7. {-3m, 9. 8. —O,6m
a 29. 8. +1,3m.
VENUŠA je v láli v súhvezdí
Býka, v auguste v súhvezdf Blfžencov. Viditelná je ráno pred
východom Slnka. Jasnost 10. 7.

—4,1m, 30. 7. —4,2m a 29.8. —3,9m.
MARS je v súhvezdí Panny, viditelný večer. Jasnost 10. 7. +1,2m,
29. 8. +1,5m.
JUPITER je v súhvezdí Leva, viditelný v júli večer, v auguste
krátko po západe Slnka. Jasnost
10. 7. —1,4m, 29. 8. —1,2m.
SATURN je v súhvezdtach Leva
a Panny, viditelný v júli večer,
v auguste krátko po západe Slnka.
Jasnost +1,4m.
URAN je v súhvezdf Váh, viditelný večer. Jasnost +5,9m. Nájdeme ho podia orientačnej mapky
uverejnenej v Kozmose 2/1980.
NEPTÚN je v súhvezdf Hadonosa, viditelný večer. Jasnost +7,8m.
Nájdeme ho podia orientačnej
mapky uverejnenej v Kozmose
2/1980.
PLUTO je v súhvezdf Panny. Jasnost +13,8m.
V. Karlovský, prom. fyz.

23h
22h
21h
20h
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Foto: Vlastimil Ipser

PREDNA STRANA OBÁLKY:
Biurakanské observatórium — kupola 2,6 m dalekohl'adu.
ZADNA STRANA OBÁLKY:
Detailný pohfad na 2,6 metrové zrkadlo najváčšieho
dalekohl'adu biurakanského observatória.
Fotografie: Pavol Rapavy
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Foto: MUDr. Vladimír Brablc
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