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KRITIKA BURŽOAZNYCH KONCEPCI! 
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T7 ozmická 
éra 
JURIJ ANDREJEVIČ ŠKOLENKO, CSc. 

Obdobie, kecly človek prekročil hranice rodnej 
planéty, sa začalo krátko po vypustení umelej dru-
žice Zeme Sovietskym zvázom nazývat „kozmická 
éra". Táto ud:alost nebula len velkým vedeeko-tech-
nickým úspechom ludstva, 'ale mata aj vážny sociál-
ny význam. Stala sa medzníkom v dejtnách spoloč-
nosti. Budstvo sa začalo z planetánnej civilizácie 
menit na kozmickú, započala sa praktická realizácia 
myšlienky zakladatele teoretickej kozmonautiky K. 
E. Ciolkovského: „Pianéta je kolíska rozumu, ale 
nemožno ve>wne žit v ikolfske". 

V dalšom období bola táto myšlienika upresnená 
a rozvinutá samou kozmickou raxou. Vdaka búrli-
vému rozvoju aplikovaných smerov v .kozmonautike 
(družicová meteorológia, spoje, navigácta, diaňkové 
sondova'nie zemských zdrojov a pri=rodného prostre-
dia planéty, komplexná práce dlhodobých orbitálnych 
stanic, často orientovaná 'na r'iešenie národohospo-
dárskych úloh) objevil sa značný „pozemský efekt" 
vstupu človeka so svojou technikou do kozinu. Došlo 
k organickému zjednoteniu pozemskej a kozmickej 
praxe. Vykročenie človeka do kozmu sa nestalo pred-
zvestou budúceho „opustenia" planéty, ktorá ho zro-
dila, ale určitým „rozšírením" Zeme, kedy se ob-
jektom predmetnej činnosti spoločnosti nestána len 
planéta, ale aj jej kozmické okolie. 

Zložitost a mnohostrannost kozmickej éry a pre-
dovšetkým jej budúca orientácia vyžaduje jej ade-
kvátny odraz :na svetonázarovej a filozofickej úrov-
ni. Kozmanautilka tým, že rozšfrila svoje úlohy a 
funkcie, sa premenlla na taký komplexný smer vedec-
kotechniokej revo'lúcie, že účast společenských vied 
a svetenázoru sa v tomto procese stáva +nevyhnutná 
a odráža se v značnéj miere aj v technologických 
aspektoch kozmických programov a projektov. 

V tejto závislosti je zaujímané preskúmat svetoná-
zorové i'nterpretácie kozmickej éry, ktoré se objavu-
jú vo filozofických, sociologických, prírodovedeckých 
a vedeckotechnických publlikáciách na Západe. Idea 
pluralizmu, ako zdérazňuje viceprezident AV ZSSR 
P. N. Fedosejev, ktorá je „jadrom cele] súčasnej 
buržoáznej filozofie a sociálno-politického myslenia", 
se prejavuje v tejto oblasti v tom, že v práeach bur-
žoáznych vedcov kozmická éra stráca svoju jednotu 

a 

rozpadá sa na nesúrodé prvky. Niektoré jej smery 
sa hypertrofujú a absolutlzujú, čím stráoajú charakter 
usmerňovateYa spoločenskej praxe. Časom sa jej výz-
nam neguje všeobecne. Velmi často se prevrátene 
interpretujú motivy vykročenia človeka do 'kozmu, 
ako aj charakter dalšej expa>nzie človeka ve vesmíre. 

Velmi zdérazňovaná v „kozmonautických" buržo-
áznych koncepciách línia „kozmického oesimizmu" 
vystupuje ako protiklad „ekologického pesimizmu" 
značne rozšireného v priemyselne rozvinutých zá-

Štyri izofoty, urobené za snímky Westovej kométy 
pomocon Sabattierovho javu. Podrobný opis technic-
kého spracovania je v článku na str. 179. 

padných krajinách, kde sa pozorujú alarmujúce 
príznaky degradácie prírodného prostredia. Nebez-
pečenstvo ekologickej krízy, znečistenia planéty 
a vyčerpani•a jej prírodných zdrojov ;nútl níektorých 
zá;padných vedcov vidlet v dobytí a možnom osídlo-
vaní kozinu prostriedak záchrany Yudstva hladanfm 
„nových svetov". Neorientujú se na kozmické ,rozší-
rente" Zeme, ale na „odchod", „útek" z planéty. 
V tak'om duchu sa napr. niesli jednotlivé referáty 
na Konferencii OSN pra výskum a využfv.anie koz-
mického priestoru pre mierové účely (Viedeň 1968). 
Takéto :názory nie sú zamerané na kvalitatívne pre-
tvorenie praxe, pretože neprihliadajú k ekologickým 
potrebám pri dalšom rozvoji výroby a k využívaniu 
podmienok možnosti kozmu k tomu účelu. Orientujú 
se na také „vykresYovanie krajin", že v každom 
z „nových svetov" (heel tažko dostupných, pretože 
v slnečnom systéme neexistujú telesá vhodné pra 
život človeka bez ich podstatného pretvorenia a zve-
Iadenia) sa bude opakovat tá istá prax exploatácie 
prfrody, k'torá postavila našu planétu pred hrozbu 
demografickej krízy. 

V posled'ných rakoch se široko posudzoval projekt 
„kozmických ostrovov" amerického fyzika G. K. 
O'Nei1La, ktorý navrhuje už v tomto desatroči bu-
dovat „Ostrov—I" pre desattisíc obyvatelov ve vzdla-
lenosti rovnej vzdialenosti Zem — Mesiac. Jeho 
projekty obsahujú mnoho smelých a perspektívnych 
technických riešení. Napr. !konštrukcie generátorov 
slnečne energie na geosynchrónnych drábech s po-
stupným prenosom tajte energie na Zem prostred-
níctvom mPkrovinového žiarenia. Ale nesprávne chá-
panie sociálnych potrieb a možnosti ludstva nerobí 
jeho projekt :neuskutečnitelným, ale aj nepotrebnou 
utópiou. ladným z plavných poslaní jeho projektu 
je „vyhadzovanie" „prebytkov" marastajúceho obyva-
telstva planéty do Ikozmu. O'Neill solidarizuje s pa-
nikárskymi závermi D. Meadowse °a iných referen-
řov Rímskeho klubu 'o blížiacom se „ekologickom 
kolapse" na Zemi. Jeho projekt má odvrátit taikýto 
kolaps. P'aniikárstvo Meadowse •a jeho stúpencov kri-
tizovali vo svo' ich prácach vedci Sussexskej univer-
zity (Velká Británie) oko aj futurológovin H. Kahn, 
W. Brown a L. Martel. Alarmujúce koncepcie neberú 
do úvahy možnosti objavenia .nových zdrojov Zeme, 
ani pravdepodobné spomalenie 'narastania počtu 
obyvatelstva v bud°úcnosti, ani význam podmanenia 
a využívanla kozinu práve za účelem zdokonalenia 
hospodárenia na Zemi. 

Okrem toho O'Neillo•ve „kozmické ostrovy" sú prak-
ticky od Zeme aj navzájem izolované kolektivy Iudí. 
„Členením" ludstva, „chirurgickým" oddelovanim je-
ho častí se O'Neill snaží odstránit konflikty medzi 
štátmi .a společenskými skupinami. Tu neprejavuje 
len úpiné nechápanie zákonov spoločenského vývi-
nu, ale zbavuje človeka aj jeho hlavnej charakteris-
tiky, vdaka ktorej se vlastne stal človekom — ko-
lektivity, stýkania sa, výmeny tnformácií, rozmani-
tých Portem vzájomného ipůsobenia a spolupráce. 
A tak z hlediska nesprávneho svetonázorového a so-
ciálneho zamerania sa aj technicko-konštrukčné rie-
šenia grandióznych projektov osídlouani'a kozmu ty-
pu projektu O'Neilla stávajú neprijatelné. 

Nebezpečenstvo rozptylu a zániku ludstva, ktoré 
by opustilo planétu, kde prebehla jeho história a evo-
lúcia, stín ipocitujú aj mnohí západní vedci. 
Ale často upadajú do druhej krajnosti. Vystupu-
júc z pozície „kozmofóbie" vyzývajú zrielenut se 
dalšieho dobývanie a v každom prfpade perspektivy 
osídlovania Ikozmického priestoru. Známy americký 
astronóm H. Shapley píše, že túžba človeka „po 
nebi a hviezdach ho může odtrhnut od životných 
zdrojov fyzlcke•j a neurologickej sily". Americký 
antrepológ L. Evseley predpokladá, že zemegula je 
pre člověka „jediný a uzavretý ostrov byti.a", který 
nemožno ani „rozširovat" na úkor kozmu .a tým viac 
opustit kvůli tvorba iných „ostrovov". 

Tito autori zakladajú svoju „kozmofóbiu" predo-
všetkým ,na prfrodovedeckých názorech — nevyh-
nutnost zachovania Homo sapiens ako biologického 
druhu. Človek si v kozme samozrejme zabezpečuje 
prijatel'né prostredie pra extstenciu, které je podobné 
pozemskému. Ako príklad možno uviest systémy 
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zabezoečuiúce život na súčasnych kozmiclkých lo-
diach a staniciach. 

V sociálnem aspekte sú ich obavy správne len 
v prípade realizácie zámerov na členenie Iudstva 
a vzájomnú izoláciu jeho 5kupín, ako to predpokladá 
O'Neillov projekt. „Neforsírov&né", ale plánovité 
a postupné dobyvanie kozmiekého priestoru, spála-
nie vedeckotechnického Progresu na Zemi a v koz-
me len obohacuje společnost novými informáciami 
o prírode a novými možnostami v jej vyoobnej so-
ciálnej a íkultúrnej činnosti. 

Kozmidká éra nenastúpila náhocne, ale ako d8sle-
dok naliehavých potrieb vady, techniky a výroby 
pri skúmaní a využívaní .podmienok chýbajúcich 
v pozemských prírodných procesoch. Mnohé z takých 
podmienok, :které exist•ujú len v +kozme, začali sa 
vytvárat na Zemi umele ešte do vzniku praktickej 
kozmo•na.utiiky (konštrukcia urýchfovačov mikročastíc, 
riešenie úloh spojených s riadenou termojadernou 
reakciou, využívanie hlbokého vákua, supernízkych 
teplót atd.), ikým iné možno prakticky využívat len 
v samotu kozme (napr. efekt beztiaže, ktorý umož-
ňuje revolucionizovat niáktoré technologické procesy 
— tavbu, liatie, získavanie nových zliatin a zlúčenín, 
liečiv atd.). V konečanom důsledku hlavnou prí lnou 
vykročena 1oveka 'do kozinu balí potreby pole-
čenskej výroby. Táto príčina sa však v buržoáznom 
svetonázore zatemňuje alebo sa neprijíma. W. von 
Braun tvrdil, že človeka poháňa do kozmu nejaký 
„biologicky inš^tínikt", zameraný na maximálnu ex-
panziu života za hranice Zeme. Tento názor je 
v priamem protiklade „kozm'ofóbií" H. Shapleyho a 
L. Eyseleyho, založenej tiež na biologických argu-
mentech. A to znova svedčí o Rom, že svetonázorový 
pluralizmus často vytvára vzájoinne sa vylučujúce 
tézy. 

Argentinsky filozof E. Lisa považuje vykročenie 
človeka do kozinu za realizáciu mysticky „predurče-
nej harmónie" medzi človekom a vesmirom. Ale aj 
táto „optimistická" téza teologického významu sa 
úpine nevydoluje z daných lkoncepcií. Napr. americ-
ký astronóm S. von Hoerner :predpokiadá, že každá 

oiuilizácia — Yud•Ská alebo hypotetická mimozemská 
— hynie z ípričin lana ňu tmanantných (atómové 
sebazničenie, genetická degenerácia, „strata záujmu" 
k vlastnému rozvoju), •pričom nesta>;ia ani započat 
širšie dobývanie kozmu a astroinžiniersku činnost. 
Prate podia Hoeimera nepozorujeme príznaky akti-
vity iných centier rozumu vo vesmfre. Opát tu plu-
ralismus buržoázneho „kozmiclkého" svetonázoru vy-
tvára navzájem sa potierajúce koncapcie. 

Podobný únik od reality a skutečných perspektív 
kozmickej éry pra společenský pokrok možno objas-
nit tým, že buržoázní ideológovia sa v súčasnosti 
po'kúšajú sformulovat nejalkú „vefkú ideu", ktorá by 
bota schopná vyviest kapitalistickú společnost zo so-
ciálnych tažkostí a antagonizmov. 'Nehladajú však 
túro ideu v sociálnej, ale vo „fyzikálnej", v danom 
,prípade •v íkozmickej rovina. Príznačný v tajte súvi•s-
losti je výrok bývalého výkonného sekretára NASA 
E. C. Welsha: „Fakticky možno dúfat, že otvorenie 
kozmickej hranice umožní prekonat neuroticky, cho-
robný úpadek našich •čias, který v značne°j miere 
pochádza z núdze nových ciefov". 

Kozmická éra nepotrebuje umelé „nové ciele". 
Vznikla ako logický důsledek rozvoja spoločenských 
výrobnych sil a vo viastnom rozvíjení stavia pred 
společnost konkrétne vedeckoteehnické úlohy. Pse 
svoj úspešný rozvoj, ipra maximálne využívanie mož-
ností, které odhaluje, sama potrebuje upevnenie ko-
lektivistického principu v živote Yudí. Kozmická éra 
v jednote svojich aspektov je ,jedna z korikrétnych 
podmienok a vyjadrením pohybu ik vít•azstvu socialis-
tiúkých vztahov na cele] planéte. Vzá•jornnú súvis-
lost medzi ikozmickou érou a nevyhnutnost•ou sociál-
nej prestavby života všetkého obyvatelstva Zeme 
začínajú, aj ked anedósledne a nejasne, priznávat 
nie'ktorí špecialisti v oblasti kozmonautiky z kapi-
pitalistickej časti sveta. Možno len súhiasit so slo-
vami jedného z bývalých riaditelov NASA J. E. Web-
ba, který zdůrazňoval, že „vzájemná závislost medzi 
technologickou mocou a soclálnou organizáciou, ne-
nevyhnutnou pro kontrolu, riadenie a využívanie tejto 
moci, je centrálnym prvkom kozmiekého veku". 

Medzinarodná zevietsko-kubánsky posádka — kozmonauti Jurij Romanenko (vlavo) a Arnaldo Tamnyo Men-
dez. ?oóo ČSTK 

KOZMOS - 162 



Let kubánského kozmonauta 
Leonid Popov a Vale-

rňj Riumin, ktori na Sa-
iute 6 uskutočnili re-
kordne dlhý, 185 dňový 
let (o 10 dni dlhši ako 
predošlá základná posád-
ka Saluta 6), privitali 
počas svojho pobytu na 
orbitálnej stanici tni me-
dzinárodné posádky. V 

Jurij 
tom 

prve] bol maďarsky koz-
monaut, v druhej viet-
namsky a v tretej posád-
ka kubánsky kozmonaut 
Arnaldo Tamayo Méndez, 
38-Točný vojenský pilot. 
Jeho spoločníkom .a veli-
tePom bol Jurij Romanen-
ko, .ktorý sa na Salut 6 
vybral už druhýk+rát: na 

Romanenko (vpravo) a Arnaldo 
Georgiom Žolobovom (vlavo). 

Kozmonanti Jurij Romansnko (y?avp 

Tamayo 

prelome rokov 1977-78 
tu strávil 96 dni. 
Let na Sojuze 38 a Sa-

lute 8 trval osem dni 
(18. — 26. 9.). Na pro- 
grame boli experimenty 
kozmiokej technoldgie a 
lekársko-biologdcké výs- 
kumy, pripravené v Spo—
lupráci sovietskych a ku-

Mendez v rozhovore s kozmonan- 
Foto APN 

bánskych odborntk'ov, 
ako aj pokra~ovanie v 
experimentoch, které na 
Salute 6 začali už pra-
došlé medzinárodné Po-
sádky. 

Program pilotovaných 
letov Interkozmos pred- 
pokladá ešte štart soviet- 
sko-mongoiskej a soviet- 
sko-rumunskej posádky. 
Od 10. septembra sa v 
Hvšezdnom mestečku pal-
pravuj dvaja francúz5ki 
kandidáti na kozmický 
let a rokuje sa o pro- 
grame letu s účastou in- 
d,ického kozmonauta. 

a, A~ňaldo. Tamayo Mendez pri prvom interview. Foto ČSTK 
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Magnetické bárky 
vo svetle kozmických výskumov 

Geomagnetické pole má svoj pé- 
vod vo vnútri Zeme. Keby však 
jestvovala iba táto jeho čast, na 
danom mieste v Ikratšom č•asovom 
intervale by sa javilo ako nanaj- 
výš stabibné, lebo 'vnútorné mag-
netické pole ,podlieha len veimi 
pomalým zmenám. Sú to tzv. se- 
3~ulárne v=ariácie, které sú cyklic-
kého charakteru a ich perióda, 
eke už i z názvu vyplýva, sa po- 
číta na stáročia. V hrubých ry- 
soch je to asi 400 rakev, i ked 
v detailoch ide o zložitejšie pre- 
javy i s kratšími periódami, po- 
čítanými na desiatky rakev. 

Spojité záznamy geomagnetické-
ho pola, .které sa získavajú na ob- 
servatóriách, .nám však ukazujú 
rózne krátkodobé odchýlky od stá- 
lej hodnoty. Tlete sú zaprí"cinené 
zdrojmi mimo Zeme, čiže ide o 
magnetické pole vonkajšieho p6-
vodu a ich prlmárny zdrol je na 
Slnku. Ked majú pravidelný prie- 
beh s periódou 24 hodln, sú to 
pokojné solárne vanvácie. V zem- 
takom magnetidkom poli však 
málokedy pozorujeme len tieto 
pravidelné variácie, které sú d8- 
sledkom stáleho krállkovinového 
žiarenia ze Sinka. Často sa obja- 
vujú r8zne nepravidelné zmeny s 
trvaním niékodko sekúnd (mikro- 
pulzácie), mtnút, hodin alebo dní; 
sú to poruchy geomagnetického 
pola. Medal nimi najváčšiu ]nten- 
zitu a najdlhšie trvanie majú mag-
netické bárky. 

Pokusy o vysvet•lente procesov, 
ktoré sú pričln,ou magnetických 
búroik, zaznamenávajú prvý váčší 
úspech v dvadsiatych rokoch náš-
ho storoč'va. advtedy, .pr.irodzene, 

RNDr. PETRONELA OCHABOVA, 
CSc. 

na základe vyvfjajúcich sa poznat-
kov bolí už niektoré pOvodné 
predstavy Skorigované a dopinené. 

Nie je bez zaujímavosti, že prá-
ve snaha získal priame informácie 
o fyzikálnych viastnostiach pries-
toru obklopujúcom Zem, které sa 
lovili ktúFom k osvetleniu javov, 
pozorovaných v zemskom magone-
tickom poli, bota impulzem ipre 
vznik novel, vetkej epochy na ces-
te Ik ludskému poznaniu. Od za-
č.iatku pátdesiatych rokov pripra-

~ 
~ 

sdnečný 
vietor 

É 

--► 
stnečny 
vietor 

vovaná akcie ,,Medzinárodný gee-
fyzikálny rok" :(realizovaná v ro-
koc•h 1957-581, kde ako súčast 
programu .po prvýkrát v histórii 
ludsiva bol plánovaný družicový 
výskum okelozemského pr.iestoru, 
dala zrod kozmickej ére. Kozmic-
ký výskum svojím sústavným roz-
vojem daleko p=resiahol póvodne 
stanovené ciele oa stal sa trvalou 
náplňou vadeckého bádania. 

Realizovanie mnohých .prtamých 
meraní fyzikáinych veličin v koz-
miokom priestor•e prinieslo výsled-
ky, kterými sa overili a kvantita-
tívne stanovili veplyvy procesov v 
medztplanetárnom priesiore a ma-
gnetosfére .na zemské magnetické 
pole. 

Pozorovaniami na družiciach a 
kozmiokých sondách sa dokázalo, 
že medziplanetárny priestor je vy-
pinený pohybujúcim sa ionizova-
ným plyne=m slnečného pdvodu, 
který sa skladá ;najmá z vodíka. 
Pred dvorci desatročiami dostal 

m®gnetoDo
uza

E 

Obr. 1. Jeden zo sáčasných modelov magnetosféry. Magnetická os zviera 
s osou rotácie Zeme nhol 11°. Na strano od,rrátmtej od Slnka je geo-
magnetické pole prati-ahnuté a tvori tzv. ehvost. 
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Obr. 2. Magnetická bárka za dán 29. 7. 1977 podla záznamu Geomagnetického observatbria v Hnrbaaova. 
D = magnetická deklinácia, H = borizontálna zložka, Z = vertikálna zložka geomagnetického pola. l;o, 
BH, Bz sá bázy, t. j. hodnoty stanovené meranfm, ku kterým sa pripočíta variácia, aby sa získala okam-
žitá hodnota pola v danom Čase. Význačný je náhly začiatok bárky asi e 0h 30m, kde magnetické polo 
H-zložky vzrástlo o 03 nT. Bárka kul minuje asi o 12h 30m $ peklesom pola e 103 nT v porovnaní s predbár-
kovou hodnotou. Celková bárková zmena pola ed maxima po minimum je 231 nT. 
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Obr. 3. Účinok zvýšeného tlaku slnečného vetra na geomagnetické 
pole v prípade 45 búrok 'podIa záznamov Geomagnetického observatória 
v Hnrbanove. Berky sú rozdeeeně do 5 skupin podIa velkosti tlaku 
slnečného vetra. 

názov „slnečný vietor". V pokoj-
ných podmienkach jeho pohybová 
rýchlest je približne 300 km/sec, 
koncentrácia elektricky ,nabitých 
častíc obvykle nepresa•huje 5 pá-
rov/cm3 (,pre vyššiu hmotnost 
sú dóležité iprotány) a teplota ipro-
tónov je okolo 5 X io K. Slnečný 
vietor unáša siločiary magnetické-
ho pola zo Sluka, iktoré sú „vmrz-
nuté" do pohybujúceho se pros-
tredi.a. Podia výsledkov Ikozmic-
kých meraní má v pokojnom sta-
ve magnetické pole medziplanetár-
neho priestoru v blízJkosti Zeme 
hodnotu do 5 nT. 

Zem vnoraná do tohoto priesto-
ru je vystavená tlaLku slnečného 
vetra, proti .nemu pósobí tlak o-
kolozemského magnetického pola. 
V uvedených pokojných podmien-
kach vyrovnanle tlakových sil na-
sláva vo vzdi.alenosti, která je v 
subsolárnom bode na dennej stra-
ne asi 10 zemských polomerov. Je 
to hra.nica magnetosféry, t. j. ob 
lasti, v ktorej pósobf geomagnetic-
ké pole a pohyb elektricky nabi-
tých častíc je .ním ovládaný. Táto 
hranice sa volá magnetopauza. Na 
nočnej strano má magnetosféra 
tvar chvosty (obr. 1), který bol 
teoreticky predpovedaný začiat-
kom šesfdesiatych rakev a krátko 
zatým priamymi meraniami i do-
kázaný. Chvost sa rozprestiera do 
vetkej vzdialenosti (niekolko de-
siatok zemských polomerov), kde 
má magnetické pole ešte merateI-
nú hodnotu. 

Začiatok búroy se vo vetkej 
váčšine prfp'adov prejavuje zme-
nou impulzívneho charakteru a je 
známy pod názvem náhly zači'ato•k 
búrky (obr. 2), označovaný ssc 
(z anglického: st•orm sudden com-
mencement). Za velmi krátky čas 
(rádo've mtnúty) sa táto porucha 
rozšíri po cele] zemeguli a zazna-
menajú ju ta'kmer súčasne magne-
tické prístroje celej svetovej slete 

observatórií. Za jej bezprostrednú 
príčinu sa pokladá medziplanetár-
na .nárazová vina, která bole v 
tejto súvislosti často identifiikova-
ná na kozmických objekboch podia 
náhleho vzrastu meranej rýchlosti 
a ikoncentrácie častíc slnečného 
vetra. Jeho zvýšený dynamický 
tlak daný vztahem P = mnv2 (m 
= hmotnost častíc, n = koncen-
trácia častíc, v = rýchlost slneč-
ného vetra) deformuje magneto-
sféru a na strane privrátenej k 
Sluku :posúva jej hnanicu bližšie 
k Zemi; v prípade intenzívneho 
tlaku toto posunutie mlže dosjah-
nut i 3 zemské polomery. Kompre-
sia magnetosféry obvykle trvá ne-
jaký čas, ktorý je velmi rozdielny, 
od nickolko minút až po nicko Yko 
hodin. Tento interval sa nazýva 
počlatočná fáza búrky. Na zem-

Boom povrchu sa projevuje prie-
merným zvýšením hodnoty hort-
zontálnej zložky geomagnetického 
pole nad predbúrkovú hladinu 
(obr. 2). 

Na obr. 3 sú mnázornené výsled-
ky, které potvrdzujú súvis pozem-
ských údajov, odvedených ze 45 
búrok podIa zázna,mov Geomagne-
tického observatória v Hunbanove, 
s medziplanetárnymi parametrami 
získanými na :družiciach v rakoch 
1965 — 72. Vzrast horizontá°Lnej 
zložky geomagnetického pola v 
počiatočnej fáze, t, J. dH (dH = 
Hb — Ho, Ikde Ho je magnetické 
pole pred búrkou a Hb v počia-
točnej fáze búrky ) je úmerný 
vzrastu druhej odmocniny dy_ne-
mického tlaku, DlP (= l/Pb — VPo). 

Keby bol model úpine zatvore-
nej magnetosféry reálny, čo zna-
mená, že všecky geomagnetické si-
lo~.iary by sa vraceli k Zemi, taž-
ko by sine si vedeli dobra predsta-
vit další priebeh magnetidkej bár-
ky, ako i niektoré i,né poruchy 
geomagnetického pola. Magneto-
sféra je sice prekážkou, která 
bráni volnému preniikantu elek-
tricky nabitých častíc k Zemi, ale 
podia .najnovších poznatkov, Iked 
magnetické pole medziplanetárne-
ho priestoru je uhodne orientova-
né, najetá a^k jeho severojužná 
zložka smeruje na luh, sú na ur-
čitých miestach vytvorené prl'azni-
vé podmien!ky na prepojenie silo-
či•ar medziplanetárneho a zemské-
ho 'magnetického 'pola (obr. 4). 
Znamená to, že geomagnetické si-
ločiary a teda magnetosféry je tu 
otvorená a častice slnečného vetra 
majú najlepšiu možnost vnukat do 
nej. Sú tam urýchlované a za-
chvátené zemským magnetickým 
polom. Kombínovanním ich pohy-
bov sa vytvorí na západ smerujúci 
elektrický prud okolo Zeme, zná-
my ako „prstencový prúd", který 
existuje trvale, ale pokial v po-
kojných podmienloach je slabý, v 
porušených podmieiikach jeho in-
tenzita sa zvýší, niekedy i mno-

Obr. 4. Prepojenie siločiar medziplanetárneho a zemského magnetického 
pola, ked medziplanetárne magnetické pole (MMP) je orientované na 
juh. Siločiary geomagnetického pola sú označené 1-8, siločiary MMP 
tými istými číslicemi s hviezdičkou. Z obrázku je zrejmé, že vnútorné 
siločiary zemskej magnetosféry sú zatvorené, zatial ěo vonkajšie sú 
spojené s MMP. 
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československá umelá družice Magion. 

honásobne. Má za následdk osla-
benie horizontŽLnej zložky geo-
magnetického pola, ktorá klesne 
často hlboko pod ,normálnu, pred-
búrkovú hodnotu (obr. 2). Je to 
hlavná fáta búrky, trvajúca ob-
vykle niekoIko hodin, kedy se o-
dohrávajú najváčšie smeny v geo-
magnetickom poli a jej zakonče-
ním, t. j. pri maximálnom znížení 
pola, búrka vrcholí. Nesleduje 
fáza návratu, spósobená výbojom 
nahromadených častíc. Tento pro-
ces prebieha i nieko'lko dmi, kým 
magneticdké pole sa dostane na 
svoju normáinu úroveň. 

Piredpokladá se, že oslabenie 
zemského magnetického pola v 
hlavnej fáze je priame úmerné 
celkovému obsahu kinetickej ener-
gie zachvátených nízkoenergetic-
kých protánov v magnetosfére a 
zo zníženia horizontálnej zložky 
geomagnetického pola je možné 
velmi jednoduchým spásobom té-
to energiu približne odhadnút, 
napr. pri znížení .pola na rovníku 
0 150 :nT je energia 4 .10 J, pri 
velkých búrkaoh i 10161. 

Čím je hustota energie častíc 
(t, j. energie na oblemovú jednot-
ku) v€ičšia, tým hlbšie prentkajú 
do magnetosféry. Prstencový prúd 
je tým blížšie k Zemi a vyvolá 
tým intenzívnejšiu poruchu, ktorá 
je nepriamo úmerná tretej mocni-
ne vzdialenosti prstence, t. I. 
AH = — konšt./r3 (r = vzdiale-
nost prstenca od stredu Zeme). Z 
maxímálneho zníženia pola na 
zemskom povrchu možno potom 
približne určit túto vzdialenost; 
napr. pri snížení pola o 100 nT 

by sa prstenec mel rozprestierat 
v geocentrickei vzdialenosti asi 
5,3 Rz (Rz = polomer Zeme), 
pri snížení o 300 nT ve vzdiale- 
nosti 3,7 Rz ('t. j. 2,7 Rz od po-
vrchu Zeme), atd. Tieto orientačné 
hodnoty sú v dobrej zhode s pria- 
mymi meraniami, ktorými sa Ur-
čovalo rozloženie hustoty energie 
protánov v magnetosfére ;počas 
magnetických búrok. 

Ako už bolo uvedené, na luh 
smerujúce medziplanetánne ma- 
g.netioké pole (MMP) vytvára naj- 
lepšie podmienky pre búrkové 
smeny geomagnetiekého pole. Po- 
rovnávanie družioami nameraných 
hodnSt severojužnej zložky MMP 
s pozemskými údajmi v čase bú-
nok dáva výsledky, které do znač- 
nej miery zodpovedajú týmto fyzi- 
kálnym predstavám. Zlatil sa úzky 
súvis búrkových vanách Y medzi 
zložkami medziplanetáaneho a 
zemského magnetického pole. 

Upresňovanie poznatkov o fyzi- 
káinych procesoch ,a mechaniz-
mech v kozmickom priestore, kto- 
ré majú za následok zmeny geo-
magnetického ,pola, stále pokra-
čuje a ešte ho nemožno pokladet 
za ukončený. 15alšie cenné infor- 
mácie očakávame z výsledkov sú-
časného celosvetového iprogramu 
IMS (International Magnetospheric 
Study), v rámci ktorého sa reall- 
zujú mnohé koordinované kozmic- 
ké experimenty Y pozemské pozo- 
rovania. Možno povedat, že sa za-
hájil „frantálny útok" na doslal 
nedonošené probléray týkajúce sa 
štruktúry a dynamiclkýčh vlastnos-
ti magnetosféry a ich závislosti 

na podmienkach v slnečnom vetre, 
ako aj ich odezvy na zemskom 
povrchu. 

Význačným prispevikom k uve-
denému programu je ,použitíe sys-
tému aspoň dvoch družíc, čo u-
možňuje oddelit .priestorové efek-
ty od časových (t. j, merajú sa 
fyzikálne parametre na róznych 
miestach súčasne). V spolupráci 
amerického (NASAJ a európskeho 
[ESA) kosmického výskumu boly 
vypustené 22. 10. 1977 dye družice 
International Sun-Eanth Explorer, 
ISEE-1 (NASA) a ISEE-2 (ESA), 
ku ktorým se 12. 8. 1978 ,pripajila 
tretia, ISEE-3 [NASA). Ich vy-
sokoexcentrické obežné dráhy sú 
tak zosúladané, že ISEE-3 skúma 
podmiecy v medziplanetárnom 
priestore a ISEE-1, 2 Sch násled-
ný vplyv na dynamické procesy 
na dvoch miestach v magnetosfé-
re. Príspevkom socialistických ukra-
jin v tomto amore je systém družíc 
Inteekozmos 18 (ZSSR) a Magion 
[ČSSR), ktoré boll vypustené ako 
komplex 24. 10. 1978 a oddelenie 
Magionu od materskej družice se 
realizovalo 14. 11. 1978. Fri štúdiu 
priestorovej štruktúry fyzikálnych 
polí okolozemského priestoru se 
tu hlavný důraz kladce na vazby 
medzi mag:netosférou a Ionosfé-
rou. 

Dopinenie kozmických pozorova- 
ní pozemskými poskytne úpiný o- 
braz o príčinných súvislostiach 
mnohých javov, !které doslal ne- 
vieme celkom uspokojivo vysvet- 
lit a medzi iktoré patria l magne-
tické búrky. 
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OPTICKÝ OBRAZ 
OBREJ RÁDIO VEJ 
GALAXIE NGC 1316 
(FORNAX A) 

Obr. 1. Rádiová 
mapa zdroja For-
nax A spolu s fo-
tografiou NGC 
1318. 

O 

.‚ 

Obr. 2. Fotografia NGC 1316/1317 ukazujúca zvinené 
koutúry na okraji sféroidu NGC 1316. Fotografu bo-
ta získaná reprodukcion fotografickej platne techni-
kou, ktorá potláča vefkorozmerový kontrast, zatial 
čo zachováva kontrast v malých rozmeroch. 

NGC 1316 (Fornax A°) jev poradí štvrtým najj,asnej-
ším,rádlovým zdrojem ve vinovej djžke 21 cm (1400 
MHz) a tretou riajbližšou velikou rádiogalaxieu po 
NGC 5128 (Cen A) a M 87 (Vir A). Na rozdiel od 
posledných dvoch je NGC 1316 len málo preskúma-
ným objektom v optick•ej oblasti spektra. Nin je to 
však len preto, že tejto galaxii chýbajú také výrazné 
črty oko je mohutný výtrysk hmoty z jadra M 87 
alebo masivny prachový pás galaxie NGC 5128, ale 
aj 'pre polohu NGC 1316 na južnej oblohe. Rádiový 
obraz na vine 73,5 cm (408 MHz) s dvomi lalokmi 

a jadrom je na obr. 1 spolu s fotografiou galaxie 
v optidkej oblasti. 

F. Schweizer analyzoval rozsiahle fotografické a 
spektroskopické pozorovania NGC 1316 získané da-
lekohladmi observatória Cerro Telolo. Najvdčšf z da-
lekohladov má priemer znkadla 4 metre. Tieto pozo-
rovania ukázali, že NGC 1316 je galaxia typu D 
Morganovej lkl'asifikácie — eliptický sféroid vo vnútri 
rozsiahlej obálky s komplikovanou štruktúrou a zvl-
nenými vonkajšfmi časfami (obr. 2). Spektrálna ana-
lýza týchto okrajových oblastí sféroidu ukazuje, že 
sa skladajú z hviezd neskoršíeho spe!ktrálneho typu 
než B0. Rozsiiahlu obálku o ro•zmeroc!h 150X220 iopc 
obklopujúcu sféroid (obr. 3) naproti tomu tvoria 
rózne oblúkovité až sfukovité útvary, které, ako 
sa zdá z podrobnejšej analýzy fotografii a spektro-
gramov, obsahujú hvfezdy prislúohaiúce hviezdnej po-
pulácfi aspoň priemerného veku (>-_ 10$ rokov). 

N:a niekterých fetografiách sa dajú v pri:emete na 
sféroid dobne rozeznat prachové oblakky a dva pra-
chové pásy, které siahajú z opačných strán až teener 
do jadra sféroidu a ležia prib1ir~ne v smere male] 
os! sféroidu. Svojím tvarem •a zakončením v centre 
velmi pripomfnajú špirálne ramená. Zhruba v tom 
istom smere 'a'ko prachové oblaky sa koncentrujú aj 
oblasti ionizovaného plynu. 

Kinematika plynu, ako sa ukázalo zo spektrogra-
mov, je prekvapujúca. Zatial áo sféroid hviezd ro-
tuje relatfvne pomaly, plyn ukazuje rýchlu rotácfu 
okolo osi, která je kolmá na es rotácie sféroidu. 

Ako možno vysvetlif túto komplikovanú štruktúru 
NGC 1316 a aký je vztah medzi pozorovanou optic-
kou štruktúrou a rádiovým žlarením? Existencia 
rozsiahleho disku plynu, který rotuje evela rýchlej-
šfe oko sféroid •hviezd a "k tomu okolo inej osi, na-
svedčuje tomu, že je to plyn, který dopadol na ga-
laxiu v relatfvne nedávnej minulosti, menej než 109
rokov. NGC 1316 je jedným ze štyroch zatial zná-
mych prfpadov galaxií, !které majjú tak' ýto k rovina 
rotácie galaxie sklonený disk plynu a prachu. V dal-
ších prfpadoch sa disk sice zistil, ale rotačná os 
zastala zatial neznámou. 

KOZMOS - 187 



Akrécia samotného plynu na galaxiu však nestačí 
k vysvetleniu réznych porúch pozorovaných v NGC 
1316. Zložitá štruktúra tejto galaxie si vyžaduje 
mohutnejší zdroj energie ,pre vznik zistenej štruktú-
ry. Slapové poruchy blinkej galaxie rule sú prijateI-
ným vysvetlením, pretože jediným kandidátom je 
blízka špirál:na galaxie NGC 1317 (lviditeiná na obr. 
2), která má približne rovna'kú radiáinu rýchlost 
vdalovania. Tvar samotnej NGC 1317 je však velmi 
pravidelný a neporušený a poruchy by samozrejme 
museli byt vzájomné (pritom NGC 1316 je podstatne 
hmotnejšia než NGC 1317). 

Schweizer sa preto domniev.a, že jedna a°lebo viac 
menších, ale ,na plyn bohatých galaxií, dopadla na 
galaxiu NGC 1316 asi pred 108 — 109 rokmI. Takáto 
a^krécia hmoty ve velkem by mohla vysvetlit zdroj 

Obr. 3. Velmi kon-
trastná fotografie 
nkazujúea oblého-
vité štruktúru v 
obálko NGC 1316. 
Všetky obrázky sú 
prevzaté z Ap. J. 
vol. 237, No. 1, 
Apríl 1980. 

~ 

imtenzívneho ,rádiového žiarenia aj komplikovanú 
štruktúru samotnei galaxie. 

S ,hypotézou akrécie med,zigalaktického plynu na 
masfvnu sférickú galaxiu prišiel už v roku 1962 
Šklovekij, který takto vysvetluje uvolnenú energiu 
z jadra galaxie potrebnú na pokrytie energie vyžla-
reného rádiového žiarenia. Aj ked táto hypotéza 
nebola vtedy astronómanii všeobecne pnijatá, ipodrob-
ná analýza galaxie NGC 1316 Schweizerem ju opat 
podporila. VzhIadom na obrovské množstvo plynu, 
který je stále prltomný v disku okolo sféroidu 
hviezd, akrécia hmoty ne galaxiu pokračuje a m*no 
očekávat dalšie rádiové vzplanutia tejto zaujímavej 
galaxie. 

Podia Astrophys. Journal, V. 237 (1980) 
P. Prikryl 

Zriedkavá hydromagnetická štruktúra 
v medziplanetárnom priestore 

Parametre slnečnej plazmy, za-
p tíajúcej medziplanetárny pries-
tor, sa menu. Pri náhlych zmo-
nách týchto parametrov — husto-
ty nabitých častfc, ich rýehlosti, 
intenzity magnetického poia — ho-
vorime o diskontinuitách. Soviet-
skym vedcom L. V. Jevdokimovo-
vej, K. G. Ivanovovi a J. I. Feld-
šteinovi z Ústavu zemského ma-
gnetizmu, ionosféry a šírenia rá-
diových vín Akadémie vied ZSSR 
sa podarito identifikovat značné 
diskontinuitu MMP s výrazným 
geomagnetickým efektom na zá-
klade detailnej analýzy záznamov 
medziplanetárneho magnetického 
poia (MMP) z amerických družíc 
Explorer 33 a 35 v čase nie-
kolkých po sebe postupujúcich sl-
nečných erupci% (obdobie V. — VI. 
1968). Na této diskontinuita sa 

vztahoval vznik magnetickej bár-
ky s náhlym začiatkom a značný 
pokles intenzity poia. Ake tvrdla 
sovietski vedel, ide o pomalú ná-
razové magnetosonické vrstvu v 
eruptívnom toku slnečnej plazmy. 
Toto tvrdenie sa opiera o charak-
teristický profil zmien parametrov 
slnečnej plazmy pro této hydro-
magnetická štruktúru. Jej front 
vyvolal výrazné kompresin magne-
tosféry, ěo sa v záznamech geo-
magnetického poia identifikuje 
ako flákly začlatok bárky. 

Je pozoruhodné, že podobné pro-
fily sa podarilo získat pri teore-
tickem modelovaní na počítačoch. 
Laboratórne modelovanie je zatial 
menej úspešné. O to zaujímavejšie 
je skúmaf tieto zriedkavé magne-
tohydrodynamické javy na zákla-
de údajov o medziplanetá.rnom 

prostredí, které je aj pra pomalé 
magnetosonické nárazové vrstvy 
jedinečným zdrojem informácie. 

Zaujímavá je otázka geomagne-
tického efektu nielen nárazového 
frontu, ale samotnej nárazovej 
vrstvy. Odezva magnetosféry na jej 
pOsobenie pravdepodobne závist 
od intenzity erupcte, alce aj jej 
lokalizácie na Sluku a štruktúry 
eruptivnych tokov. Tlete dohady 
ešte len čakajú na svoje overenle 
pomocon systematického porovna-
mia parametrov slnečnej plazmy a 
geomagnetickými ákazmi a na vy-
medzenie magnetosferických efek-
lov štrukturálnych zákonitostí me-
dziplanetárneho priestora. 

Táto problematika hola predme-
tom vedeckých diskusií aj na me-
dzinárodnom sympózin usporiada-
nem Geofyzikálnym ústavem Slo-
vensko) akadémie vied, kde mední 
zahraničnými hostami bolí aj so-
vietski vedci Jevdokimovová a I-
vanov. — A. P. —
PodIa GEOMAGNETIZM I AERONO-
MIJA 1, 1980 
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ZbLLNEROV PRfBEH S FOTOMETROM 

Svetielko 
vo vlaku 

Od Hfpparchových čias sa ka-
talógy polóh hviezd tnadične do-

Vlňovali údajmi o ich jasnosti. 
iacmenej dye tisícročia sa jas-

nost hviezd pokladala za konštant-
nú veličinu, čo bolo v súlade s 
vtedajšimi predstavami o dokona-
lej, a teda nemennej hviezdnej ob-
bohe. A'ké však bolo prekvapenie 
Tycha Brahe, ked dokonalost 
hviezd'nych zoskupení narušila do-
vtedy nepozorovaná hviezda, kto-
rá ses objevila v novembri roku 
1572 v súhvezdí Kasiopeja, nejaký 
čas bola jasnejšia než Venuše ,a 
na jar roku 1574 vzrušeným pozo-
rovatetom zmizla. Aj Fabricius, 
Galileiho súčasník, objavil hviez-
du, ktorá menila svoju jasnost. Po-
menoval ju Mim — podivuhodná. 
Avšak zistilo sa, že Mira nie je 
výnimkou. Počet podivuhodných 
hviezd, ktoré zasnili svoju jasnost, 
poznaly, ale late nezastal a ,astro-
nómovia si tieto zmeny v jasnosti 
hviezd začali čoraz vlec všímat. 
Lenže tieto zmeny, .ako pisal ne-
kór Argetander vo svolej Vyzve 

priatel,om astronómie (r. 1844) 
trebe začat aj precízne merat. Na 
to však bola treba vyvinút metódy 
a skonštruovat prístroje, ktorými 
by ses jasnost hviezd mohla merat 
čím spoLahlivejšie a objektívnej-
šie. 

V tom období ses začalo búrlivo 
rozvíjet prlemyselné odvetvie, kto-
ré vyrábalo svetelnú a osvetiova-
ciu techniku a bolo požiaclavkou 
dňa nájst metódy a zostrojit pri-
stroje, ktorými by sa dal posúdit 
svetelný výkon vyrábaných svetel-
ných zariadení. Tým dostala do-
vtedy stagnujúca fotometrie po-
trebné impulzy morálne i finanč-
né. Astronómovla ses chopili prí-
ležitosti a na princípe prístrojov, 
ktorými sa mer•ala intenzita svetla 
osvetlovacích zariadení, smažili sa 
skonšt•ruovat fotometer, lktorým by 
bola možné merest jasnost hviezd. 

Princip fotometra spočíval v 
tom, že pozorovatel ses usiloval 
dosiahnuf v zornom rpoli foto-
metra rovnakú jasnost skúmanej 
hviezdy a porovnávacieho svetel-
ného bodového zdroja, tzv. ume-
lej hviezdy. Zistllo sa totiž, že 
Yudské oko může s úžasnou pres-
nostou posúdit, či °je jasnost dvoch 
svietiacich objektov rovnaká. Na 
týchto ,prvých fotometroch bulo 
treba menit jasnost jedného bodo-
vého svetelného zdroja, t, j. me-
ranej hviezdy alebo „umelej hviez-
dy", •až sa dosiahla ich •rovnaká 
jasnost a potom ses objektívne hod-
notil rozsah vykonaných korekcií. 
Zmene jasnosti sa dostahia napr. 
filtrem alebo rotujúcim sektorom. 
Skonštruované zariadenia bolí 
však tažkopádne, interpretácia na-
meraných veličin hola problema-
tidká, merania zatažené obrovský-
mi chybami, proste, situácía ne-
bola najružovejšía. 

Zjevný prolom v oblastí prak-
tickej fotometrie nastal až vtedy, 
ked ses zaviedol do praxe vizuálny 
fotometer, který vynašíel Carl 
Friedrich ZSllner (1834 — 1882). 
0 histórii tohto vynálezu sa tra-
duje zaujímavá prihoda, ktorá je 
ukážkou, ako súhra náhod a vy-
nachádzavého ducha může mat 
vplyv nielen na osud jednotlivec, 
ale aj na vývoj celého vedného od-
boru. 
Raz večer cestoval ZSllner vla-

kom z Bernu do Bazileja. Sedel 
v útulnoúi kupé a v sladkem za-
dumaní pozoroval cez oblak 
hviezdnu oblohu nad ubiehajúcou 
krajinou. Zrazu sa strhol. Na svo-
je velké prekvapenie zbadal na 
oblohe jasnú, 'nečervenalú hviez-
du, ktorú predtým ešte nikdy ne-
videl. ZSllner otvoril okno, aby ses 
pozrel lepšie, ale v tom okamžiku 
hvlezda zmizla. Zatvoril oblak a 
namrzene si sadol na svoje miesto. 
Po chvíli znovu obrátil zrak na 
oblohu a zat'a il dych: jasná, čer-
venicastá hviezda bela tam zas. 
Otvoril okno, hvíezda zmizla. Tak 
ses to opakovalo niekoYkokrát, až 
si ZSllner uvedomil, že ide o sve-
tielko, které iba hviezdu pripomí-
na. Začal pozerat po kupé a na-
ozaj — na protilahlej strana zba-
dal malú svietiacu lampiku, která 
bole prikrytá záclonou, aby svetlo 
neoslepovalo cestujúcich. Na zá-
clonke však bela malá dierka, cez 
~ktorú prenikali lúče svatba lampy. 
Dopadali na oblek a vytárali tam 
svetebnú škvnnu, ktorá prtpomína-
la ,hviezdu natolko verne, že ju 
ZSlLner v prvom o'kamihu pekla-
dal za skutočnú hviezdu. 

ZSllner dostal nápad a po prí-
chode do Bazileja ses okamžite 
pustil do experimentov. Z lepen-
ky vyrobil rúru, do ktorej šikmo 
vsadil sklenenú doštičiku. Zboku 
vyvi:tal malú dieru, cez ktorú me-
ho°l do rúry vpúštat svatbo na 
sklenenú doštičku, kde takto vy-
tvoril na nej umelú hviezdu. Rúru 
bez objektivu namieril na hviezd-
nu oblohu a robil pokusy s vpúš-
tanim svetla z backu do rúry. U-
kázalo sa, že může velmi pohodlne 
menit množstvo svetla prichádza-
júceho do rúry a získa tak „ume-
lú hviezdu", ktorej jasnost ses dá 
velmi dobra menif a porovnávat s 
Jasnostou skúmanej skutočnej 
hviezdy. Zaradenim príslušného 
filtre mohol menit aj tavbu ume-
lej hviezdy, aby hola presne taká, 
aiko farba skúmanej hviezdy. 

ZSllner tak nav.rhol konštrukciu 
vizuálneho fotometru, ktorý sa po-
stupne vylepšoval a rozšíril po 
hvezdárňach na celom svete. 

MARIAN LORENC 

VZNIK GALAXIÍ: MHD 
V názoroch na vznik galaxií sa kozmológovla roz-

chádzajú. V stacionárnom vesmíre, ako ukázal Ja-
mes Jeans už dávno, je gravttácta dostatečnou silou 
na to, aby umožnila exponencíálny rest zhlukov hmo-
ty, až kým sú dostatočne velké aby ses z nich vy-
tvorlli galaxie. V rozpinajúcom ses vesmíre však tlete 
podmienky na vytvorenie zárodkov galaxií gravitač-
nými silami nie sú. Kozmológovia prate skúšali mno-
hé vylepšenLa teórie, a níektorí z nich ses dostali až 
k exotickým teóriám gravitácie. 

A. J. Fenelly z univerzity v Bowling Green 
(Kentucky) prišiel s návrhom, ktorý je výzvou 
pre fyzikoy zaoberajúcich ses štúdiom elektricky vo-
divého prostredia —. magnetohydrodynamilkou. Pri-
tom nie je potrebné obetovat Einstěinovu teóriu gre-
vitácie. 

V raných štádiách vesmíru, skár než ses primordiál-
'ne (prvotně) protony a elektróny spojili, aby vytvo-

rili atómy vodika, bol vesmír elektricky vodivým 
prostredím s vysokým stupňom vodivosti. Fennelly 
tvrdí, že niektoré magnetohydrodynamické azestabili-
ty, které bolí príčinou mnohých sklemaní pri poku-
soch o dosiahnutie riadenej termonukleárnej reek-
cie za pomoci magnetohydrodynamiky, ako mapr. 
efekt zúženia a mé nestability, by mohli umožnit 
rest kondenzečných jadier — zárodečných štádií 
galaxií. Tlelo nestability by vytvorili tlaky a prúdy 
vo vodivom prostredí. Elektrické rúdy zase vytvá-
rajú magnetické pelu, ktoré zvyšujú tlak, a tak 
de lej. 

Fennelly pripúšta, že astrofyzici ses pozerajú na 
magnetohydrodynemické nestability ako na vplyvy, 
které působte proti komdenzácii pri tvorení hviezd. 
V pripade galaxii ses však Fennelly snaží ukázat, že 
aj Newtonova dynamika a špeciálne relativistická 
fyzika umožňujú kondenzáciu hmoty v takýchto ne-
stabilitách. 

Podia Science News 
Vol. 117, No. 16 

—PP—

KOZMOS - 169 



KOLKO MESIACOV 
MÁ SATURN? 

VLADIMÍR POHANKA 

Ked Galilei objevil roku 1610 štyri Jupiterova me-
siace, prirovnával leh k miniatúrnéj slnečnej sústa-
ve. Dnes, Iked už poznáme podstatne vice mesiacov 
planét, můžeme konštatovat, že Jupiterova a Satur-
nova sústava mesiacov čo do ziožitosti nezaostáva 
za slnečnou ,planetárnou sústavou. Objavy telies na 
dráhach okolo Saturna, svedkami ktorých sme holi 
v 'posledných mesiacoch, však aprekonávajú •najsmelšie 
o~akávania. «Podle doterajšich výsled+kov pozorovaní 
sa zdá, že Saturn má najmenej 12 mesiacov a túto 
Saturnovu rodinu můžeme považovat za -najziožitejší 
a najzaujímavejší systém .v celej slnečnej sústave. 

Spomedzi Saturnových mesiaoov můžeme vyčlenit 
skupinu vnútorných mesiacov, z •kborých pát už po-
známe stároči'a (Giovanni Ca!ssini objevil roku 1672 
mesiac Rhea, v roku 1684 DIene a Tethys, William 
Herschel r. 1789 Enceladus a Mimas). Ďalší Seturnov 
mesiac Titán je od tejto skupiny oddelený širokou 
medzerou (pozn tabulku v Kosmose 6/1979). Na 
další objav mesiaca vnútornej skupiny sme museli 
čakat až do roku 1966, kedy Audoin Dollfus objevil 
na vysolkohorskom observatóriu Pie du Midi mesiac, 
korý nazval Janus (dnes sa označuje 1966 Si). Jeho 
vzdialenost od stredu planéty určil na 159 200 km a 
dobu obehu na 0,7490 U1a. Janus by mal teda byť 
najbližším Saturnovým mesiacom a tak sa aj uvá-
dzal v tabulkách prakticky až dodnes (pozn napr. 
Hvezdársku ročenku). Čoskoro po objeve však vznik-
li pochybností o správnosti určenej dráhy. Pozoro-
vania blízkych Saturnových mesiacov sú velmi ob-
tiažne — velmi ruší svetlo odrazené od prsteneov. 
Telesá takej jasnosti, akú má Janus (asi 149 může-
me 'pozorovat len vtedy, ák sú prstence neviditelné. 
To je možné len v krátkom období okolo okamžiku, 
kedy rovina prstenoov prechádza Sinkom. Počas 
jedného obehu Saturna okolo Sluka aastáva takáto 
situácia dvakrát (tak to bulo áj v rokku 1966). Vtedy 
v období niekolkýoh mesiacov vidíme zo Zeme ne-
osvetlenú stranu prstencov, pravda, 'pod velmi malým 
uhlom (maximálne pár stupňov). kleálne podmienky 
pne pozorovanie sú v okamžiku, kedy rovina prstencov 

iprechádza Zemou, takže prstence vidíme zboku a ru-
šenie ich svetlom je mizivé. Z hladiska určenia drá-
hy mesiaoa je však takáto situácia nevýhodná —
blízke mesiace obiehajú v 'rovnikovej rovine planéty 
(která je totožná s rovinou 'prstencov), takže viditel-
ná dráha meslac'a 'degenenuje z elipsy na úsečku, 
čo značne znižuje jednoznačnost určenia dráhy, nal-
m8 ak máme k dispozícii málo pozorovaní. Okrem 
toho mesiac nemůžeme :pozorovat na cele] tejto úseč-
ke, ale :prakticky len vtedy, Iked je jeho zdenlívá 
vzdialenost od stredu planéty váčšia aiko 100 000 km. 
Najlepšie je mesiac viditelný popas najváčšej elon-
gácie (najvdčšej zdanitvej vzd'iialenosti od planéty), 
'ale vzhladom na to, že vtedy je jeho zdanlivý pohyb 
voči planéte naijpomalší, dá sa tažko presne určit 
okamžik maximálnej •elongácie, ktorý je jedným 
z elementov 'dráhy mesiaca. Všetky tieto okolnosti 
viedli k tomu, že as .po mnohých •mkoch opat ipre-
skúmali staré fotografie, zaznamenávajúce planétu 
a jej mesiace v období prechodu roviny prst•ancov 
Zemou. J. Fountain a S. Larson ipo preskúmaní pozo-
rovaní z McDonald Observatory, z Flagstaffu a vlast-
ných :pozorovaní na Catalina Observatory prišli k zá-
vanu, že v blízkosti -prstencov obliehajú okolo Sa-
turna dye teleeá, ktorých dráhy ma jú .polomer 159 200 
a 151300 km a obežné doby sú 0,7488 a 0,6938 dňa. 
Jasnosti oboch telies sú asi 14,2m. Závery Fountaina 
a Larsona podrobili kritike K. Aksnes a F. Franfklin 
z Harvardu, ktorí po opatovnom premeraní všetkých 
dostupných snímok mesiacov a ich kritickom zhod-
notení usúdili, že vzhledem na malý počet pozorova-
ní a leh nevhodné rozloženie v priestore a čase nie 
je možné jednoznačne určit dráhy mesiacov. Z vel-
kého množstve možných dráh, které odvodili, je 
možné vybrat viacerými spůsobmi dvojice dráh, ktoré 
vyhovujú (v rámci chýb) všetkým pozorovanlam. 
Kedže teleno v slnečnej sústave sa považuje za 
potvrdané, ak je potvrdená jeho dráha, je predčasné 
nazývat mesiace menemi, a preto navrhli, aby se za-
vdedlo predbežné ozn'a avanie novoobJavených mesia-
cov, které se dnes 'aj používa. Janus tak dostal ozna-
čenie 1986 Sl a dxlhý mesiac (bližší k planéte) 1966 
S2. Okrem tuto predpovedalí, že v oblasti medzi prs-
tencami a dráhou Mtmasa sa může nachádzat vlec 
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Mesiac Polomer dráhy 
(103 km) 

Doba obehu 
(dní) 

1980 Sl6 141,0 0,6238 
1980 S7 141,0 0,6239 
1980 S3 151,4 0,6943 
1966 S2 151,4 0,6946 
1979 S7 170,9 0,8331 
Minas 185,5 0,9424 
finceladus 238,0 1,3702 
Tethys 294,7 1,8878 
1980 S13 295 1,89 
1980 S25 295 1,89 
Dione 377,4 2,7369 
1980 S22 378 2,75 
1980 S22 378 2,75 
Rhea 
i 

527,0 4,5175 

Prehlad dráh vnútorných Saturnových mesia-
cov (vonkajšie mesiace pozn i Kozmos 6/1979). 
Obyčajným pfsmom sú vytlačené tie mesiace, kto- 
rých existencia a dráha rile je zatlal potvrdená. 

obiehajúcich okolo Saturna a vyzvali astro-
nómov ik podrobnému pozo.rovaniu planéty počas 
dalšieho vhodného obdobla v nokech 1979-80. 

Medzitým sa pribllžil k Saturnu Pioneer 11 a hoot 
se neočakával'o, že by mohol zachytit na snlmkach 
niektoré z týchto mesiacov (jednak kvóli ich male] 
jasnosti a jednak vzhladom na neznalost ich presnej 
dráhy), .náhoda mu priaia a na niekolkých snlmkach 
sa zobrazilo nové teleso, obiehajúce okolo Saturna 
— mesiac 1979 Sl (pozn i Kosmos 6/1979). Jeho vzdia-
lenost od stredu planéty se určila na 151800 km. 
Pioneer 11 však objevil aj úpine nový spósob určo-
vania existencie mesiacov Saturna (Science, 207, 25. 
jan. 1980). Záznamy prístrojov pre registráciu toku 
nabitých častic v nadiačných pásoch planéty ukázali, 
že v tase, kedy sa sonda nachádzaia v novnakej 
vzdialenosti od planéty a'ko dráha niektorého zo 
známych mesiacov, tok nabitých častic zaznamenal 
prudký pokles. Vzhladom na to, že záznamy sú velmi 
podobné na ipríletovej i odletovej časti dráhy P10-
neera 11, zdá' sa, že pokles intenzity radiačných pá-
sov v podstate nezáleží na o±kamžítej polohe mesiaca, 
ale len na vetkej poloos! jeho dráhy. Ďalšou priaz-
‚nivou 'okolnostou je zistenie, že magnetická os pla-
néty je rovnobežná (odchýika je menéj ako 1°) s no-
tečnou osou planéty, takže magnetické pole je prak-
ticky rotačne symetrické (na rozdiel od Zeme a Ju-
pitera). Tak boto možné zistit, že okolo ;planéty 
obiehajú dalšie, doteraz neznáme mesiace, označené 
predbežne 1979 S2 (vzdialenost 152000 km), 1979 S3 
(169 200 km), 1979 S4 (151 300 km, možno totožný 
s 1979 S2), 1979 S5 (140600 km) a 1979 S6 (141000 
km, možno totožný s 1979 S5). Naproti tomu sa ne-
zistilo žiedne teleso vo vzdialenosti pripisova•nej 
mesiacu Janus. 

Najlepšie lnformácle máme o mesiaci 1979 S2 (kto-
rý je pravdepodobne totožný s mesiacom 1979 Sl, 
pozorovaným na sním'kach) — z polohy a šlrky pás-
ma poklesu radiácie sa podarilo určit velkú poloos 
jeho dráhy 151200±600 'km a excentnicitu 0,010 
±0,002. Vzdialenost 152 000 km, spomínaná vyššie, 
se týk'a okamzítej polohy mesiaca, okolo ktorého 
preletel Pioneer 11 pravdepodobne vo vzdialenosti len 
2500 km a detektory zaznamenah asi tislcnásobný 
pokles radiácie. Jeho priemer se odhaduje na 100 
- 200 km. 

An! ,astronómovia na Zemi nezaháleli a dčkladne 
využili vhodné pozorovacie obdobie (Zeme prešla 
rovinou prspencov 27. októbra 1979 a 12. marca a 23. 
júla 1980). V septembri 1979 bol Saturn v konjunkcii 
so Sinkom, takže nebol pozorovatelný. Preto je z ro-
ku 1979 známe jediné pozorovante nového mesiaca 
(1979 S7), a to J. Mulholl'andom z McDonald Obser-
vatory. Na jar 1980 se však v Cvrkulároch Medziná-
rodnéj 'astronomickej árie (IAUC) začali objevovat 
čoraz častejšle správy o pozorovaní dalších telies 
a ich počet je taky velký, že tu nie je možné každé 
pozorovanle zvlášť spomenúf (v čase písa.nia tohto 
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článku bol posledný objavený mesiac 1980 S25). Sa- 
mozrejme nie ikaždé nové označenie znamená skutoč- 
ne nové teleso, avšalk kým nepoznáme presné dráhy 
týchto mesiacov, nem8žeme odlíšif nové teleso od 
už známeho mesiaca. Podla IAUC 3483 je potvrdená 
existencia troch mesiacov: 1966 S2 (totožný s 1980 Si 
a S2) má polomer dráhy 151 500 km a dobu obehu 
0,6947 dňa, 1980 S3 (totožný s 1980 S4, S5, S8, Sil, 515, 
S16, S17 a 19) má polomer dráhy 151300 km a do-
bu obehu 0,6939 dňa a nakoniec 1980 S6 (totožný 
S 1980 S10, S12 a S14) je vo vzdialenosti asi 377600 
km s dobou obehu 2,75 dňa. Ani jeden z mesiacov 
1966 S2 a 1980 S3 však nie je totožný s mesiacom 
1979 Sl •a 1979 S7. Ostatné pozorovanla zatial ne-
možno jednoznačne vysvetlif. Nabob o pritom pozo- 
s•ované teleso, ktoré by malo dráhu pripisovanú 
mesiacu Janus (do je v súiade so zistením Pioneera 
11). Velmi zaujímavý je mesiac 1980 S6 — na rozdiel 
od ostatných spomínaných telies neobieha anedzi 
prstencami •a dráhou Mimasa, .ale sa nachádza ipri- 
bližne v libračnom bode na dráhe mesiaca Dione 60° 
pred ním. Po aateroidoch trájskej skupiny, ktoré 
sa •nachádzajú v Jupiterových libračných bod'och, je 
to 'nový prí,p:ad takéhoto pohybu. Okrem toho je po- 
dozrenie, že aj d.alšie teleso — 1980 S13 sa pohy-
buje na dráha Dione, 'ale 60° za ňou. Ak by sa to 
potvrdilo, znamenalo by 'to skutočne cjedinelý prí- 
pad v sLnečnej sústave. Zostáva všaik otázkou, či je 
to len výnim'ka alebo aj iné mesiace maid svo'jich 
súputníkov. 

VzhLadom na velký počet pozorovaní a málo zná- 
mych dráh sa autor článku pokúsll nezávisle vypo-
čítat elementy dráb a zistit, kolko mesiacov sa 
vlastne do.teraz objavilo. Výpočty sa robili podia 
vzorcov z článku Aksnesa a Franklina (Icarus 
36, 107, 1978) metódou najmenších štvorcov ,na pro- 
gramovatelnej vreckovej kalkulačka HP-67. Výsle- 
dok výpoč-tov je taký, že podia všetkého bolo doteraz 
objavených devát nových mesiacov (pozn i tabulku). 
Možno •pr'atom Ikonštatovat, že dráhy vyhovujú všet- 
kým pozorovaniam ('podia Cirkulár•ov IAU) v •ro-
koch 1979 a 1980 a navyše (bez toho, že by s8 to 
pri výpočte predpokladalo ) dávajú súhlas so zjste- 
niami 'Pioneera li. Dráhy mesiacov 1966 S2 a 1980 
S6 a ich a'dentif'llkáci,e s pozorovaniami sú prakticky 
totožné s dráhami v CLrkulároch IAU, ale dráha 
meslaca 1980 S3 (ktorý sa ukázal 'byt totožným s me- 
siacmi 1979 Sl a S2, zistenými ,Píoneerom 11) je 
trocha odlišná — má takmer taký istý polomer ako 
dráha 1986 S2. Obidva mesiace obiehajú vzdialené 
od seba ,približne 180° — nachádzajú sa teda na 
opačných stranách od planéty (táto hypotézu vyslo-
vil už B. Smith z A•rizonskéj univerzity). Je to dal-
ší, velmi zaujímavý a v slnečne) sústave doteraz 
nepozorovaný iprípad l'ibrácie. To však níe je všetko 
— dalšia dvojica .ta•kýchto mesiacov existuje podia 
všetkého o niečo bli•žšie k planéte: 1980 S7 a 1980 
618 (ich dráhy a existencia sú však omnoho mane) 
'jaté ako u ,predošlej dvojice). Zodpovedajú však 
mesi,acom 1979 S5 a S6, pod'obne ako mesiac 1979 S7 
zodpovedá mesiacu 1979 S3. Na drábe Dione sa na- 
chádza'jú mesiace 1980 S8 (asi 90° pred lion) a 1980 
S22 (asi 180° za ňou), dráha posledného je však 
velmi eneistá. Zdá sa, že dalšia dvojica mesiacov 
sprevádza na dráha okolo Saturna mesiac Tethys 
— sú to mesiace 1980 Si3 (asi 90° pred ním), o kto- 
ktorom sa myslelo, že sa nachádza na dráha Dione 
asi 60° za ňou, ale dalšími pozorovanLamí sa na pred- 
pokladanam mieste nič nenašlo a mesíac 1980 S25 
(asi 50° za ním). Dráhy týchto mesiaoov sú velmi 
neisté. 'V každom prípade treba brat dráhy, vypočí-taně 

autorom s velkou rezervou a sú tu uvedené 
len ako priklad toho, do si 'může takmer každý sám 
vypočítat (na základe údajov z pozorovaní o 'polo-
hách mesiacov). Je Tahko možné, že niektoré z me- 
siaoov, uvedených v tabulka, vůbec neexistujú. De- 
finitívne závery sa dozvieme ;po prieskume snímkov 
sondy Voyager 1, ktorá preletela okolo Saturna 12. 
novembra 1980, prípadne za snímkov Voyagera 2, 
ktorého prelet okolo Saturna sa očaí~káva v lete budú- 
ceho roku. Program oboch sond bol už zmenený tak, 
aby viac času venovali pozorovaniu blízkych Satur- 
nových mestaoov. 

V Cirkulári IAU Čís. 3507 z 20. augusta 1980 
oznamuje S. Synnott z navigačného teamu 
projektu Voyager, že bol objevený další Jupi-
terovi mesiac 1979 13. Tento mesiac obieha pri-
bližne na drábe mesiaca 1979 Jl a v čase 
pozorovania Voyagera 2 bota uhlová vzdiale-
nosf medzi nimi asi 160°. Priemer nového me-
staca je asi 40 km (kým 1979 Ji má priemer 

~ 

Aj Jupiter má dvojitý mesiac 
len 25 km) a bol pozorovaný počas prechodu 
pred Jupiterovým kotúčom na viacerých sním- 
kach Voyagera 2. Periédy obehu novoobjave- 
nýeh mesiacov Jupitera sú takéto: 

1979 13 7h04m30s 
1979 Jl 7h09m 
1979 J2 i6hllm21,3S 

Dvojica mesiacov 1979 Ji a 13 predstavuje 
další prípad, kedy dva telesá obiehajú okolo 
planéty po taj istej dráha — prvýkrát sa ta- 
káto konfigurácia zistila u Saturnových me-
siacov 1988 S2 a 1980 S3 (pozni článok v tom-
to čísle Kozmosu), 

—V. P.—

Róntgenové 7iarenie Jupitera 
'Meranla družice HEAO-2 potvrdili róntgenové žia-

renie Jupitera. Popri Zemi je teda Jupiter jedinou 
planétou, o ktor'ej se zistilo, že vyžaruje aj v rSnt-
genovej oblasti spektra. Správa o týchto výsledkoch 
odznela na zasadani Amenickej astronomickej spo-
ločnosti v júni touto roku. 

Róntgenové žiarenie vzniká v Ju'piterovej atmosféra 
zrajme tým istým spůsobom ako v atmosféra Zeme. 
Elektrány slnečného vatra, které pni interaikcii 
s magnetickým polom planéty na'dobúdajú vysokú 
energiu, vnikajú z radiačných pásov do atmosféry 
planéty v oblasti pólov. Pri ich zrážkach s atómami 
a molekulami atmosféry vzniká široké spektrum žia-
rania — okrem viditelného (ktoré pozorujeme ako 
rolárnu Žiaru) aj ultrafialové a rSntgenové. Toto 
vysvetlenie dobra súhlasí aj s merani•ami sond Voya-
ger 1 a 2, z kterých vyplýva, že polárce žiare bý-
vajú aj na Jupiteri. 

Je možné, že rántgenové žiarenie vzniká &j pni 
dopade energetických l uov a elektrónov na povrch 
mesiacov, které obiehajú vo vnútri Jupiterových na-
díačnýeh pásov. Merania intenzity rdntgenového žia-
renia možno využit aj na spresnenie poznatkov o Ga-
lileových mesiacoch Jupitera. 

Podia NASA News —tf—

KONIEC VIKINGA 2 
Po 1245 dňoch činnosti na povrchu Marsu sa od-

mlčal pristávaci modul sondy Viking 2, nachádzajú-
ci sa na Utopia Planitia. Príčinon skončenia jeho 
činnosti bol cákly pokles dodávky elektrického 
prúdu z jeho atómovýeh batérii. Pristávaeie moduly 
Vikingov mohli svoje ínformácie vysielaf na Zem 
bud priama alebo retranslácion eez obežné moduly, 
obiehajúce okolo Marsu. V júU 1978 sa vyčerpali 
zásoby stlačeného plynu pra orientačné motorčeky 
orbitálnej časti Vikinga 2, čím se skončila jeho 
činnost, takže vysielanie z povrchu Marsu mohli 
prenášaf už len Viking Orbiter 1. Touto stihol podob-
ný osud v lete tohto roku, takže pristávacie moduly 
až mohli vysielaf na Zem len priamo. Zoslabený 
zdroj elektrickej energie na pristávacom module 
Vikinga 2 však už nestačí dodávat potrebný výkon. 
V činnosti zostáva už len pristávacia .časí Vikinga 1 
na Chryse Planitla a NASA dúfa, že vydrží pracovat 
až do roku 1990. 

Podia Sky and Telescope 5/1980 —vp—
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NÁŠ ROZHOVOR 

s. Dr. Brianom Marsdenom 

Správy o objJ avoch 
Keby jedného dňa prestali vychádzat všetky 

astronomické časopisy a nekonali by sa žiadne 
kongresy a sympóziá, astronómovia by aj tak 
mall čerstvé správy o najdóležitejších pozorova-
niach z celého sveta — vďaka tomu, že existuje 
Centrum IAU pre astronomické telegramy. Ked 
sa na oblohe spozoruje niečo zaujímavé, objavi-
teT dáva správu do tohto centra, ktoré potom 
v priebehu niekotkých hodin zmobilizuje observa-
tóriá na celom svete ku společným pozorovaniam. 
Ked teda amatér povedzme v Japonsku objaví 
kométu, o pár hodin sa už na nový objekt za-
mieria desiatky dalekohladov z najróznejších kú-
tav zemegule. 

Centrum pre astronomické telegramy bole dlhé 
roky v Kadani. Od r. 1965 pracuje pri Smlthso-
novom astrofyzikálnom observatóriu v Cambridge, 
USA a vedle ho už piných 12 rokov dr. Brian 
Marsden. V septembri bol dr. Marsden v Česko-
slovensku ako host Astronomického ústavu SAV 
v Bratislave, čo nám umožnilo dozvedief sa mno-
ho zaujímaného nielen o práci Centra pre astro-
nomické telegramy, ale aj názory na objavy no-
vých telies v slnečnej sústave, ktorých bolo v 
poslednom čase priam neprehťadné množstvo. 
Dr. Marsden rozpráva rád, spamáti chrlí podrob-
nosti o dráhách komét a asteroidov, detaily o 
objavoch i falošných poplachoch, spontánne pre-
pukne do srdečného smiechu a rozhovor s ním 
sa často mení na monolég. 

— Správy o objavoch dastávame do nášho centra 
najčastejšie teleg•ramom a dialnopisom, ale aj tele-
fonicky a listom. Skúsenejši pozorovatelia vedla, 
že najvhodnejší spůsob je posielanie kódovaných 
správ, kde niekolko skupin p9tmiestnych čísel po-
drobne a pritom stručne charakterizuje objekt. Do-
stávame však aj množstvo chybných pozorovaní: je 
ich dva až trikrát viac než skutečných nových obja-
-vov. 

■ Dojme tomu, že správa o objave povedzme ko-
méty vyzerá vieryhodne. Čo sa deje dalej? 

— U,povedomime :čo najskůr našich pozorovatelov. 
Vyšlem telegramy a niekedy, ked tým možno získat 
čas, aj zatelefonujem na niektoré observastóriá. One-
diho potom dostaneme o objekte dalšle správy, 
zaujíma nás najmá pozícia — ipresný údaj o polohe 
na oblohe — aby bole možné vypočítat dráhu tele-
sa, čo oje je práva tak jednoduchá a rutinná oko 
by sa mohlo zdat. 

Tento rok bol velmi zaujímavý s objavom kométy, 
ktor'ú v marci našiel Bowell '.na svojich platniach. 
Na snímkach kola len na 1-2 stupne od Jupitera. 
Zdalo sa, že sa pohybuje spolu s Jupiterem, ich 
uhlová rýchlost kola len málo rozdlelna. Vyzeralo 
ta, že kométa je nielen na platni, ale aj v skutoč-
nosti velmi blízko pri Jupiter!, že sme ju zachytili 
v okamžiku, kecl sa z dlho•periodtdkej kométy stáva 
krátkoperíodická. Kecl som sa ;pokúšal urit jej 
dráhu, prišiel za mnou Bowell s dalsou sním'kou 
tejto kométy, ktorú našiei dodatočne na platniach 
exponovaných vo februári, takže obe ,pozorovania 
bolo možné spojit. Spočiatku so•m predpokladal, že 
kométa je v blízkosti Jupitera, a preto pri vypočte 
dráhy som uvažoval aj poruchy dráhy způsobené 
Juplterom. Z toho vyšla dráha krátkoperiodickej 
kométy, ale nevyhovovala pozo'rovaniam dost ipresne. 
Zvolil som teda dalšiu možnost, ze 'kométy je v sku-
točnosti od Jupitera daleko, a proto pri výpočte jej 

dráhy netreba uvažovat poruchy, spůsobené touto 
planátou. Vyšlo z toho, že kométy je asi 7 ,astnano-
miekých jednotlek od Sluka ('teda vo vzdialonosti, 
v akej pozorovat kométu je velmi vzáene) a pohy-
buje sa po paraholickej drá'he s malým Sklonom 
(asi 2°). Takúto dráhu, paraboltkú, majú kométy, 
které k nám prichádzajú z Oortovho oblaku po 
prvýkrát. I•ch dráhy majú náhodný sklon vočl ekllp-
tike; preto je malý sklon dráhy Bowellovej koanéty 
zriedkavou výnimkou. 

Nechcelo sa ml vezlt, že tá dráha je naozaj 
správna, ukúšal som různe varianty, ale všetky po-
kusy ipribližit kométu k Jupiteru bolí mávne: blízko 
vyzerala alen na platni. Neskoršle pozarovanla po-
tvrdili, že kométa sa Skutočne pohybuje po dráhy, 
ktorú som vypočítal. A tak som si zauvažoval, že 
kuby Bowell nebol dodatočne našíel aj tú druhú 
snímku z fehruára, považoval by som kométu .podia 
tej jednej snímky za 'krátkoperiod4okú a vůbec by 
som .nedocenil zvláštnosti ,jej dráhy. Aj z toho vidno, 
aké je cenné každé pozorovanle, nielen objav. A p,ri-
tom určovaniu pozícií komét sa momentálne venúje 
príliš málo pozorovateTov, u vás túto právu kvalitne 
a systematicky robil na Skalnat'om Plese M. Antal, 
ktorý je známy aj objavom planétky Slovakia; nte-
koTko spolahlivých pozoravateiov máme v Japonsku, 
ale je to málo. P•otrebovali by srno pomoc vyspelých 
amatérov. 

A kométa Bowell? Pershél•iom pre.jde v marci 
1982. Vdaka teinu, že sa ju podarilo objavlt, kecl 
boia ešte ve veTkej vzdLalenosti, máme možnost 
pozorovat ju mimoriadne dlhý čas. Teraz má jas-
nost lom, pravdepodobne bude velmi jasná, ale 
predpovediam •tohto druhu sa radše vyhýbam, lebo 
kométy sil po tejto stránko nevyspytate!né. Je zaují-
mavá Shoda okolností, že dalšia dráha tajte kométy 
povedlo velmi blízko popri Jupiteri; v decembri bu-
de od neho pribllžne le.n na 0,23 a. j. Spomedzi 
všetkých približne 600 komét, kttoré sa v histórii 
Iudstva pozorovali, patrí Bowellova svojou dráhou 
i oko•lnosfam4 objavu medzi najvýnimočnejšie —
ale vlastne, človek máva taký pocit Skoro pri každej 
novej kométe. 

■ Mávate taký pocit len pri kométach? 
— Zdaleka .niel V astronómii je v ,poslednom ča-

se 'mimoriadne vola aktualit. V slnečnej sústave je 
to úpiná úroda nových mesiaco,v a ve vzdialenom 
vesmíre stovky nových růntgonových objektov. Vda-
ka •kozmonautike zberáme informácle na všetkých 
vinových dlžkach a pozorovania zo Zeme sil syste-
matickejšie a koordinovanejšie, počata sa xýchlejšie 
— a je z toho množstvo noviniek. Snažíme sa tie 
najpodstatnejšie pozorovania zachytit v našich Cir-
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kulárech IAU (Medzináro,dnaj astronomidkej únle). 
Jste ldh poznáte _ tIe malé kartičky pohladnico= 
váho' formátu — posielajú sá poštou a predplatené 
ich majú praktický všetky astronomické pracoviská 
na snete. Nijaký konientár' — odvolávky či dohady, 
len základné údaje o nových pozorovaniach, vý-
giočty dráb nových kkomét a asteroidov, Fpripadne 
upozornenia na nové interpretácie, jedna novinka 
za druhou 

v časovom slede, aiko prichádzali do náš-
ho centra. Cidkuláre IAU (skrátene IAUC) slúžia 
na stručné dnformovanie širšieho okruhu odbornej 
verejnosti. Okrem toho ^postelame aj telegramy, ked 
se objaví objekt, ktorý je důležité okamžite pozor 
revaL Oznamovanie noviniek telegramom si však 
objednávajú iba tie obsenvatÓriá, pra ktoré má ča-
sový predstih podstatný význam. Váčšine pracovísk 
stačí, ked sa novinky dozvedia o týždeň-dva neskár,° . 
pro*edníctvom IAUC. 

■ Může si vaše telegramy o objevech objednat' 
ktokoYvek? 

— Ano, ale nesmie si potom vymáhat peniaze zá 
predplatné spát. Teraz mám totiž taký prípad, pre-
nesleduje ma jeden muž, ktorý z času na čas vyšle 
správu o nejakom pozorovaní a potom sleduje, či 
srna v telegrarnoch (ktoré si predpiatil), vyslali` 
správu o `jeho objeve. Ak nie, príde sa st•ažovat. 
Rád by sem mu urobil tú radost, ale ,naozaj to 
nejde, my si nemůžeme dovolit zatažovat našich° 
pozorevatelov nejakými kanadskými žartíkmi. A tak 
si náš zneuznaný objevitel vymáha peniaze za pred-
platné spat, možno práva dnes ma zase hledá 
v mojej pracovní, ale j•a se můžem teraz škodore-
doeUne smiat, že com v bezpečnej vzdialenostl. Nuž, 
ale aj to patrí 1k životu. 

■ Které objekty okrem komét vás osobitne zauji-
majú? 

— Asteroidy, a to nfljmá tie, které majú dráhu 
podozrivo podobnú kometárnej. Názor, že to můžu 
byt vyhasnuté kometánne jadrá, je mi velmi blízky. 
Zaoberám se najme asteroidmi typu Apollo. Je ich 
sice zatlaI známych len prlbližne 30, ale stoja za 
pozornost. V kutočnosti ich je ovaTe vie•c, odhaduje 
sa, že najmenej sto, avšak může platit aj horně 
hranice, že ich je až 2 tisíc. V každom prípade 
však váčšina tables tohto typu čeká ešte na svoje 
objavenie a vždy ma osobitne potaší, kad pribudne 
další známy člen teljto rodiny. Aj začiatkom tohto 
roku objavil A. Mrkos na Kleti další asteroid typu 
Apollo, má označenie 1980 AA. Kecl Born dostal 
telegram o objave, hned com vyslal eirkulár s touto 
aktualitou na prvým mieste. Dúfajme, že se po-
zorovaniu tohto objektu budú astronómovia venovat 
a že sa nestratí. Asteroidy typu Apollo sa totiž 
celých 20 roko,v nedanilo sledovat sústavne, každý 
z .nich sa čoskoro po objeve stratil a nechrlilo se 
ho nájst pri naaledujúcich obehoch. Histórla obja-
vov, sťrát a znovunájdenta objektov typu Apollo 
je velmi zaujímavá, ale nejprv na vysvetlenie tro-
chu všeobecnejšie o asteroidech: 

Ak hovoríme o všetkých asterodoch bez ohladu 
na typ, dohromady loh je skatalogtzovaných ndečo 
vyšs"e 2 Mísíc. Skatalogizované sú tie, ktorých dráhu 
presne poznáme, lebo sa trh podarilo pozorovat 
aspoň pri dvooh opozíciách. Objevených asteroidov 
je o niekolko tisíc viac, avšak pretože sa pozoro-
vali len pri jednej opozícii, údaje nestačte na presné 
určeme dráhy. KoTko je všelikých asteroidov, vrá-
tane tých, ktoré ešte neboli objevené, to je otázka, 
na ktorú má každý autor svoj názor, ale isté je, 
že zetie2 váčšinu z nich nepoznáme. 

Váčšina asteroidov se pohybuje medzi Mersom 
a Jupiterom na približne kruhových dráhach; tú to 
asteroidy +hlavného pásu. Okrem nich je však hodne 
planéti•ek s odlišnými dráhami. Pre objekty skupiny 
Apollo je charakteristické, že pri svojom obehu 
pretínajú ,dráhu Zeme, ,teda dostávajú se k Sinku 
bližšie než na 1 .a. j. a pritom obežnú dobu majú 
dlhšiu aiko Zem. Pozorovat ich nie je velmi jedno-
duché, lebo pri svojom priblížení k Zemi rýchlo 
menu ;polohu na obloha a okrem toho sú to telesá 
malé. Práve proto srno váčšínu z nich tesne po 
objeve stratili a bole traba objevit ich znova. 

Prvý predstavíteT tohto typu, podl!a ktorého neste 

mano celá skuptna, bol objevený r. 1932 a pozoro-
vaný iba Uri otýždne. Pni nasledujúcom obehu sa už 
nenašiel. V tom =istom roku olijavený Adonis, ktorý 
se >priblížil k Zemi lha na trojnásobek vzdialenosti 
Mesi•aca, prechádzal na dannú stranu oblohy, takže 
zas .ho neSkůr nebole možné pozorovat. Podobne 
to bolo aj s dalšími. Až Icarus, objevený r. 1949, 
bol prvým asteroidom tohto typu, který sa nestratil 
hned po objeve a pravidelne se pozoroval aj ;pri 
nasledujúcich opoziciách. Icarus sa pribhžuje k Sln-
ku viac než Morkúr. Pri pozorovaniach sa využil 
ne spresnenie výpočtu hmotnosti Merkúra a poslů-
žil •aj na testovanie všeobecnej teórie relativity, 
takže je to objekt, který aj na;prierk svojim malým 
rozmarem (sotva cez 1 km v prtemere) `je v astro-
nomickom svete velmi známy. 

Dlho se však týmto zaujímavým telesám neveno-
vala patričná pozornost. Obrat nastal až r. 1971. 
Vtedy sa konala prvá velká konferencia o aste-
roidech v Tucsone a tam se ;podarilo záujem astro-
nórnov oživit. Stnatené asteroidy Apollo na začali 
systematicky hladet; vtedy sox počítal 4ch dráhy 
a uverejňoval sem eferneridy v našich IAUC. 

Spomínam si, ako ma •raz pred siedmimi roikmi 
uprostred noci zobudil telefón. Bol to McCrosky. 
Zašomral sem, čo se •deje, že volá práve teraz 
[podIa moje] mianky každá správa může počkat 
do rána) a ironicky sem sa ho spýtal — vart si 
nenešiel Apollo? Ano, odpovedal McCirosky a mne 
to vyrazilo dych, holo to niečo úžasné, zakladatel 
rodu Apollo znovuobjevený po 41 rokoch! A ešte 
niko efaktne: bol v streda prve] platne, ktorú 
McCrosky taj noci exponoval. Bole v tom aj štastná 
náhoda, McCrosky začal svoje p•ozorovanie práve 
od lej varianty, ktorú sem uverejmll ako poslednú. 

■ Ale ako možno zistit, či asteroidy typu Apollo 
sú vyhasnuté kométy; zostane vůbec niečo z kométy 
po tom, lio vyčerpá svoje zásoby ladu? 

— Možno, že sa koanéta staroby vůbec nedožije 
a len &o stratí svoj Tad, celá sa rozpadne na me-
teorltický prach. Ale práve ak je možné, že nejaký 
pevný zvyšok zastane a obloha dolej. Ved ako si 
vysvetlit tú podobnost dráb asteroidov s dráhami 
komét? Bolo by sice aj dalšie vysvetlenie — že 
niektoré z asteroidov hlavného pásu sa náhodne 
priblížia k Marsu a zmenia svoju dráhu na ,pre-
tiahlu, ktorá križuje dráhu Zeme. Tento problém 
študoval dr, Ľ. Kresák. Z jeho výpočtov vyplývá, 
že pravdepodobnost tekej.to náhody nie je dosta-
točná na to, aby sme původ až 2 tisíc asteroidov 
typu Apollo mohli vysvotlit len týmto spůsobom. 
Proto sa mi zdá rozumné prik•lonit se k predpekla-
du, že ak je asteroidov Apollo skutočne okolo 2 ti-
síc (ak veríme hornej hranici odhadu ich počtu), 
aspoň čest z nich musia byt vyhasnuté kometárne 
jadrá. Sú to potom tie objekty typu Apollo, u kto-
rýoh pozorujeme váčšie zmeny jasnosti, teda zrejme 
majú nepravidelný, pretiahnutý tvar. 

■ Prod troma rokmi srno v našem časopise pri-
niesli rozhovor s Ch. Kowalom z Mt. Palomaru o 
jeho novoobjavenom asteroide Chirón. Ch. Kowal 
vtedy hovoril, že podobných telies sa nájde viac, 
predpokladal, že tvorba vonkajšl pás asteroidov me-
dzi Saturnem a Uránom. Ale zadal Chirón octal 
osamotený. 

— čosk'oro potom se totiž ukázalo, že dráha Chi-
rána je dost excentrická (0,35), takže nemůže byt 
stabilná, vzhladom na pniblíženia k Saturnu a Uránu. 
Z toho vyplýva, že existencia dalšieho pásu aste-
roidov je velmi nepravdepodobná. Vlec se mi pozdě-
ve predstava, že Chirón je príbuzný s Plutem. Je 
možné, že sú to obrovské kométy, zložené z Ieder. 
(Ak by se Pluto alebo Chirón dostal bližšie fk Slitku 
a Tady by se začali vyparovat, pozorovali by srno 
nájsenzačnejšiu kométu všetkých čias; v skutečnosti 
to však nastat nemůže.) Na rozdlel od asteroidov 
typu Apollo, ktoré můžu byt vyhasnutými kométami, 
čo už stratili všetok Iad, Pluto a Chirón sú ešte 
nedotknuté. !Nedávno sa poradilo objevit metán na 
povrchu Pluta. Či to podpor! myšlienku, že Pluto 
je obrovská kométy, tažke zahal ‚povadat. Treba 
počkat na dalšie správy o objevech. 

Zhovárala se: Tatiana Fabini 
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Kométa Arend—Roland 1957 III, fotografovaná 16. júna 1957 s expozíciou 10 min. na Observa-
tóriu AÚ SAV na Skainatom Plese. Jedna znajkrajších komét tohto storočta. Krátko po 
prechode perihéliom sa dala zo severnel polo gule pozorovat po celé noci nad severným ob-
zorom, a preto sa dali podrobne sledovat zme ny •v jej chvoste. Upútala najmá velmi vzác-
nym krátkodobým úkazem — druhým chvos tom, smerujúc•im k Slitku. Talkýto tzv. proti-
chvost, zložený z vá ších prachových čiasto čiek zaostávajúcich za pohybom jadra, dá sa 
pozorovat iba za určitých geometrických pod mienok, keď Zem prechádza rovinou pohybu 
kométy vo vnútri vejá'ra, tvoraného jednotil vými lúčmi chvoste. 

Á 

Kométa Bennett 
1970 II, fotografo-
vaná na Observa-
tóriu AU SAV na 
Skalnatom Plese 
10. apríla 1970. 
Expozíeia 10 min. 
Jedna z najjasnej-
ších komét tohto 
storočia. Jej dráha 
bola sklonená te-
men presne o 90° 
k rovina e"kliptiky, 
v blízkosti ktorel 
ležalo per1hélium. 
Pni približovaní k 
Sloku bota preto 
velmi dobre vidi-
telná z južnei po-
logule, kde bola 
objavená, a pri 
vzdalovaní zasa 
zo severnej. Jej 
chvost, prostým 
okom viditelný do 
vzdialenosti 25° od 
jadra, bol dlhšf 
ako- vzdialenost od 
Slnka po Zem. Me-
raním z umelej 
družice OGO-5 sa 
na tejto Ikométe po 
prvý raz zistil roz-
siahly vodíkový o-
bal, rozprestierajú-
ci sa až 8 milib-
nov Ikilometrov od 
jedna. 



Kométa Honda—Bernasconi 1948 IV, expozícia 30 minút. Snímka zhotovená na Observatóriu AÚ 
SAV na Skalnatom Plese 13. jena 1948. Jasná kométa, objavená v blízkosti SLnka až tni týždne 
po prechode perihéliom. Prvý týždeň po obja ve bola dobne viditelná prostým okom, potom však 
nasledoval nezvyčajne rýchly pokles jasností. Pritom sa -rýchlo menu l aj vzhtad chvosta. 

Kométa Honda 1955 V, espozícia 1,5 hod., 18. augusta 1955. Snímka: archív Observatória AÚ SAV 
na Skalnatom Plese. Jedna zo šiestich komét, u ktorých sa pozorovalo dvojité jadro zo zložielk 
podobných rozmerov. Kométa prichádzala z okna ja slnečnej sústavy a zrajme išlo o jej prvé pni-
blíženie k Slnku. K rozštiepaniu jad•ra došlo pod Ia evýpočto:v ešte da'l~ko od SlOka, dva raky pred 
prechodom perihéliom. 9. augusta 1955 prešla kométa okolo Zeme vo vzácne aialej vzdtalenostt 
40 milióny kilometrov. Vtedy rýchlost jej zdanli vého pohybu po obloha presiahía polovičnú rých-
lost pohybu Mesiaca. 



Kométa' Mrkos 1957 V, expozícia 4 min., 7. augusta 1957. 
Najjasnejšia a najksajšia z 18 komét, obj.avených v rokoch 1946-1959 vo Vysoakých Tatrách. 
Pri objave na Lomniokom štíte — za svitani•a v blíz kosti Sluka — bola viditeYná sprostým olkom; jej výraz-
ný chvost boto vidief už v čase, kec hlava lkométy ešte nevystúpila nad obzor. Prudké zmeny v chvoste 
ukazovali závisbosf od zmien s1I1 Čnej aktivity. Na máloktorej kométe sa predtým pozorovala taká zložitá 
štruktúra chvosta, s rovnobežnými pásmi vyznačujú cimt jednotlivé výrony prachu z jadra. 
Foto: archív observatbria na Skalnatom Plese. 



Kométa Tago—Sa- 
to—Kosaka 1969 
IX, exponovaná 25. 
januára 1970 na 
Skalnatom Plese. 
Jasná ikométa, ob- 
javená temer sú- 
časne troma ja-
ponskými (pozaro- 
vatelmi. V okolf 
perihélia bola pre 
pozor.ovatelov na 
južnej pologuli 
nádherným oblek-
torn, s chv'ostom 
viditelným pros-
tým okem ,až do 
vzdialenosti 15° od 
jadra. Bola prvou 

akométou pozorova-
nou z •umeléj dru-
žice (OAO) v da- 
lekej ultrafialovej 
oblasti spektra. V 
infračervenej ob-
lasti jej spektra 
sa zistili silné emi- 
sie NH2, .predtým 
v kométach nezná-
me. 

Kométa Encke 1947 XI, exponovaná 45 minút 15. ok tóbra 1947. Archiv •observatória AÚ SAV na Skalnatom 
Plese. 
Na p'ohlad nenápadná, ale v mnohých ohledech celkom jedinečná kométa. Spomedzi všetkých má najmen-
šiu dráhu a najkratšiu dobu obehu, 3,3 •raka. Od svojho prvého objavu v r. 1786 vykonala rekordný po-
čet 60 obehov Okolo Slnka a pri 52 z nich se aj pozorovala. V súčasnostl psa pozoruje každoročne, aj 
kecl je blízko afélia, 'ktoré ako jediná kométa má tak daleko vo vnÚGri Jupiterovej dráhy, že jej pohyb je 
pra'ktieky nerušený. Do histórie vstúpil.a ako prvé kozmioké teleso, na iktorom se zistili odchýllky pohybu 
od gravitačných zákonov, vyvolané raiketovým efek tom. Je v súčasnostf najbohatším zdrojom medziplanetár-
neho prachu v oblasti vnútorných planét. Medzi jej produkty patria dva každoročné meteorické roje (denné 
júnové Beta Tauridy a nočné novembrové Tauridy) a velmi pravdepodobne aj teleso, ktoré v r. 1908 spSso-
bilo známu Tunguzskú loatastrofu. 



Využitie 
Sabattierovho javu 
v astronomickej 
fotografii 

Mnoho amatérovi má vo svojom fotoarchíve pek -
né snímky astronomických objektov a velmi radi 
by sa pokúsili o leh dodatečné spracovanie a vy-
hodnotenie. 

Jednou z takýchto zaujímaných prác je foto-
metria. Robí sa fotometrem, ale pakiaf viem, 
nevlastní ho ani jeden amatér. 

Tento problém nás však nemusí znepokojovat. 
Relatívna fotometru sa dá úspešne robit aj bez 
fotometra, pomocon zvláštnej techniky, ktorá vy-
užíva známeho Sabattierovho javu. Každý amatér 
už takéto snímky vide] a mnohí sa o ne i p'okú-
sili, jeden z váčším, druhý s menším úspechom. 
Fotografická literatúra tento jav a jeho využitie 
pri konštrukclů ekvidenz popisuje zvyčajne velmi 
stručne. My sa pokúsime oboznámit so Sabattiero-
vým jarem důkladnejšie. 

Ako prišiel tento jav na suet? 

Pán Sabattier istého díla v roku 1850 vyvolával 
v :temnej komore svoje platne a zvedavy návštevnk 
otvoru l dvere. Pán Sabattier •asi poriadne zaklial, ale 
platno už zachránit ,nemohol. Boll osvetlené a zne-
hodnocené. Vďaka svojej důslednosti a možno aj v ná-
deji, že sa ešte •čosi dá zachránit, dokončil celý pra-
covný postup. Po usušení tlplatuií zistil, že sú sice 
úpine člerne, ale na miestach, kde holo ostré roz-
hranie svetiel a tieňov vznikla tenká, o niečo svetlej-
šía línia. Sabattierov jav bol tu, ale na jeho objasne-
ale a vedecké využitie sme museli ešte 'dlho čekat. 

~o sa vlastne tej noci stalo 

Na miestach, kde je fotografická emulzia expono-
vaná sa vyvolávaním redukuje kovové striebro. Vzni-
kajú tu :aj různe vedlajšie splodiny vyvolávania, 
hiavne však bromidy alkalických kovov — bromid 
sodný ,alebo bromid draselný. Tieto bromidy sa bud 
vyplavůjú do vývojky alebo vo fotografiokej emulzii 
difúziou precháidzajú na siesta, které holi menej 
exponované a teda vyvoláv.anie tu prebiaha menej 
energicky, aj bromidov je tu menej. V týchto mies-
tach je však ešte dostatok neosvetleného bromidu 
strieborného s ktorým bromidy alkalických kovou 
reagujú za vzniku strieborných komplexov, které sú 
rozpustné vo voda a vyplavujú sa do vývojky. 

Toto všecko bol základ k tomu, aby pri náhodnom 
osvetlení pri vyvolávaní platna vznikli na precho-
doch svetlo — tieň, kde sa putovanie bromidov dlelo 
najenergickejšle, menej exponované svetlejšle čiary. 

Je samozrejmé, že toto je len hrubý opis javu 
a všetko je trocha zložitejšie. 

č.o všetko ovplyvňuje výraznost Sabattierovho jaru 

Ako sme sp•ominall, alkalické bromidy vzniknuté 
v exiulzii vyvolávanfm difundujú na menej osvetlené 
miesta a tým bránia dalšiemu vyvolávaníu a navíac, 

odstraňujú z týchto miest neošvetlený bromid strie-
horný. Difúzia bromidov je tým váčšia, čím je vy-
voldvenie energic!kejšie. Tvrdost emulzie má taktiež 
vplyv na difúzlu bromidov. (Tvrdostou sa tu nemysli 
sirm•ost fotografickej emulzie). U neutvrdených vrs-
tiev sa vdčšia čest bromidov vyplaví do vývojky 
a v emulzi! ich na reakciu s bromidem strieborným 
zostáva máto. Vývojka musí byt energická, .ale 
zároveň málo alkalická, pretože rozpustné komplexy 
striebra tahšie vznikajú pol nižšom pH vývojky. 

Účinkom týchto faktov sa může jav zvýraznit, ale 
je tu zároveň nebezpečie straty informácil v malých 
detailoch. 

Ďalším rozhodujúcim javom je kopírovací efekt. 
Působí nasledovne. Nakofko sa používa energických, 
málo alkalických a povrchavo pracůjúcich vývojo'k, 
vyvoláva se fotografická vrstva najsamprv v hornej 
časti, na povrchu, lebe nízka pH spůsobuje slabé 
napučanie želatiny. Pri iprerušení evyvolávania horná 
vrstva takto vlastne kryje neosvetlený bromid strie-
horný a pri druhem osvetlení sa obraz kopíruje do 
zvyšujúceho neosvetleného striebra. Takto vzniká 
priame v emulzii nogatívny aj pezitívny obraz záro-
veň. Pri spolupůsobení chemických faktorov, které 
ume predtým upomenuli, vznikne na rozhraní svetlo 
-- tieň menej exponované a menej vyvolávané miesto. 

Vrátme sa však k fotometr . Ak by sme chceli 
zostrojit ekvidenzu fotometrioky, museli by sme 
velmi pracne prem®rat cely negativ, určit hustoty 
na jednotlivých miestach a všetky mi•esta s r•ovna-
keu hustotou spojit člarou. Ak by sme si zvolili ur-
čitý odstup medzi hustotami, dostali by sme vlastne 
z .nášhe negativu dvojrozmerný zápis hustůt, peze-
stávajúci zo systému Čiar, z Ekterých každá predsta-
vuje geometrické miesto bodev o rovnakej hustota 
— ekvidenzu. 

My sa ale pokúsime zostrojit z nášho negativu ta-
kýto zápis pomoc'ou využitia Sabattierovho javu. Ten 
nám •umožní vybrat vhodným postupem vepred zvo-
lené siesta o približne erovnakej hustota. Aké tenké 
a ostré bodů ,naše e!kvidenzy závisí ,predovšetkým 
od negativu, který na sp=racovanie vyberieme. 

Výber negatívneho materiálu 

Na spracervanie touto technikou sú najvhednejšie 
velmi •kontrastně negativy. Ak máme negativ s ma-
lým kontrastem, musíme si čo najstarostlivejšie uro-
bit jeho kópiu na kontrastny film alebo platňu. 
Najvhodnejší materiál je fototechnický film ORWO 
RU 5, alebo diapezitívne platne DU 3. Prvým pre-
kopírovaním dostaneme p:oziitív .nášho původného ne-
gativu. Vyvolávat musíme v strmšie pracůjúcej vý-
vojike velmi pozorne, aby sa nám vrstva vyvolala 
čo najrovnom•ernejšie, bez šmúh a zbytečných kazev, 
které by našu prácu znehodnocovali. Na kápli musea 
byt vyvolané aj najslabšie osvetlené siesta. Kópiu 
starestlivo usušíme a taikým istým postupem si uro-
bíme z kópie znova negativ. 1?rvú Ikópiu můžeme 
z negatívu urobit cez zvSčšovák, najlepšie na for-
mát 6 X 9 cm. Druhů káplu robíme už kontaktem 
pod rozptýleným svetlom. Negativ, který takto získa-
me, musí byt hustý a dostatočne kontrastný. 

Príprava vývojky 
0 
Dostatočne kontrastnú a povrchov:o pracujúcu vý-

vojku si pripravíme podia nasledovného receptu: 
metel   4 gramy 
siričitan sodný bezvodý   10 gramov 
uhličitan sodný bezvodý   20 gramov 
bromid draselný   8 gramov 
destilovaná voda 1000 ml 
Můžeme použit aj vývojku MH 28 (ORWO), ktorú 

niekedy dostat '!kůpit aj u nás, receptár ORWO však 
jej zloženie neuvádza. 

Pracovný postup 

Najprv si na negative, který sme si pripravili 
kepírevaním, urobíme dva — tnI znaky, podia kte-
rých potom budeme ekvidenzy skladat. Negativ ko-
pírujeme pod zváčšovákom alebo v kopírovacem za-
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riadení, ktorého intenzitu osvetlenia a rovnomernost 
osvetlenia plochy si čo najstarostlivejšie nastavíme. 
Clonu neotvoríme napino, ale osvetlenie si nastaví-
me asi na 100 až 150 luxov. Kopírujeme vždy emul-
zlou k emulzi! a pod negativ si podložíme matný 
čierny papier. 

Dlžku prve] expozíoie si musíme stanovit •niekoT-
kými skúškami. Volíme takú expozičnú dobu, aby 
sa pri skrátenom vyvolávaní na lópii vyvolali aj 
najmenej kryté miesta dostatočne busto. Nakolko 
pracujeme s ortochromatidkým alebo nesenzibilizo-
vaným materiálem, můžeme vyvolávanie dobre kon-
trolovat pri červenom alebo tmavooranžovom svetie. 
VQyvolávame 1,5 až 2 mnúty pri teplota vývojky 20°C. 
Aek je negativ dostatočne krytý, vyvoláva'nie preru-
šime a negativ důkladne vyperleme v tečúcej vode, 
aby sa z emulzie odstránili všetky rozpustné kom-
plexy striebra. Zvyčajne stačí prat 5 minút, ak je 
voda aspoň 15°c teplá. 

Potom negativ vložíme do misky s vodou a osvetlí-
me rozptýleným svetlom 100 Wzlarovky. Miska s vo-
dou by mata byt tmavá, vrstva vody nad emulziou 
asi 3-5 cm a hladina vody čo najvtac kladná. Ex-
ponujeme 3-5 sekúnd 100 W žiarovkou zo vzdtale-
aosti asi 1 meter. 

Potom vyvolaaie negativu dokončíme v tel istej 
vývojke, opláchneme ho vo vode a ustálíme v oby-
čaj•nom kyslom ustalovači . 

Pod silným svetlom skontrolujeme, kde sa nám 
vytvoríla prvá akkvidenza. Ak se nám podarilo uhád-
nut prvú expozíciu, ekvidenza bude sice pomerne 
široká, 'ale bude ohraničovat máš objekt z vonkajšej 
strany až po závoj fotomateriálu. 
Teraz si určíme expozičně doby pre zostávajúce 

ekvidenzy. Závisí od nás, kolko a ako hustých ekv!-
denz chceme urobit. Expozíčná doba pre nasledujúcu 
ekvi'denzu bude taká, aby ekvidenza bola posunutá 
o určltú hodnotu d od predchádzájúcej. Ak bole 
prvá expozíciu tj, potom druhú dostaneme zo vztahu 
log t2 = AD . log t1. Nakolko pracujeme s dostatočne 
kantrastnou kópiou, můžeme AD zvolit v rozmedzí 
0,3 - 0,5. Vyrátame si dopredu všetky expozičné 
doby a po'dotrným spůsobom si urobíme pgslednú 
ekvidenzu. Aik nám rozsah a počet ekvidenz vyho-
vuje, můžeme prilkročit ik samotnej výrobe ekvidenz. 

Nakopírujeme si postupne všetky platne s vopred 

vyrátanými expozíciami. Postupne ich skrátenú dobu 
vyvoláme a důkladne vyperleme. Potom ,ich odloží-
me na tmavé miesto a po jednej exponujeme pod 
rozptýleným svetlom. Nezabudnime, že platne musia 
byt vo vode emulziou horo, aby sa pri osvetleni 
dostatočne mohol prej•avit kopírovací efekt. Platne 
znova odkladáme na tmavé miesto a po exponovaní 
všetkých ich zase postupne dovyvoláme. Druhá vy-
volávacía doba sa pohybuje taktiež okolo 1,5 až 
2 minúty. Potom filmy opláchneme vo vode a krátko, 
asi 3 minúty ustálíme, dokonale vyperieme, oiplách-
neme v zmáčadle a usušíme. 

Po usušení platne znova prekopírujeme na film 
FU 5 alebo DU 3. Nech nás nemS~l•i, že sa zdajú skoro 
úpine čierne, hlavne tie posledně. Expozlčnú dobu 
pil kopírovaní musíme preto volit dostatočne dlhú. 

Dostali sme teraz sústavu ekvidenz na mnohých 
platniach. Nakolko sme si ale vopred pripravili 
na negatíve znaky, můžeme teraz pom000u týchto 
značiek ekvidenzy zmontovat do jednoho obrazu. 
K tomu je ale dobré, urobit si už z hotových ekvi-
denz znova kópie, aby sme dostali pozadie čierne 
a akvidenzy svetlé. Takto získané kopie starostlivo 
vyretušujeme a pomocou našich zna;kov můžeme, či 
už vo zváčšováku, alebo priamo kontaktom naexpo-
novat ,postupne všecky na jednu .platňu. Ak se nám 
ekvidenzy prek'rývajú (zvolili sme malé AD), můžeme 
kopírovat každá druhú, aleho tretiu. 

Na druhej strane obálky vidíme príklad takto 
zhotovených ekvidenz, ktoré ale sú zložené do jed-
nej, ale sú urobené tak, aby každá predchádzajúca 
zapadala do nasledujúcej. Ekvidenzy sú pomerne 
široké, hlavne v chvoste kométy, ale zato ovela vý-
raznejšie popisujú štrulktúru chvostu aiko samotná 
nespracovaná snímky, oPri hlave kométy, kde je do-
statočný kontrast, aj okolo jednotlivých hviezd sú 
ekvidenzy velmi tenké. 

Takýmto •postupom můžeme spraoovat mielen 'jasné 
kométy, ktorých je pomerne málo, ale aj snímky 
hmlovín a zváčšené snímky slnečných škvín. Závisí 
len od nás, čo si vyberieme a či sa nám bude chciet 
venovat dost času tej:to zaujímavej technika. Zo za-
čiatku budeme mat lsto problémy, ale ak si spo-
menieme na důslednost pána Sabattiera, práca se 
nám isto podarí. 

DUŠAN KALMANČOK 

Magnetosféra _ Galaxie? 
Dnes už niklo nepochybuje, že 

intenzita magnetického pola v dis-
ku Galaxie je nieko,Tko desatín 
mT. S'labšie je 'preekúmané magne-
tídké pole mimo disku Galaxie. 
V týehto oblasttach se registruje 
netepelné rádiové žiarenie, čo po-
tvrdzuje exlstenciu magnetického 
pola (netepelné rádiové žiarenie 
vzniká pri pohybe relativistických 
častíc v magnettokom poli). 

Myšlienku o existencii magne-
tického pola mleto disku Galaxie 
vyslovil S. B. Pikelner a I. S. 
Šklovskij v roku 1957. Predpo-
kladali, že okolo Galaxie existuje 
rozsiahla (s charakteristickým 
rozmerom niekolko desiatok kilo-
parseikov) 'korána horúceho ply-
nu s magnetickým polom. Táto 
korána sa pozoruje oako rádiové 
halo. Ďalšie výskumy ukázali, že 
rozmary galaktického hala sú men-
šle, ale presnú hodnotu se do-
terez nepodarilo určit. 

Pracovník Hlavného astronomic-
kého observatória Akadémie vied 
ZSSR V. M. Lipunov skúmel, ako 
na seba vzájomne působte horúci 

medzigalakticlký plyn a magnetic-
ké pole Galaxie. Predpo+kiadal, že 
mimo disku galaxie eixstuje vel-
korozmerové magnetické pole, vy-
tvorené prúdmi, ktoré tečú v dis-
ku a možno aj mimo aeho. Inten-
zita magnetického pola v disku se 
považovala za konštantnú a rov-
no 2.10-4 Am-1. 
Podia súčasných predstáv je 

streclná hustota medzigalaktického 
plynu asi 10-27 ikg/m3. V centre 
bohatých kůp galaxií hustota ply-
nu dosahuje okolo 1025 kg/m3 pri 
teplote 106 - 107 K. Svojimi vlast-
nostami sa me•dzigalaktický !plyn 
podobá na diamagnetickú plazmu. 
Medzigalaktidké magnetické pole 
sa pritom nebralo do úvahy, pre-
tože neprevyšuje 10-6 Am-1. 

Priebeh •a'krécie medzigalaktic-
kého plynu na Galaxiu je podle 
Lipunova takmer sféricky syme-
trický. Dopadajúci tok medzigalak-
tického plynu bude stláčať magne-
tické pole Galaxie do tej doby, 
kým tlak ak'etujúč'eho toku je po-
rovnatelný s tlakom magnetického 
polo. Okolo Galaxie takto vzniká 

uzavretá plocha, mimo ktorej niet 
magnetického pola — magnetosfé-
ra. Jej rozmery sú asi 5-8 kpc 
v prípade, že hustota akretujúce-
ho medzigalaktického plynu je 
(1_3)1026 lkg/m3 a intenzita ma-
gnetického pola je na hranici ma-
gnetosféry (2-4) .10 5 Mn". Vaú-
tn magnetosféry je hustota ga-
laktického pl5ynu asi (2-8) . 102
kg/m3 a teplota 106 K. 

Pretože mimo magnetosféry Ga-
laxie niet magnetického pola, je 
zrejmé, že rozmary rádiového hala 
netepelného rádiového žiarenia sú 
dané rozmermi magnetosféry. Po-
zorovanla netepelného rádiového 
ž!arenia Galaxie umožňujú spresnit 
rozmery magnetosféry a určit pa-
rametre medzigalaktického plynu. 

Je možné se pokúsit obja fit 
magnetosféry ‚nejbližších galaxií. 
Pozorovamla netepelného rádiové-, 
ho žiarenia pomůžu určit rozmery 
a tvar magnetosféry a pozorova-
niami v mákkom růntgenovom žia-
rení by sa mala zistit rázová vina, 
ktorá vzniká v akretujúcom medzi-
galaktickom plyne blízko magne-
tosféry. 

Podla Zemija i vselennaja, č, 2, 
1980 
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Malý kurz astronómie 
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KOMÉTY 
Najstarši'a ‚písomná správa o pozorovaní kométy 

sa nám zachovala zo starej Číny z roku 2296 pred 
n. I. O niečo neskůr, v 'antika, niektorí grécki a rím-
ski filozofii už dospeli k poznatku, že ikométy sú 
vesmírne telesá. Tycho Brahe v Dánsku a Tadeáš 
Hájek v Čechách v zima 1577/78 pozorovali jednu 
z najváčších známych komét a došli 'k záveru, že 
jde •o vesmírne teleso vzdialenejšie ako Mesiac. 

Vysvetlenie pohybu komét na vedeckom základe 
podali I. Newton (1643-1727) a E. Halley (1656-
1742). Newton dokázal, že .pohyby nebeských telles 
sú nadané luh vzájomnou prítažlivostou. Edmund 
Halley, riaditel hvezdánne v Greenwichi, využil gra-
vita~ný zákon na výpočet dráh 24 komét a zistil, 
že dráhy troch z nich sa zhodůjú. Podarilo sa mu 
dokázat, že Jde o to jaté teleeo; že jasná kométa 
z soku 1682 hola už pozorovaná v rokoch 1607 
a 1531, teda že sa p•eriodidky vracia. Predpovedal 
jej návrat na začiatok roku 1758. Návratu sa nedo-
žil. Kométa sa oproti ípredpovedi trochu oneskorila 
a perihéliom prešla 12. III. 1759 — 'o°dvtedy neste 
Halleyho mano. Ked prechádza v blívkosti Jupitera 
a Saturna, jej dráha je ovpiyvňovaná gravltáoiou 
týchto planét, v důsledku čoho kolíše obežná doba 
kométy v intervale 74-79 pokov. 

Návrat Halleyho .kométy dal podnet na širší rozvoj 
kometárnej astronómie. Od toho času neustále na-
rastajú naše poznatky o fyzikálnej povaha komét, 
o zmenách odohrávajúcich sa v Ikométach, o ich 
zloženi, o tvaroch dráh a Jch zmenách v slnečnej 
sústavy. 

Základ typtdkej kométy tvori pevné jadro s prie-
merom niekolko kilometrov a hmotnostou ,okolo 
1014 kg. Obsahuje velké množstvo ladu, který sa pni 
priblížení kométy k Sleiku pod vplyvom žiarenia 
topí a okolo adra sa utvára rozsiahla atmosféra, 
koma. Rozmer komy sa mocí a dosahuje rádove 105
- 106 km v prlemere. °Hustota komy je 10 9 kg m 3. 
Najcharaktenjstidkejším znakem °kométy je chvost. 
Tento sa niekedy nevyskytuje, býva však aj taký 
dlhý, že siaha od Sluka až za dráhu Zeme. Vo vel-
kých vzd•lalenostiach od Slnlka nic je kométy vůbec 
pozorovatelná. Tvorí ju iba jadro, ktoré je konglo-
merátom prachu a skál pospájaných ladem. 

Vdaka výstrednej dráhe komét se postupne vytvára 
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Vývoj kométy v závislosti na jej vzdiaienosti od 
Slnka. 

Westova kométa 12. marca 1976. Expozjcta 6 min., 
foto: archív observatória na Skalnatom Plese. 
I 

koma a chvost. Ako sa kométa približuje k Sluku, 
teplota na jej povrchu rastie. I;ady se roztápajú 
a vytvánájú obal z malých kryštáltkov ladu a plynu, 
který so sebou unáša jemný prach. S teplotou rastie 
aj •plynný obal a kométa začína byt viditelná. 
V spektre sa potom pozorujú °molekuly C3, C2, CN, 
CO, N2, a dalších jednoduchých zlúčenbn Ta'hkých 
prv,kov; pni velmi malých vzdlalenostjach od Sluka 
sa zlstůje aj pnjtomnosf kovov Na, Fe, Ni. Ked sa 
intenzita slnečného ožiarenia zvýši natolko, že čas-
tice hmoty unikajú z jadra plynulým 'tokem, potom 
už gnavitácia jadna nestačí tieto častice udržat vo 
svojom okolí. Vplyvom tlaku žiarenia a slnečného 
vatra se potom formuje chvost lk'ométy, kto'rý je od-
vrátený od Sluka. Prúdy tejto hmoty sa rýchlo pre-
miestňujú a nakoniec untkajú zo slnečnej sústavy; 
iba váčšie meteorické. čiastočky zostávajú v medzi-
planetárnom priestore. Hustota chvosty je asi 10-15
kg m-3. To, Čo vidíme alko chvost, je vlastne rozptýle-
né slnečné svetlo a žiarenie atómov a molekúl 
nabudených účinkem slnečného žiarenia. Po pre-
chode kométy okolo Slnka nastáva opačný `jav. 
S teplotou klesá výron častíc, chvost sa skracuje 
a na'koniec sa stráca 1 koma. Jadro je však menšle 
o hmatu, ktorá z echo unikla. S tým súvisí aj 
starnutie komét, čo je vl'astne postupný úby°tok hmo-
ty a rozpad na čatstice meteorickej látky. Úbytok 
hmaty může byt aj náhly po výbuchu v jadre komé-
ty. Ked však takýmto spůsobom kométy neustále za-
ntkajú, odklel sa barů d'a•lšie? 

Kométý majú velmi výstre.dné dráhy, které sa 
podstatne lišta od dráh planét a 'pl•anétok. Sú to 
velmi pretiahnuté elipsy, ktoré sa na úseku blí2iko 
Sluka málo odlišujú od parabol. Z avýpočtov vyplýv'a, 
že váčšina ,novoobjaivených komét má najvzdialenej-
šla body dráh vzdialené tisíce a. j. V týchto. vzdia-
ienostiach, ,až do 50 000 a. j. od Sluka, existuje 
obrovský oblak komét; na jeho okraje už citelne ,pů-
sobí aj prítažlivost okolných hviezd. Poruchovými 
účinkami nieJktoré z atelies unikajú zo slnečnej sús-
tavy a 1né sa priblížia k .Sluku. P•ri teikých velkých 
dráhach dosahujú obežné doby až milióny rokov. 

Gravitačnými účinkami velkých planét, Jupitera 
a Saturn, sa může dráha kométy opodstatae zmenit. 
Kométa může prejst až pna obežnú dráhu s aféllom 
v mieste upůsobenia rušiivej sily. Tak psa z dlhoperio-
dickej kométy stáva 'kométa krátkoperiodická s o-
bežnou dobou 5-20 rokov. Tieto (kométy obiehajú 
okolo Sln+ka a vzdaTujú sa od noho iba do oblasti 
jupitera. °Doteraz sa pozorovalo asi 100 komét tzv. 
Jupteno'vej rodiny, poilovica z nich naijmenej prs 
troch inávnatoch k Sluku. 

ERVIN KRAJČÍR 
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Letné podujatia. hv.ezdární 
PREŠOV 

Krásny meteor —im s troma vý-
buchni!, ktorý 7. augusta na Čer-
gove zachytil J. Humeňanský na 
film NP — 27 Din. po,mocmu svoj-
ho Pantaconu Six. Expozicia trva-
la 85 minút. Podia ,pozorovacích 
záznamov meteoricikel skupiny dal 
sa spresnif čas preletu meteoru 
na 22h 45min SEČ. 

Prvou prázdninovou akciou 
Krajskej hvezdárne v Prešove 
boto letné sústredenie členov 
astronomických krúžkov Vý-
chodoslovenského kraja. Pre-
biehalo v malebnom prostredi 
Čergova. Počas dvoch týždňov 
mali účastnici možnost veno-
vaf sa praktickej astronómii —
pozorovaniu meteorov, premen-
ných hviezd, fotografovaniu a 
zároveň si doplňaf aj svoje 
teoretické vedomosti. Aby pro-
gram nebol jednostranný, prak-
tiká z astronómie sa doplňali 
aj fyzickým cvičením pri bran-
no-športových hrách. 

Aj naše premenárky názorne u-
kazujú, ako sa pracuje s daleko-
hladem. Foto: K. Vojtek. 

Konjunkcia nVenuše s Mesiacom 7. 8. 1980. Snímka cez da.lekohIad 
10 'cm -I- zenit na film NP — 20 Din. Exmpozfcia ,trvala 8 s. Počas 
letnčho sústredenia na Čergove fotogr•afioval P. Šuleik. 
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Na Čergov zaví-
tala na vaše podu-
jatie aj televízia, 
takže nás vadíte, 
eke nenútene pred-
vádzame pozo•rov.a-
nie zneteorov za 
bieleho dň•a. Foto: 
K. Vojtek. 

Nič lepšieho po prebdenej noci ako riadna rozcvič ke! A potom ukážte, že sa vám ruka nezachveje. Foto: 
J. Humeňanský. 

Ve Východoslovenskom kraji 
pracuje v súčasrnom období 160 
astronomických krúžkov. V zá-
ujme získavenia dalších skúsenos-
tí a praktických poznatkov uspo-

Energetický pro 
blém je v posled- 
ných rókoch ob-
zvlášť citelný na 
celom zvete. Využí- 
vanim slnečnej e-
nergie sa preto za- 
oberájú odborníci 
v mnohých kraji-
nách. Nie každé 
zemepisné pod- 
mienky sú rovnako 
vhodné na zavá- 
dzanie jednotli-
vých systémov do 
praxe pri zfskava- 
ní a transformova-
ní slnečnej ener-
gie. Avšak aj v na- 
šich prírodných 
podmienkach sa 
núk,ajú určité mož-
nosti pre využíva- 
nie telte .,čtstej" 
energie. Me o sys-
témy kolektorov, 
využívaných v poI- 
nohospodárstve 
ako aj ,pre čiastoš 
né vykurovanie o- 
bytných domov. 

r=iadala Krajská hvezdáreň v Pre- 
šove pre vedúcich rtýchto astrono- 
midkých krúžkov tematický zá- 
jazd po Jwezdárňach Západoslo-
venského kraja v dňoch 20. — 22. 

S cietom infor-
movat o súčasnom 
stave využívania 
slnečnej energie a 
dalších možnos-
tlach využívania 
tohoto druhu ener-

gte pre potreby 
nášho hospodár-
stva, zorganizova-
la Hvezdáreň v 
Prešove krajský 
helioenergetický 
seminar. Vedúci 

augusta. Rozšírenie rozhfadu o 
skúsanesti z práce viacarých hvez-
dární bude iste prínosom pri ich 
mimoškolskej záujmovej činnosti. 

astronomických 
krúžkov, učitelie 
fyziky, pracovníci 
z polnohospodár-
stva, technici a 
projektanti mali 
možnost v dňoch 

5. a 6. septembra 
1980 bližšíe sa obo- 
známit s proble-
matikou transfor- 
movania slnečnej 
energie a jej prak-
tického využitia. 
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BANSKÁ BYSTRICA 

Leto na Vartovke 
Aj na našel Krajskej hvezdárni v Ban-

skej Bystrici sme počas prázdnin zamera-
li svoju činnost na prácu s mládežou róz-
nych vekových kategórií. Okrem pravidel-
ných exkurzfí do areálu hvezdánne na 
Vartovke, ,ktorých boto v tomto období asi 
27, uskutečnili sme tni vkčšie akcie. 

DNI DETSKEJ RADOSTI 

Začěatkom lůna sa po dva dní ozývala 
Vartovka veselým detským lkrFkom. Deti 
predškolského vaku z viacerých zariadení 
v B. Bystrici a okolí zavítali na hvezdáreň 
za zábavou a poučením. Nenásilnou for-
mou sa od pracovnfkov ubivezdárne dozvede-
li základné astronomické poznatky na ú-
rovni ich chápania. Deti holi zvedvé, všet-
ico ich zaujímalo, otázak bulo velké množ-
stvo, že ,ich nebolo možné ani všetky zod-
povedat. Pozorovanie Slnika cez „velký cTa-
lekohTad", ok o ho deti nazvali, urobilo na 
nich velký dojem. Okrem toho sme detom 
spestrili ,program premietaním detských fil-
mov (niektorých aj s 'astronomickou tema-
tikou ako „Malý kozmonaut" a „Kozmo-
drom" j. Záverom si posedeli pni táboráku, 
kde si pochutnali na vlastne upečenel sla-
ninke alebo klobáse. AQccia tohto druhu ho-
la urobená po eprvýkrát a kedže sa stretia 
s velkým úspechom, budeme ju v dalších 
rokoch opakovat. 

STRETNUTIE STREDOŠKOLSKEJ MLADEŽE 

Po nájmladšej generáoii prišl'i do areálu 
hvezdárne na Vartovke študenti stredných 
škól, aby ,sa zoznámili s našou prácou a aby 
si dopinili svoje poznatky o novinky s as-
tronómie. Bolt pra nich pripravené základ-
né pozorovaněa v kopuli hvezdárne a tiež 
stretnutie s ,priamym ůčastnikom expedície 
za zatmením Slnka do Indie. Ing. Štefan 
Knošk'a, CSc. v troch za sebou .idúcich pred-
náškach spojených s premietaním diapozi-
tívov, podal svoje dojmy pra skoro 200 
študentov. V besede mnohí z nich ukázali, 
že majů velmi slušné základy z fyziky a 
astronómie. 1Ďalší 'prejavdli mimoriadny zá-
ujem o astronómiu, ktorý v nich vzbudilo 
toto podujatie. 

SLNKO PRÍŤAŽLIVEJŠIE 

Pro budúcich učiteIov matematilky a fy-
zicky, poslucháčov III. roěníka Pedagogidkej 
fakulty v Banskej Bystrici aka aj osta'tných 
záujemcmv usporiadala Krajská hvezdáreň 
jednodňový seminár o nových poznatkoch 
slnečnej astronómie. Okrem ,pracovnfkov 
Krajskej hvezdárne a pracovnfkov Katedry 
fyziky Pedagogickej fakulty sa seminára zú-
častnil ako lektor Doc. dr. Pavel Paluš, 
CSc. ¢ katedry AGM Matematicko-fyzikálnej 
fakulty UK v Bratislavo. Predniesol zaují-
mavú prednášku o slnečnej astronómii a 
o problematike zachytávania slnečných ne-
utron. Táto problematika sa stáva znova 
mimoriadne akutálnou v súvislosti s nedáv-
nym objavom kludovej hmotnosti neutrína. 
Seměnár pokračoval besedou, spojenou 
s premietaním diapozitívov. Podujatie • spl-
nilo svoje poslanie: niekolkf študenti pre-
javili záujem vypracovat z oblasti slnečnej 
astro'nómie diplomové práce, ako aj práce 
v rámci VOČ. 

Ako na mých hvezdárňach aj v Banskej Bystrici sme 
cez Letné obdobie fotografovali detaily slnečných škvřn. 
Na základe včasnej informácie ze Skalnatého Plesa sme 
fotografovali vybrané aktívne oblasti na Siziiku. Zla!, poča-
ale bolo povfičšine zlé, taikže sme nemohli získat vňčší 
pozorovací materiál. No naprdek tomu v desiatich obdo-
biach, počas ktorých sme fotografovati, 'podarilo se nám 
získat iacero hodnotných záberov, které budú k dispozf-
cii pre AO SAV v Tatranskej Lomnici. Zariademie, ktoré 
sme si pro tento program vyhotovili viastmými silami chce-
me v budůcnostl zdokonalit, aby sme dosiahli ešte lepšiu 
(kvalitu snfmkov. 

Fotografie detailov róznych aktívnych oblastí, urobené v rám-
ci programu SERF v akcii Roku maxima slnečnej činnosti. 
Foto: D. Očenaš. 
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Celoštátna 
meteorická expedfcia 

Členovia teleskopickéj skupiny sa pripravujú na Ve-
Černé pozorovanie, montujú farebné filtre. Foto: 
D. OČenáŠ 

Našou hlavnou akciou v lete bola v iporadí už 24. 
celoštátna meteorická expedfcia, usporiada°ná v spo-
lupráci s HaPMK v Brne. Uskutočnila sa v dňoch 
3. — 17. augusta 1980. Programom expedlcie, ktorý 
bol dohodnutý po konzultáciách na AÚ SAV v Bra-
tislave a na HaPMK v Brna, bolo pozorovat meteory 
cez modrý filter a bez neho. Pozorovalo sa v telesko-
pňckej a vizuálnej oblasti. V teleskopickej oblastí 
pozorovali trl skupiny a vo vizuálnej oblasti dye 
pozorovacie skupiny. Teleskopickí pozorovatelia po-
užívali binary 10 X 80, ktoré dodala brnenská hvez-
dárei'í. Najvdčší problém bol vo výbere vhodných 
filtrov, ktorých je velký nedostatok. Nakoniec všetko 
dobra dopadlo vdaka Ing. Milanovi Vlčkovi z Ostra-
vy, ktorý nám dal potrebné množstvo Iiltrov k dispo-
zici . Cielom programu je získat štatistický farebný 
index pre obidve skupiny meteorov. Expedície sa 
zúčastnilo celkom 35 pozorovatelov z cele] republi-
ky. Z plánovaných 12 pozorovacích nocí sa pozoro-
valo celkom 6 nocí, z ktorých 4 bali s výbornými po-
zorovacími podmienkami •a dva s horšími pozorova-
cími podmienkami. Za tento čas bole získané celkom 
4208 teleskopických záznamov meteorov a 2274 vi-
zuátnych záznamov meteorov. Pomerne nevhodné 
počasie spósobilo to, že pozorovací materiál nedo-
sahol taký rozsah a'ko srna predpaklad•ali, preto se 
bude tento program opakovat ešte v budúcom roku. 
Záverom treba povedaf, že expedfcia sa konala 
medzi obcami Poníky a Povrazní^k v okrese Banská 
Bystrica na kopci zvanom Čierny diel v nadmorskej 
výšk'e 825 m. Pozorovacie miesto malo pra akciu 
tohto typu naozaj velmi dobré podmienky. A navyše, 
rástlo tu .aj množstvo húb, ktoré spestrili náš jedálny 
listok. 

D. Očenáš 

HLOHOVEC 

Tematický zájazd po hvez- 
dárňach ČSR zorganizovala pne 
vedúcich astronomických krúž-
kov Západoslovenského kraja 
KH Hlohovec toto lato už po 
d•eviaty krát. Toto •podujatie 
slúži na výmenu skúseností v 
práci s mládežou v krúžkoch, 
ako áj na výmenu metodických 
m•ateriálov a návodov na zhoto- 
vovanie rňznych názorných po- 
mácok. Organizát,orom sa poda- 
rilo pripravit pre 43 úc"astn%kov 
zájazdu skutočne zaujímavú a 
poučnú trasu, navštívili srna 
aj viacero historických pamia- 
to'k. Veríme, že zájazd bol dob-
rou odmenou vedúcim astrono-
mických krúžkov za ich celo- 
ročnú prácu v sve}tonázorovej 
výchova — popularizáciu astro- 
nómie medzi mládežou a v ši-
rake! verejnosti. —is---

Svoje letné akcie začala 
Krajská hvezdáreň v Hlohovci 
7. júla otvorenim dalšieho rač-
nika Letnej školy astronómie 
pra vedúcich astronomických 
krúžkov — učitelov matemati-
ky, fyziky a zemepisu. Štyrld-
sat vedúcich astronomických 
krúžkov si svoje vedomosti do-
pjňalo ,pod vedením odborných 
pracovnukov KH Hlohovec, Prí-
rodovedeekej fakulty a Peda-
gogickej fakulty v Nitra. Letná 
škola astronómie se konala v 
peknom prostredí v Novej Ba-
ni, takže týždenně podujatie 
bole í napriek náročnosti dob-
rým oddychom. 

Je astronómia pni-
liš náročná pre 
žiačikov vo veku 
pionierskom? Ne-
majte obavy! Prá-
va ti najmladší sú 
najvdačnejšími po-
slucháčmi, hovo-
rieva dr. Csere, 
riaditel Krajskej 
hvezdárne v Hlo-
hovci, ktorý na 
prázdninových zra- 
zoch pionierav - 
astronúmov pred-
nášá osobitne rád 
a s obdivuhodným 
elánonL Tohty-
račný zraz saj-
mladších ctitelov 

astronómie prebiehal 8 dní v prekrásnom prostredí chatovej oblasti na 
Betliari. Prednášky sa vhodno striedali s pozorovaniami a športovo-bran-
nými hrami v rámci JSBVO. Ako dobrá pomůcka pni odbornom programe 
slúžila Príručka pioniera astronóma, ktorú pripravili pracovnici KH v bilo. 
hovci a prvýkrát na tohtoročnom zraze ju dostali všetei účastníci. Na 
programe bole aj viacero pekných výletov: do Záderskej doliny, oa Krásnu 
hůrku i na lovecký zámek Betliar. A ked sa blížil čas odehodu, prevládal 
názor, že takáto škola by mohla trvaf aj dlhšie — hoci aj celé prázdniny. 

Foto: T. Struhárik 
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~ Opäf na gove 
Tradičný zraz mladých astro-

nómov amatérov Západosloven-
ského kraja poriadala KH Hlo-
hovec aj tento rok v Sloven-
kom raji — na Čtngove. Tu 

strávili 12 prázdninovýph dní 
najaktívnejši členovu astrono-
micdkýoh krúžkov nášho kraja; 
okrem stredoškolákov mala 
zastúpenie aj mládaž učňov-
ských škól. 
Každý účastník pracoval pas-

tupilo vo všetkých šiestich od-
borných sekciách: fotografic-
kej, p:ozorovateTskej, orientač-
sioj, rádioteohnickej, meteorolo-
gickej a raketovej techniky. 
Konali sa aj pozorovania oblo-
hy a odborný program oboha-
tili aj hodnotné ,prednášky. O 
novinkách súčasnej astrofyziky 
hovoril dr. J. Švastka, o nedáv-
nom objave kludovej hmotnos-
ti neutrína a o dčsledkoch, 
ktoré z toho vyplývajú rpre koz-
mológiu, prednášal dr. M. Šolc, 
obaja z MFF lJK vi Praho. 

Ako poméoku pre účely toh-
to poduj,atia vydala KH Hloho-
vec P,ríručku mladého .astro-
nóma, ktorú spolu s mapkou 
oblohy idostal každý zo 120 
účastníkov zrazu. Na •programe 
boto po celý čas aj hodne tu-
ristiky a športovo-branných 
hier v rámci jSBVO, čo tiež 
prispelo k dobrému priebehu 
tohto tradičného podujatía. 

J. Peržo 

Orientačné preteky „hon na liš-
ku". Foto: I. Zajonc. 

 P 
Třeba si skúsit, ako sa fotografu-
je Slnko. Najprv sa pozrieme, či 
je ,na ňam hodne ákvřn. Fntogra- 
tická sekcia, které viedol dr. Ivo 
Zajonc. Foto: J. Peržo. 
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V MODRÉ S ELÁNOM 
o amatérskych astronómoch z Modry sa všeobecne vie, že si robia 

kvalitně fotografické metodické materiály. Najvščší úspech majú ich 
astronomické kalendáre; okrem nicl si zhotovili aj fotoalbumy komét 
a galaxií, alebo aj vtipný „hlavolam" — súhvezdla na kartách, z kto-
rých zložit kompletnú hviezdna mapu dokáže iha ten, komu orientácia 
na obloho nerobí nijaké tažkosti. A pretože Mestská organizácia Slo-
venského zvázu astronómov amatérovi v Modra nul za sebou práce desat 
rokov bohatej činnosti, napísal nám jeden z jej členov, Juraj Peržo, 
o práci modranských amatérov podrobnejšie. 

Dejiny amatárskej astronómie v 
Modro sa 7-RM  11 pírat pred 30. 
rokmi. Prvými popularizábormi as-
tronómie u nás holi dr. Csere a 
dr. Kupča. Ich spolupracovníkmi 
sa stali dvaja pedagógovla, prof. 
Miko a riadit•e? ZDŠ J. Závodský, 
ktorí prebúdzali záujem o astro-
nómiu u školskej mládeže. Počet 
záujemcov o túto krásnu vedu 
vda•ka ich Činnosti rástol. V čase 
založenia našel mestskej organizá-
cie sme mali 42 členov, ktori si 
za svojho ,prvého predsedu zvolili 
prof. E. Miku .a za tajomntka J. 
Závadského. 

Snem všétkých bole vybudovat 
v Modra hvezdárnň. Naše sily však 
na to nestačili. Preto sme si po-
stavili plány reálnejšie — vybu-
dovat astronomická pozorovatel-
ňu. Členovu nášho výboru mašli 
podporu vedenla OOS Bratislava 
vidíek a pustili sa do prekonáva-
nia hory problémov. Po získaní 
pozemku organizovali sme brigády 
na úprave terénu: rád by som vy-
zdvihal iniciativu s. Olexu, Jele-
menského, Pravdu, ,Šebu, Bobulu 
a dalších nadšencovi ,najmá z gym-
názia a SPTŠ v Modro, ktorf od-
pracovali množstvo brigádnických 
hodin pri budovaní pozorovatelne. 
Prvú montovaná chatu (rozmerov 
6 X 3) sme získali z KH v Hlo-
hovci a po za'kúpení vybavena bo-
ha 8. •apríla 1978 astronomická po-
zorovatelňa slávnostne otvorená. 
Získali sme dalšie prostriedky na 
budovanie a vybavenie pozorova-
telne, kdpili sme dalšie monto-
vané chaty, ybavili sme si naše 
fomlaboratórium. 

Okrem budovanu pozorovateine 
máme v pláne práce pozorovatel-
ský a popularizátorský program. 

Pozorujeme a fotografujeme ob-
jekty a úkazy na obloha a dávame 
možnost nielen našim členom, ale 
všetkým záujemcom, aby sa Po-
cvičili •v narábanf s mapou a zís-
kali zručnost pri práci s daleko-
hladom a pri fotografovaní. 

Popularizátorský <program má za 
cieI okrem popularizácie astronó-
mie vo verejnosti za'kladať astro-
nomické krúžky na školách a sta-
raf sa o ich vedenie. MOžeme sa 
chválit tým, že každá škola v na-
šom okolí má aspoň jeden .astrono-
mický krúžok. Medzi mimorladne 
aktívnych vedúcich AK patria man-
želia Kačincovci z Budmeric, ktorí 
vedú až štyri astronomické krúž-
ky. Robíme aj prednášky a besedy 
pre širšiu verejnosf — v klube 
mládeže 1 v klube dóchodcov, a 
na školách. Premiet•ame na nich 
diafilmy s astronomickou temati-
kou, které si sami zhotovujeme. 
Ako prednášatelov sme medzi na-
mí uvítali dr. Z. Bochníčka I dr. 
J. Štohla a dalších astronóm'ov. 
Dobrú spolt prácu máme i s astro-
námami amatérmi v NDR, z Postu-
pimu, Radebueli ,a Rostocku, s 
ktorými pestujeme družo-bné styky. 

Akú dalšiu názornú pomúcku 
pripravujěme pra popularizáciu 
astronómie? Skupina, ktorú vedie 
s. Hubek dokončuje glóbus hviezd-
nej oblohy, ktorý svo°jou koncep-
ciou bude značne odlišný od o-
statných pomúook tohto druhu. 

Pokúsil som sa stručne vyme-
novat nlektoré výsledky našel prá-
ce. Záverom by som rád popriai 
všetkým členom .a priaznivcom ve-
Ia elánu, mnoho úspechov a veta 
jasných nocí. 

Juraj Paržo 

Aj astronómovia amatéri z 
okresu Senica poriadajú svoju 
letnú školu mladých astronó-
mov, tento rok už v piatom 
ročníku. Poriadatelom je Astro-
nomický kabinet •pri DOS Se-
nica za spolupráce vedúcich 
krúžkov na školách I. cyklu. 
Sústredenia sa zúčastnilo 60 
členov astronomických krúž-
kov a 5 vedúcich. Ilbytovanie 
bulo v stanech pri astronomic-
kej pozorovatelni, které patří 
ZDŠ v Sohotišti. Počasie nás 
sice sklamalo, v noci sa pozo-
rovaf nedalo, avšak využili sme 
aspoň možnost pozorovat Sin. 
ke. Robili • sa pozorovania si-
nečnej fotosféry spštnou pro-
jekciou, účastníci si mohli ove-
riť existenciu slnečných škvřn 
a bližšie si ujasnit otáčanie Sln-
ka podia zmeny poloh jednotli-
vých škvřn v priebehu štyroch 
dní. 

Pozornost sme venovali i 
meteoroi°ógii; urobili sme vý-
let, počas ktorého si mladí zá-
ujemcovia osvojili základy me-
rania Tučným anemometrom, 
aspiračným psychrometrem, 
barometrem a staničným pre-
nosným teplomerom. 

Hoci naše podujatie trvalo 
len pat dní, 'odprednášali sme 
9 přednášek, ktoré rozšířili po-
znatky poslucháčov o Mesiaci, 
Slnku, Galaxii, dali prehlad o 
možnosti využitia slnečnej e-
nergie ake aj o zásadách stav-
by malých astronomických da-
lekohladov. Ďalšie přednášky 
— „Koperník a jeho učenie", 
„Vývoj názorov na vznik sl-
nečnej zástavy" a „Tisícročný 
boj o vedecký svetonázor", kte-
ré holi dopinené premietaním 
diafilmov, dali mnohé podnety 
aj na diskasie. Záverom sme 
účastníkem dali test, aby sme 
zlatili, aké vedomosti z astro-
nómie si ze sústredenia odná-
šajú. Výsledky boli lepšie než 
sme očakávali — a tým vňčšia 
hola naše radost z vydareného 
podujatia. 

Ladislav Košinár 

ĎALEKOHLAD 
hvezdárne v Hlohovci 

Fred niekolkými rokmi nahradila Krajská Hvez-
dáreň v Hlohovci svoj póvodný plavný dalekohlad 
(30 cm reflektor Newtonovho typu) krásnym re-
fraktorem 100/2000 mm, ktorý na farebnej snímke 
uverejňujeme na zadnej strane obálky. Ďalekohlad 
skonštruoval a vyrobil známy tvorca astronomických 
prístrojov František Kozelský z Ostravy a optika 
je prácou Ing. Viléma Gajdušeka. 

Ďalekohlad je na hvezdárni neustále v permanen-
oil, striedajú sa pri ňom návštevy zo škŮl a pedel-
kov, v neskoršíeh hodinách potom slúži na odborné 
pozorovania a astrofotografiu. Skúsenost ukazuje, 
že dalekohlad je pri popularizáell astronómie ne-
nahradltelný; nech máme akokolvek dokonalé fo-
tografie a diapozitivy objektev oblohy, názorné po-

m8cky i farebné zvukové filmy, predsa len bezpro-
stredný pohlad na oblohu znamená zážltok, ktorý 
ve vičšine návštevníkov zanechá najhlbši dojem. 
Preto dalekohlad bude mat aj v budúcnosti v po-
popularizačnej práci svoje déležité aniesto. 

Kto toho ešte o d'alekohladoch veta nevie, máva 
predstavu, že kvalita astronomického dalekohladu 
závisí len od optiky. Lenže aj té najmajstrovskejšie 
vybrúsená optika nemá možnost uplatnit svoje kva-
lity, ak dalekohlad nemá právo tak dOmyselnú a 
pedantne vyrobená aj celá montáž. 

Aby sme mohli vino docenit, ad čoho závisí kva-
lita astronomického dalekohfadu, požiadali srno 
Františka Kozelského, aby nám popíral technické 
možnosti dalekohladu, který zhotovil pre Krajská 
hvezdárnň v Hlohovci a trochu priblížil problémy, 
které musí zvládnut konštruktér velkého astrono-
mického dalekohladu. 

Objektiv dalekohladu je achromatický, s rozlišo-
vacou schopnosfou 0,63". Ďalekohlad je poháňaný 
synchrónnym elektromoiorčekom 220 V, 5 411, n = 

KOZMOS — 187 



= 1500/min. cez prevodov°ku s pianétovým súko-
lesžmm, ktoré umožňuje pomocon dalšieho jednosmer-
ného motarčeka jemuú pointáciu v 'hodinovej losi. 
Okrem tejto eQelabrLd]aej neguláoie má da1eilaohlad aj 
mechaniakú pointáciu, a to aj v dekllnácii. Hodinový 
stroj dalekohledu je velmi přesný (má stabilizátor 
naplltia i stabilizátor periód), čo zabezpečuje, aby 
nabobo treba asto °korigavat n;a•stavenie dalekohla-
du ma objet. 

Celý Ďalekohlad sa ovláda od okulárového konca, 
ktorý má •kuželový uzáver °typu Zeiss pro Iahkú vý-
menu okulárov, resp. in±ioh pomocných zariadení 
(zenitový hranol, revolverový okulár, poMrizačný 
filter a pod.). Na puzdzo okulárového výtahu sa 
dá namontovat špeciálny nosič televiznej kamery. 
kterou sa snimajú cez 'dalekohled jasnejšie objekty, 
napr. Mesiav, Jupiter. Obraz sa prenáša na tele-
víznu obrazovku, umiestuenú v ;prednáškevej miest-
nosti, čo umožňuje, aby zau jímavé úlkazy mohla 
sledovaf aj vůčšla skupina rudí súčasne. Keby boblo 
mocné získat ikameru s vyššou citlivostou, bole by 
možné na obrazovke sledovat aj menej jasné objek-
dy, eke °hmloviny a divio dokopy. Na tubuse je 
namontovaný aj koronogsaf dr. Otavského, kterého 
objektiv vylarúsil Iog. Oaj'dušek. Priepustnost filtra 
je 0,5 oni. Ďalekohlad má hI'adáčlk Só = 100 mm, 
f = 500 mm. Pri použití okulánov, ktoré majú 
ohnisko f = 9,8 mm, 15, 20 a 30 mm, může se 
doslabnut zvllčšennie 270, 173, 130 a 86 násolmé; pri 
použití šimokouhlého okuláre f = 40 mm možno do-
slehnut zváčšenie 65 násobné. 

Pni výrobe dalelkohladu treba obzvlášť stamostlivo 
postupovat pri uložení obijektívu, čo je vždy ohúlos-
tivá záležitost: vůla mední objeiktívem a objímkou 
nesmie byt pri teploto —20 °C v8čšia než 0,02 mm, 
a pretože objímka je z hlntkovej zliatlny, treta 
rátat s vličšou roztažnosfou materiálu. Objektiv je 
preto uložený v 'ohjímke na troch protilehlých 
plůškach s sozmermi 10 x 2 mm, z kterých horné 
sú pružné a tesne doliehajú na okraj objektivu 
a to umožňuje jemné zoviretie objektivu prl různych 
teplotách. Objektiv ta'kéhoto prístroja se v žiadnom 
prípade nesmie uložit do objímky napevno! 

Velkú pozornost treba vemovat aj výrobe hlav-
něho slimákového kolesa d'alekohladu (počet zubo.v 
má 360, modul 1), babo od presnostl jeho prevedenia 
a uložena závisí plynulý chod dalekohladu, Preto 
se zuby •pri frézovaní starstlivo kontrolujú podla 
kontrolmej iplůšky, íctorá je presne súosová s obvo-
dem, a potom sa zuby ešte zabrusuj.ú. Pni uložení 
treba velmi presne kontrolovat sústredmost s osou, 
bebo pni správnom Chode sa hlavně koleso nesmie 
uchýlit ani vo vertikálnom ani v hor°izontálnom 
smere .o viac než 0,02 mm. 

Psi každom dalekohlede je mimo;riadne důležité 
dodržet kolmost osí (°deklinačmej ku polárnéj a tu-
busu °ku deklinačnej ), l o je bezpodmienečne nutné, 
pretože ina'k dalekohled nemožno najustovat. Tento 
pekný techmioký orlešoik sa vyrieši tak, že pri o-
pracovávaní otvorov,pre ložiská v telese dekknačnej 
osi se súčasne opracujú na obvode kontrolně p1ůš-
ky. Pri otočení o 90° se potom podle týchto kontrol-
ných plošiek Qrontroluje kolmost osí tak, že dife-
rencie na ,ploškách nesmú presahovaf 0,015 mm. 

Kto chce robit montáž d•alelkohladu, musí mat 
neustále na památi, že nepresnost alebo arýchla prá-
ce tu nemá miesta, lebo len pri důkladmej, do de-
tailem premyslenej montáži sa uplatní lavali°ta optiky. 

Dr. IVO ZAJONC 

Literatúry, která by prístupnou formou podáva-
la základy astronomie, je citelný nedostatek. Pro-
to Slovenské ústredie amatérskej astronómie 
v Hurbanove vydalo v •tomto roku publikáciu 
ASTRONŮMIA, ktorej autorem je VORONCOV-VE-
EAMINOV. Ide o preklad učebnice, která sa po-
užíva na školách v ZSSR, kde sa astronómia 
vyučuje ako samostatný predmet. Cena knihy je 
15,— Kčs a záujemcovia ju můžu dostat na do-
bierku; stačí napfsat na adresu — SÚAA, 947 01 
Hurbanovo. 
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Astronómovia 
a kozmické vplyvy 

Po mnohých neúspešných pokusoch vysvetl₹t sprá-
vanie jedincov súboru astronómov (ale ž neastro-
mov) za ₹nak celkom všedných okolností, dos pel 
som k záveru, že na tento súbor účinkujú kozmické 
vplyvy... 

. . . Z psychofyzžkálnyeh procesov, ktoré pósobia 
špeciálne na astronómov je najznámejšia neurónová 
inverzia: Svetlo kozmžekých objekt ov, zosžlňované 
ďalekohřadmž prenžká cez očnú šošovku na sietnicu 
jedžnca, kde sa registruje ako prevrátený obraz. Od-
tiař sa tento vnem šžni do mozgu, kde vyyvoláva žn-
verziu neurónov. V důsledku toho jedinec potom za-
mžeňa vřavo za vpravo, fore za dole a pod. 

Ale inverzžou nie sú postihnuti iba řudža za ďale-
kohřadom. Existuje totiž indukovaná inverzia (čo 
svedčž o elektromagnetickej povahe neurónovJ, kto-
rou sú postihnutí tí, ktorl sa iba přiblížili k ďaleko-
hřadu a asociatívna inverzia — prejavujúca sa u tých, 
u ktorých púha predstava práce s ďalekohřadom vy-
voláva asocžácie pocitu „astronómov". V počiatoč-
nom štádiu sa u postihnutých jedincov dostavujú 
ustavičné pochybnosti o polaržte vlastnosti, neskór 
však nastáva Jixácta, celkom tak ako je tomu u oč-
ne j šošovky, cez ktorú sa nám dostáva na sietnžcu 
prevrátený obraz skutočnost₹. I tu si postupom času 
organizmus zvykne na to, že považuje za normálne 
to, čo je postavené na hlavu. Vplyvom indukcie je 
tento jav velmi rozšžrený a má charakter epidémie. 
Spoločnost postihnutú touto epidémiou spoznáte tak, 
že v nej zaujmete normálny postoj. Začnú Vám uka-
zovat prstom na čelo. 

Ďalšž psycho-fyzikálny proces pósobiaci na súbor 
astronómov (a znejme nielen na nich) sa prejavuje 
pribúdanžm vanžtas spec₹alis v kostnej dřeni. Vani-
tas, po slovensky ješitin je produkt rozkladu kostí 
vyvolaný prenikavým žiarením X-objektov. I keď 
toto žiarenže je naštastie z vlčšej časti zachytávané 
atmosférou, nedá sa mu celkom uniknút, lebo je 
velmi prenžkavé a preniká až do kosti. Pósobž seku-
lárne, preto jeho účinky vzrastajú s časom. Ojedžnele 
sa stretávame s vysokovyvžnutými príznakmi u jedin-
cov, ktorž bolí vystavení účinkom X-žiarenia ešte 
celkom krátko. V takých pržpadoch možno hovořit 
o mutačnej anomálii resp. o přeskoku. Mechanizmus 
vzniku tejto anomálie zatiař nie je známy. Najmar-
kantnejšžm pře/atom choroby je ustrnulost alebo 
upriamenost. Postihnutému totiž klby nedovořujú po-
obzerat sa okolo seba, preto si vyžaduje, aby sa všet-
ko odohrávalo len v jeho zornom uhle. Je precžtlžve-
lý na dotyk svojej osoby, ktorú vlastnost starostlž-
vo ukrýva. Možno ho však řahko odhalit šteklením, 
na ktoré nereaguje smiechom, ale podrážden₹m. 

Ďalším zisteným procesom psycho-fyzžkálneho cha-
rakteru sú poruchy magnetického pole na orientáciu 
jedincov. Súbor jedincov, póvodne orientovaný na 
pól sa vplyvom takejto poruchy dezorientuje a na-
dobúda multismerovú orientáciu. Charakteristickým 
dósledkom takejto poruchy je, že magnetické vplyvy 
blokujú funkcžu niektorých časti šedej kóry a tak 
v súbore nastáva blokizmus. 

Mechanizmus vzniku kozmogénnych látok ako aj 
ich přenos do organizmu je zčasti známy. Klasickým 
príkladom je účinok infračerveného žiarenia Slnka 
baž obyčajného bieleho svetla na určité druhy bobu-
řovitých rastlžn. Z ich tekutých extraktov sa po po-
žití vstrebáva do krvi okrem mého i málo známy 
souverin. Souveržn je prfrodné farbivo, preto se je-
dinec úmerne množstvu použitého extraktu zafambž 
(obyčajne do červeno a nžekedy až do infračervena). 
Tento druh souverinu sa označuje ako souverin pi-
jano; vyskytuje sa obyčajne skupžnovo. Souveržn for-
te sa usadzuje v kmeňoch stromov a do organizmu 
se dostáva vdychovanžm vóne kriedového papžera; 
nešťastnou zhodou.okolností práva z takého papiera 



je vyrobená vdčšina džplomov, uznaní, dekrétov a p. 
Souverin forte má trvalejšže účinky. Ale vo všeobec-
nosti jedinci napáchnutí souverinom neobyča/ne rých-
lo spoznáva/ú správnost' svojich názorov. V pokro-
čilejšom štádiu v dčsledku napadnutia pyramidálnych 
buniek sa u nich dostavujú záchvaty velikášstva. 

Dalšími podobnými látkami sú majorin generalis 
a majorin super — vyvolávajúce túžbu po ustavžčnom 
pocite prevahy. Jeho účinky sa prejavujú napr. po-
sadnutost'ou vidiet všade svoje meno, fotografiu ale-
bo dielo, alebo aspoň nevidiet' mená tých ostatných. 
Majorin sa nachádza v tlačiarenskej farbe, páske od 
písacieho stroje, v atramente a p. A tak, čím vžac 
kto píše, tým vžac majorinu vstrebáva. Taký jedinec 
postu pne nadobúda pocit viacejcennosti. Ale nezdra-
vý je aj opačný extrém, pretože úpiný nedostatok 
majorinu vyvoláva amajorinózu, ktorá sa potom pre-
javuje pocitom menejcennostž. Ale dnes sú tieto prí-
pady vzácne. 

Vzhtadom na to, že sa účinky mnohých chemic-
kých Zátok a fyzikálnych procesov prekrývajú, zaují-
malo ma, či sa dá momentálny stav jedince merat. 
Veličinu IQ (žnteligenčný kvocient) som zavrhol, 
pretože má skčr patologický než terapeutický cha-
rakter. Predstavte si, že sa dva/a celkom priemernt 
astronómovža dozvedža, že ich IQ = 0,5. Jeden si 
bude myslief, že je polovičný idiot, druhý, že je po-
lovičný génius. Zaviedol som preto veličinu QI = 
log IQ. Ako to ukazuje tabulka, má to viacero výhod: 
IQ 1 0,5 0,1 0,01 0,001 ... 0 
QI 0 —0,3 —1 —2 —3 — b 
Predovšetkým QI = 0 sa na te/to planéte vyskytu-

je tak výnimočne, že spoko/ne mčžme povedat, že 
všeci máme QI * 0, t. j. nenulový kvocient I (idio-
tie] a lišíme sa iba jeho stupňom. Už samá táto 
skutočnost' má terapeutický charakter; i kecl zna-
mienko minus vy/adru/e, že nejde o kladná vlast-
nost. Po druhé QI možno porovnávat pomocou celých 
čísiel od —1 až do — p, pretože stupne idiotie sia-
ha/ú až do oo . Po tretie, priemerný jedinec (s IQ = 
0,5] má relatívne malé QI, ktorého hodnota ani nie 
je jasne ohraničená a dosahuje necelá tretinu 1. stup-
ha QI. Priemerný jedinec má pritom hrejivý pocit, 
že od totálnej I ho delí nekonečne veta stu pňov. 

Ale ako sa určí hodnota QI pre daného jedinca? 
Existujú komplikované vztahy, integrujúce rózne 
vlastnosti jedinca; ale priblžžný výsledok mčžme 
dostat zo zjednodušeného vztahu 

EU-
QI =  

kde EU-  je počet úloh (alebo napr, funkcií], ktoré 
na seba jedinec prevzal a nezvládol a EU -f je celko-
vý počet zvládnutých úloh. 
Z definície vypžýva, že hodnotu QI = —1 (tudove 

1. stupeň blbosti) dosiahne jedinec, ktorý na seba 
vezme práve dvakrát tolko úloh, kotko je, schopný 
zvládnut. (~U = EU -  ± EU-f]. Kým priemerný je-
dinec s (QI = —0,3] nezvládne žba jednu zo štyroch 
úloh, na ktoré sa podujal. 

V našom súbore sa ukázalo, že existuje nžekolko 
typov jedincovi. Tak typ 0 (alebo skupina línus, od 
českého líný) zásadne odmieta pri/žmat úlohy alebo 
funkcie, aby ich QI ostalo nedefinované. Ďalšia sku-
pina typu P se uspokojuje s priemerným výsledkom, 
kým typ VP (čo označuje velmi priemerného, nieke-
dy tiež vedúceho pracovníka] berle duplžcitné funk-
cie a ich vykonávaním poveruje mých jedincov. QI 
takých vykonávatelov sa potom skladá z vlastného 
QI a z tzv. prepožžčaného kvocientu I. Konečne typ 
KI (komplex illusionis] preberá ž úlohy, ktoré nikto 
nechce a snaží sa ich v záujme veci aj poctivo pinit. 
ich QI závisí samozre jme od pomeru EU- /EU+, a ich 
výkon je úmerný 1 k. 
Je preto zdravé: nezvyšovat zbytočne čitatelovo QI 
preberaním U - , 

nechat se šteklit, je to jediná spolehlivá ochrana 
pred usadzovaním ješitžnu v kostiach; 

zvyknút si na ta, že sa vo vesmíre všetko točí, ale 
nie okolo nás a najdóležitejšie: zachovat si zmysel 
pre humor! 

Zo záverečného diskusného príspevku 
Dr. A. HAJDUKA, ma VII. Zjazde SAS 

Obloha v j anuári a februári 
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FAZY MESIACA VÝCHODY A ZÁPADY SLNKA 
(údaje pre Stredné Slovensko, 
—1h17m, 4840'J 

Daň 

1. 1. 
5. 1. 
9. 1. 

13. 1. 
17. 1. 
21. 1. 
25. 1. 
29. 1. 
2. 2 
6. 2. 

10. 2: 
14. 2: 
18. 2: 
22. 2. 
26. 2. 

východ západ 
h m h m 

VÝCHODY A ZÁPADY MESIACA 
(údaje pre Stredné Slovensko, 
—1h17m, 48°40') 

Daň východ západ 
h m h m 

7 36 15 58 1. 1. 
7 35 16 02 5.1 
7 34 16 07 9. 1. 
7 32 16 12 13. 1. 
7 29 16 18 17.1. 
7 26 16 24 21.1. 
7 21 16 30 25. 1. 
7 17 16 36 29.1 
7 11 16 43 2.2. 
7 06 16 49 6.2. 
6 59 16 56 10.2. 
6 53 17 02 14.2 
6 46 17 09 18.2. 
6 38 17 15 22.2. 
6 31 17 22 28.2. 

2 27 13 05 
6 32 15 31 
9 31 19 47 
11 26 - -
13 49 4 26 
17 47 8 05 
22 09 9 58 
1 15 11 33 
5 14 14 12 
8 04 18 45 
9 59 23 50 
12 33 3 24 
16 39 6 37 
20 58 8 24 
0 04 10 03 

MFRKÚR je v januári v súhvez- 
dí Kbzorožca, ve februári v sú-
hvozdí Vodnára. Nepozorovatelný. 
Jasnost 6.1.

VENUŠA je v januári v súhvez- 
di Strelca, ve februári v súhvezdí 

Kozorožca. Nájdeme ju na oble-
he v januári kráriko pred výcho-
dem Slnl~a. Jasnosť 6.1. —3,4m. 

MARS je v januári v súhvezdi 
Kozorožca, ve februári v súhvezdi 
Vodnára. Nepozorovatelný. 

Daň h m fáza 
6. 1. 8 25 nov 

13.1. 11 11 I 
20. 1. 8 40 spin 
28. 1. 5 20 III 
4.2. 23 15 nov 

11.2. 18 50 I 
18. 2. 23 59 spin 
27. 2. 2 15 III 

JUPITER je v súhvezdi Panny. 
Pozorovatelný po celú noc. Jas-
nost —1,6w. 

SATURN je v súhvezdi Panny. 
Pozorovatelný po celú noc. Jaš-
nosť -j- 1,Om. 
URAN je v súhvezdi Váh. Pozo-

rovatelný ov druhej polovici noci. 
Jasnosť ± 6,Om. 

NEPTÚN je v súhvezdf Hadone-
ša. Pozorovatelný ráno. Jasnosf 
+ 7,8m. 

PLUTO je v súhvezdf Panny. Po-
zorovatelný po celu noc. Jasnost 
± 13,8m. 
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1. aprfla 1976 mala už Westova kométa jasnost iba 
5m. Expozícia 8 min. Foto: archív observatéria na 
Skalnatom Plese. 

PREDNA STRANA OBÁLKY: 

Farebná snfni--ka kométy West 1976 VI. Začiatkom 
marca 1978 dosiahla jasnost 3m, taikže sa dala dobra 
pozorovat aj volným okem. Bole ju však vidno iba 
nad ránom, a preto ve verejnosti nebola natolko 
populárna ako kométy pozorovatelné večer. V tomto 
čísle uverejňujeme pět fotografií Westovej kométy 
a móžete si porovnat ako v priebehu niekofkých 
týždňov menil°a svoj vzhled a jasnost. Dye snímky 
sú amatérske; sněd aj vás presvedčta o tom, že vi-
diet takýto pekný úkaz ne vlastně oči stojí za to, 
aby si človek privsta1 pred svitaním. Snfmka na obal-
ke je za 4. marca 1976. Fotografované o piatel ráno 
pri 7 minútovej expozicii na film Agfachrom 50 L 
Pentaconom six cez daiekohlad Sonar 2,8/180. Foto: 
Dušan Kalmančok, Modra. 

ZADNA STRANA OBÁLKY: 
Pohled do kupoly Krajskej hvezdárne v Hlohovci 
na hla°yný dalekohled. (K článku na str. 187). Foto: 
Ervín Krajčír. 

K O Z M O S— populárno-vedecký astronomický dvoj-
mesačník. Vydáva Slovenské ústredie amatérskej 
astronómie v Hurbanove za edbarnej spolupráce 
S,lovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, vo 
vydavatelstve OBZOR, .n. p. Dočasne poverený vede-

161 ním reda°keie Milan Béllk, riaditef SÚAA. Výkonná 
163 redaktorka: Tatiana Fabini. Odborná redaktorka: 
161 RNDr. Mária Hajduková, CSc. Grafická úprava: Milan 
167 Lackovič. Redakčně rada: RNDr. Anton Hajduk, CSc. 

(predsede), Ivan Molnár, prom. fyz. (podpradseda), 
169 RNDr. Anna Antalová, CSc., RNDr. E1emír Caere, 

PhDr. Ján Dubnička, CSc., Štefánia Fialková, prom. 
170 ped., Dušan Ka°1ma.nčok, Ing. Štefan Knoška, CSc., 
173 JUDr. Štefan Kupča, RNDr. Bohuslav Lukáč, Ján Mac-

kovič, Dainiel Očenáš, Eduard odehnal, RNDr. Mate) 
179 Škorvanek, CSc. Tlačia Nitrianske tlačiarne n. p., 
181 Nitra, ul. R. Jašika 26. Vychádza 6~krát do raka, 
182 v akaždom párnom mesiaci. Cena .ladného čísla 4,—

Ks, ročné predplatné 24,— Kčs. Rozširuje PNS. Ob-
187 jednávky na tpredplatné: PNS, ústredná expedícia 
188 tlače, 88419 Bratislava, Gottwaldovo nám. 8. 
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Dva snímky Westov.ej kométy z marca 1976, ked 
dosahovala svoje maximálnu jasnost. Horná fotogra-
fie je z archívu observatória na Skalnatom Plese, 
zhotovená cez astrograf 30/150 pri 20 minátovej ex-
pozícii 13. III. krátko po 4. hod. ráno. Dolná snímka, 
ktorú urobil v Pezinku Vladimír Karlovský, dáva 
predstavu, ako výrazne bolu Westovu kométu vidno 
aj volným okom. 

Táto kométu objavil West začiatkom novembra 
1975, ked prehliadal platne, ktoré naexponoval v au-
guste a v septembri. Najprv boli pochybnosti, či tni 
zábery na róznych platniach zobrazujá tá istá ko• 
mátu. Dr. B. Marsden pri výpočte dráhy kométy 

zistil, že může íst o jedno teleso. Od polovice novem-
bra bula dráha kométy známa, boto teda dosť času 
pripravit sa na pozorovania. Očakávalo sa, že kométa 
bude výrazným, zaujímaným objektom. Perihéliom 
prešla 25. II. 1976 a jej jasnost bota dokonca vBěšia 
než sa očakávalo, a to preto, že jadro kométy sa 
rozpadlo na tni časti, čím sa uvolňovalo viac mate-
riálu, ktorý sa vyparuje a vytvára chvost kométy. 

Dráha kométy sa pri prechode perihéliom často 
mení; Westova kométa sa dostala na dráhu, ktorej 
vi čšia poloos je ovafa predjženejšia a možno oča-
kávať, že kométa opustí slnečná sústavu a nikdy 
sa nevráti — a ak, tak o niekoPko miliónov rokov. 




