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živote človeka je veta významných udalostí, ktoré natrvalo ovplyvňujú jeho postoje a
konanie. Nepočítame sem len tie
udalosti, ktoré prežívame v kruhu
svojich najbližších, ale aj spoločenské javy, ktoré podstatne pozmenili politický, ekonomický, sociálny a kultúrny vývoj v našej
vlasti. Takouto udalosfou boto aj
založenie Komunistickej strany
Československa. Preto sa nielen s
úctqu, ale aj s poučením vraciame
k tomuto významnému medzníku,
aj
ktorí pracujeme či už vo
vedéckom ústave, v Tudovej hvezdárni, v astronomickom krúžku,
aleno navštevujeme podujatia,
ktoré tak významne ovplyvňujú
naše svetonázorové postoje. Postoje, ktoré pred 60 rokmi na Slovensku boli považované za „kacírske".
Astronómia v tom období bola výsadou len niekoYkých jednotlivcov.
Výsadou proletariátu bola nezamestnanosf, hlad, bieda. Slová,
ktoré generácia našich detí nepozná. Ano, slová delegátov na Zjazde marxistickej lavice na Slovenskú a Zakarpatskej Ukrajine, ktorý Sa konal v Kollárovom dome v
Lubochni 16.-17. januára 1921 a
Ustavujúcom zjazde Komunistickej strany Československa 14.18. mája 1921 v Národnom dome
v Karlíne o novej epoche Tudstva,
stali sa skutočnosfou. Po príklade
najlepších komunistov, Bohumíra
Šmerala, Antonína Zápotockého,
Ivana Olbrachta, Karla Kreibicha,
Júliusa Nagya, Jozefa Schiffela,
Mareka Čulena, Klementa Gottwalda, dalo tisíce komunistov svoje srdce i svoj um do služieb pracujúceho proletariátu.
Zložitá, fažká, neraz krvou najlepších synov a dcér našej vlasti
bola pokropená cesta do našej súčasnosti. Po príklade krajiny sovietov sme sa začali učit budovaf
socializmus. Ak sa dnes vraciame
k minulosti, robíme tak len pre
ponaučenie, pre pocit hrdosti, že i
napriek omylom, neraz neskúse-nosti sa nám podarilo velké dielo.
Marne sú „teórie" našich nepriateYov, ako by to malo vyzeraf podPa ich predstáv. Faktom je, že
náš život sa podstatne zlepšil od žimy,
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vota našich starých otcov a materí. V nových historických podmienkach sa zmenilo nielen konanie, ale
aj myslenie našich spoluobčanov.
Hrdinami dneška sú pracujúci Tudia, „všetci, čo dávajú spoločnosti
viac, ako je ich povinnosf. Takí
Tudia nepredstavujú len symboly,
ale sú skutočnými živými hrdinami, vychovanými našou stranou,
socialistickým zriadením," povedal
s. Vasil BiTak, tajomník ÚV KSČ,
na 15. zasadnutí ÚV KSČ v minulom roku.
Aj my, ktorí v širokej verejnosti
popularizujeme výsledky vedy, prispievame tým ku programu dalšieho všestranného rozvoj socializmu v našej vlasti, prijatému
XV. zjazdom KSČ a Zjazdom
KSS, ktorý osobitne zdóraznil ideovovýchovné úlohy, zamerané na
formovanie socialistický mysliaceho a konajúceho človeka, na rozvíjanie a upevňovanie socialistických spoločenských vzfahov, na
budovanie uvedomelého presved-

čenia o správnosti politiky KSČ v
dalšom vývoji našej spoločnosti.
Dnes si už nielen vedecký pracovník, člen astronomickej spoločnosti, vedúci astronomického krúžku,
ale aj každý organizátor výchovnej
práce musí stále viac uvedomovaf,
že formuje občana socialistickej
spoločnosti. Príkladom nám tu móže byf dobrý človek-komunistka,
súdružka dr. Ludmila Pajdušáková. Památám sa, ako úprimne, zanietene, vecne, pravdivo, a g it a č n e formovala svoje myšlienky účastníkom astronomických
podujatí. S jediným cieTom: vychovaf z nich dobrých, socialistickej
spoločnosti oddaných občanov. Občanov, u ktorých vedecký svetonázor nie je prejav vedeckých hodností, ale kompas na konanie Tudského dobra. Akcentovaf výchovu
k vedeckému svetonázoru je najhlavnejšie poslanie našej činnosti.
To je odkaz slávnych dní založenia Komunistickej strany Československa, to je živá história nášho
dneška.
Uvedomujeme si, že socialistická
skutočnosf to nie je len želanie komunistou, že za tým je veTa poctivej a statočnej práce všetkých pracujúcich. Preto tak hoánofine aj
výsledky našej práce na úseku šírenia amatérskej astronómie. Fri
tomto výročí nielen lakujeme, ale
aj otvárame svoje dvere všetkým,
ktorí pracujú a budú pracovaf v
našich astronomických, ateistických krúžkoch, lektorom, vedeckým pracovníkom, ktorí tak nezištne rozdávajú svoje vedomosti
poslucháčom a takto ich získavajú
pre užitočnú prácu v prospech formovania a osvojovania si vedeckého svetového názoru a tým aj uvedomelému konaniu, hodnému
občana rozvinutej socialistickej
spoločnosti. Robif tak kvalitnejšie
a účinnejšie je našim programom
a závázkom v predvečer významného sviatku nášho Tudu — 60. výročia založenia KSČ.

I
Vciká hmlovina v Orióne na snímke
observatória v Tautenburgu (NDR).
Šípka smeruje na oblasE, kde leží
skupina horúcich hviezd Trapéz. Na
farebnej snímke na prednej strane
obálky jasne vidno túto štvoricu
hviezd, zatiaf čo na fotografii vfavo,
urobenej pri dlhšej expozícii, sú
hviezdy prežiarené okolitým ionizovaným plynom. (K článku Zaujímavé objekty oblohy na str. 43.)

Účastníci seminára o Sluku,
ktorý sa konal
Bardejove,
v
vzdali čest padhrdinom
lým
pri památníku
na Dukle.
Foto:
L. Scheirich
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Tiekia. voda na Marse?

Obr. 1 — Kanál Nirgal na úseku dlhom asi 500 km. Snímka sondy Viking Orbiter.

V uplynulom desafročí velmi intenzívne prebiehal výskum Marsu pomocou kozmických sond. Už
koneom roku 1971, kecy tni sondy (Mars 2, Mars 3,
a Mariner 9) získali nové, bohaté údaje, na snímkach povrchu „červenej planéty" upútali pozornost
útvary, ktoré pripomínali vyschnuté korytá riek.
Vieme, že dnes na Marse nemóže existovat voda
v kvapalnom stave, lebo pri teplote 150-300 K a pri
tlaku 500-1000 Pa (5-10 mb) sa ihned odparí, resp.
zamrzne a sublimuje. Proto predpoklad, že v dávce
nej minulosti tiekla voda na planéte, a to v takom
množstve, že vyhlbila hlboké riečištia, vyzeral neprijateTný. Medzitým poznatkov o Marse pribúdalo.
Nasledujúce sondy (Mars 4, 5, 6 a 7) priniesli mnohé údaje a dvojica sond Viking získala počas dlho-

Pre všetky útvary, ktoré pripomínajú vyschnuté toky, zaužívalo
sa označenie „kanále" a v tomto
názve ožila spomienka na udalosti,
ktoré sa pred sto rokmi zdali také
vzrušujúce. Ked r. 1877 pozoroval
Schiaparelli cez svoj ďalekohlad
sjet úzkych, dlhých, tmavých pruhov na povrchu Marsu, predstava,
že by to mohli byt kanále, vytvorené tamojšou civilizáciou, vzbudila senzáciu. Až o 50 rokov neskór Antoniadi zistil, že kanále
boli len optický klam: v dalekohTade s malým zváčšením sa
tmavšie škrvnky povrchu zlievali
v pruhy. Preto treba zdóraznit, že
tieto novodobé martanské „kanále" (brázdy, kaňony, žlaby, rokliny, teda všetky terénne útvary,

pripomínajúce činnost vody) nemajú nič spoločného s pruhmi,
ktoré videl Schiaparelli — len názov. Zo Zeme ich nevidno ani najváčšími ďalekohTadmi, poznáme
ich len z fotografií kozmických
sond. Najváčšie z nich sú široké
100-200 km i viac, dlhé 10002000 km. Stredne velké kanále
majú šírku vyše 10 km a dlžku
niekoTko stovák kilometrov. Typické kanále sú široké 1-2 km a
dlhé desiatky km. A napokon najmenšie zistené kanále majú šírku

200 metrov a viac, dlžku do 10 km.
Vo váčšine prípadov je hlbka menších kanálov asi 1/10 ich šírky.
FochopitePne, čím sú kanále menšie, tým ich je viac.
Fri pohTade na kanál Nirgal
(obr. 1 a 2), ktorý je jedným z najfascinujúcejších útvarov na povrchu Marsu, móže niekomu pripadat divné, že sa vóbec diskutuje,
či ide o koryto rieky. Tento útvar,
dlhý asi 480 km, má meandre (charakteristické pre mnohé pozemské
rieky, tečúce po rovine) i početné

mých

4
Časf mapy povrchu Marsu, ktorú vypracovali na Centrálnom vedeckovýskumnom ústave geodézie, aeronámie a kartografie v Moskvo na základe snímok kozmických sond Mars
zdrojov. Delenie
4 a Mars 5 a
Po 5O. stred krátera Holden (v strede
mapy) má súradnice 34° západnej
dlžky a 26O južnej šírky. Mapu Marsu vydala aj pražská Kartografia,
pozni oznamy, str. 64.

dobého prieskumu aj detailné snímky povrchu.
Údolia, kaňony, brázdy i korytá sme na nich uvideli zblízka — a naozaj pripomínali činnost vody.
Otázka, či sa nedá vznik týchto povrchových útvarov vysvetlif aj iným, pravdepodobnejším spósobom, rozoberala sa na dvoch medzinárodnéhh kolokviách o Marse, i na stránkach medzinárodného
časopisu pre výskum slnečnej sústavy Icarus. Polemika trvala celé roky. Dnes sa ukazuje, že na Marse
je veta útvarov, ktoré sa nedajú dosf dobne vysvetlif ináč než erozívnou činnosfou vody — ale na dnuhej strane tento póvod ani zdaleka nemožno pripísaf všetkým útvarom, ktoré na pohFad vyzerajú ako
dielo tečúcej vody. Doterajšie uzávery dlhoročnej polemiky dokumentuje článok rozborom fotografií.

Obr. 2 — Detail kanála Nirgal. Koryto je široké 2,5-3 km.
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úpatí.

Obr. 3 — Sopka Ascraeus Mons na Marse. Toky lávy vymleli mnoho brázd na svahoch a na

Obr. 5 — Aj snímka krátera Nakedake v Japonsku ukazuje koryto,
ktoré vyhibila stekajúca láva.

Obr. 4 — Táto mesačná
brázda sa tiahne z krátera po svahoch na rovinu,
postupne sa zužuje a zaniká. Tok je dlhý asi 20
km.

Obr. 6 — Stopy po tokoch
lávy na Marse severne
od oblasti Hellas. (Snímka Viking Orbiter 1.)
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prítoky. Napriek tomu práve tento kanál fažko mohol vzniknúf
činnosfou vody. OveYa pravdepodobnejšie je, že ho vyhlbil prúd
žeravej lávy. Ako vidno na úpátiach martanských sopiek . (obr. 3),
láva je účinným erozívnym faktorom a móže vyhlbif korytá, velmi
podobné riečnym. Takéto útvary
sú aj na Mesiaci (obr. 4), aj na Zemi (obr. 5). Lenže na rozdiel od
riek, ktoré sú pri prameni úzke a
smerom k ústiu sa stále rozširujú,
korytá, ktoré vyhlbila láva, začínajú (obyčajne pri kráteri) ako široký tok, ktorý sa postupne zužuje, až zanikne. Ak si takto určíme
smer toku kanála Nirgal, upúta nás
ďalšia odlišnost: bočné vetvy, ktoré sme na prvý pohPad mohli považovaf za prítoky, pokračujú po
spádnici, v smere toku; vznikli teda tým, že prúd lávy sa rozvetvil.
M. H. Carr (Icarus 22, 1) počítal, aký
velký tok bol potrebný na vyhlbenie
niektorých mesačných brázd. V závislosti od viskozity, rýchlosti toku
lávy a tepelnej vodivosti horniny sa
teplota lávy prenáša na brehy horniny, roztavuje ich a strháva so sebou a tak sa zváčšuje a vyhlbuje
koryto. PodYa týchto výpočtov napríklad pri viskozite 102 pascalsekúnd,
pri hlbke kanála 10 m a pri rovnakom priečnom priereze, pri sklone
terénu 1° a rýchlosti toku 6,6 m/s klesá teplota lávy o 0,7 stupňa na 1 km
trasy; z toho vychádza, že láva móže
tiecf niekoIko desiatok km pri erupčnom toku 1,2 km3/rok. Podobne kanál 100 m široký, 5 m hlboký a 100
km dlhý predpokladá erupčný tok
1000 km3/rok. Vytvorenie známej
Hadleyho brázdy, ktorú navštívila
výprava Apolla 15, vyžadovalo erupčný tok 7,2 km3/h.

Znova si všimnime Nirgal Vallis
na obr. 1. Je to rovinná oblast,
ktorej smer sklonu sa zatiaP nepodarilo určit. Z čoho teda móžeme
usúdif, že tok smeruje od širšieho
k užšiemu, ako je typické pre prúd
lávy? Pomóže nám mapa tejto oblasti na predchádzajúcej strane.
Vidíme, že na svojom širšom úseku sa Nirgal Vallis pripája k ešte
širšiemu kanálu Uzboi, ktorého
smer toku je známy — od vyššie
položeného krátera Bond ku kráteru Holden, ležiaceho v nižšie položenej oblasti. Nirgal Vallis je teda zrejme pokračovaním kanála
Uzboi; jeho smer toku je teda na
obr. 1 zprava doPava. Svedčí o tom
aj jazero (na obr. vpravo), ktoré sa
mohlo vytvorif tým, že tok narazil na prekážku (val krátera). Okrem toho kanál má bočné vetvy
velmi krátke, čo dobre zodpovedá
vetveniu stekajúceho prúdu: fažko ich považovat za stopy po vodných prítokoch, už aj preto, že tu
nie sú svahy, odkiaT by mohli stekaf.

a 9 sú snímky sondy Mariner 9 a
zobrazujú trhliny na povrchu Marsu, obr. 10 bol zhotovený obyčajným fotoaparátom a zobrazuje
trhliny v asfalte v areáli pracovísk
SAV v Bratislave. Porovnanie snímok ukazuje, že charakter pnutí
povrchových materiálov je podobný, aj ked v róznych rozmeroch

Na niektorých tokoch ešte lepšie
možno dokumentovat ich sopečný
charakter (obr. 6). Takéto útvary
nie sú však na Marse v prevahe:
kanálov iného póvodu je tu oveTa
viac.
Kanály s ostrými zlomami, velkých i malých rozmerov sú dósledkami tektonickej činnosti a povrchových pnutí. Sú to povrchové
trhliny, ktorých dno je čiastočne
zasypané horninami a prachom,
najmá dlhodobými nánosmi v dósledku vetra. ZatiaY čo obr. 7, 8

Obr. 9 — Detail predchádzajúceObr. 8 — Povrchové trhliny na Marse, ho obrázka získaný kamerou Mavznikajúce v dósledku pnutí. Rozmer naj- rinera 9. Šírka najv5čšej brázdy
je asi 1,8 km.
dlhšej je asi 400 km.

Obr. 7 — Povrchové zlomy na Marse
a oblast Kasei Vallis (horná čast).
Rozmer oblasti je asi 550 X 300 km.

Obr. 10 — Trhlina v asfalte.
37

a dokumentuje, že nie každú vetvu povrchového zlomu treba považovat za „prítok". (A okrem toho,
že na niektorých miestach areálu
SAV by sa žiadalo obnovit asfalt.)
Na rozdiel od velkých trhlin,
ktoré vznikli pósobením endogénnych sil pod povrchom planéty
alebo aj v dósledku pnutí po blízkom dopade meteoritu (hlavne v
okolí kráterov), mohli menšie trhliny vzniknút (ako uvádza J. C.
Pechmann — Icarus 42, 185) aj
chladnutím lávy, vsiaknutím usadenín obsahujúcich vodu a pósobením námrazy. Trhlín s malými
rozmermi (o dlžke 5-10 km, šírke
200-800 m, hlbke 20-120 m) a
pritom so strmými svahmi je totiž nesmierne mnoho, najma v oblastiach rovných planin. Zdá sa, že
najviac ich je v oblasti Acidalia
Planitia (45° sev., 15° záp.), kde ich
na ploche 700 X 700 km možno
nájsf na snímkach Vikingov niekoIko tisíc. Aj tu sa zdá, že najváčšiu úlohu pri vzniku týchto trhlín malo chladnuti lávy, pretože
velký počet takýchto brázd možno
nájst aj na dne niektorých mesačných kráterov, ako Humboldt a
Gassendi. Ešte viac sa podobajú
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Obr. 11 — Siete (zhora) Maumee Vallis, Vedra Vallis a Maja Vallis na svahoch medzi náhornou planinou Lunae Planum a preliačinou Chryse Planitia
asi 15-20° severne od rovníka medzi 50-60° západnej dlžky. Oblast na fotografii má rozmer asi 200 X 250 km.
útvarom v obrovskom kráteri Caloris Basin na Merkúri. Samozrejme, je možné, že sa takéto trhliny
mohli stat korytem pri dalšom výrone lávy. Niektorí autori takto
vysvetPujú vznik Nirgal Vallis,
pretože naň navazuje zrejmý terénny zlom.
Ak chceme na Marse nájst stopy po erozívnej činnosti vody, musíme si pozriet oblasti, kde nie sú
sopečné útvary a všimnút si údolia,
do ktorých sa zvažujú svahy. Takýmito sú údolia Maumee, Vedra
a Maja, spájajúce náhornú planinu
Lunae Planum s nízko položenou
oblastou Chryse Planitia asi 1520° severne od rovníky medzi 5060° západnej dlžky planéty (obr.
11). Svah sa tu znižuje (na obr.
zlava doprava) až o 1 km na každých 100 km. Celkový výškový
rozdiel medzi vrcholom Lunae Planum a preliačinou Chryse Planitia
je viac než 8 km. Sjet vetiev, které sa smerom zhora nadol napájajú z disperzných zdrojov, rozložených v značne širokej oblasti a vy-

tvárajú tok rozširujúci sa smerom
dole — to sa nedá dobre vysvetlit
činnostou lávy. Početné ostrovčeky aerodynamického tvaru vo
vnútri i blízkom okolí niekdajšieho toku jednoznačne svedčia o obtekaní. Takéto útvary pokračujú
aj poniže ústia úzkeho toku Maja
Vallis a Vedra Vallis v oblasti
Chryse Planitia (obr. 12), kde sa
prúd široko roztekal a zanechal v
nánosech aj prúdnicové stopy. Prítomnost vačších kráterov svedčí
o tom, že tieto udalosti sa odohrali
velmi dávno. Ked sa však porovnala početnost kráterov v tejto oblasti s oblastami náhornými, zistilo sa, že ich je štyrikrát menej (a
asi dvakrát menej než v oblastiach
lávovitých mesačných morí na Mesiaci). To znamená, že chýbajúce
množstvo kráterov je pod nánosom
naplavenín.
Niektorí autori namietali, že slzovité ostrovčeky mohli vzniknút aj
zvetrávaním. Rýchlost vetra na Marse dosahuje i 300 km/h a často nastanú aj velké prachové búrky, lebo
piesok sa vdaka malej gravitácii Tah-

Obr. 12 — Pokračovanie údolia Maja Vallis v oblasti Chryse Planitia s výraznými znakmi záplav. Kráter vpravo dolu má priemer asi 13 km. Obe
snímky sú zo sond Viking Orbiter.
ko rozvíri. Ale rozloženie týchto vetrom formovaných útvarov ukazuje,
že nezávisia od sklonu terénu a sú
pravidelnejšie, lebo nezávisia ani od
malých nerovností terénu.
Na niektorých miestach možno
z tieňov vo vnútri kanálov usúdiť, že
na určitej hladine sú po stranách
vyplaveniny. Siahajú maximálne do
výšky 200 m nad dnom. Podia toho
Carr (T. Geophys. Res. 84, 2995) počítal, aký objem vody musel pretieci
niektorými marťanskými kanálmi, ak
vezmeme do úvahy rozmery kanála,
spád terénu a vlastnosti povrchu.
Pre kanál hlboký 10 m a pri ústí široký až 50 km vychádza prietok vody až 7. 10 m3/s a pre kanál 100 m
hlboký a 80 km široký prietok až
5 . 103 m3/s.
Charakter dna takých oblastí
ako je Chryse Planitia (obr. 11)
vylučuje, že by ho vytvoril tok
malého množstva vody za dlhý
čas: nepozorujeme v nej žiadne
stopy malých korýt ako je to na
prudkých svahoch. Táto oblast nesie všetky stopy po náhlej záplave:
obtekané slzovité ostrovčeky, pozdlžne rýhy, terasovité okraje. Nápadne sa podobá na pozemskú oblasl vo východnej časti štátu Washington, ktorá vznikla pri mohutnej záplave v neskorom pleistocéne, ked sa náhle preliali vody jazera Missoula. Takéto mohutné
toky mohli trval iba pár dní. Zdá
sa, že práve tým sa vyznačujú
niekdajšie marťanské vodné toky.
Hypotéza, že sa vodné toky v
histórii Marsu vytvorili v dósledku
zrážok vodných pár v atmosfére,
predpokladá také obrovské rozdiely v hustote a tlaku dnešnej a niekdajšej atmosféry Marsu, že sa jej
musela upriel vieryhodnosl. Hoci
aj podla najsmelších odhadov bo-

lo obdobie daždov len krátka epizoda v histórii planéty (10 000100 000 rokov), ukazuje sa, že na
vysvetlenie vodných tokov netreba vóbec uvažoval o nijakom období dažclov, ktoré by mohlo nastal
len pni vysokej hustote póvodnej
atmosféry. OveTa pravdepodobnejšie je, že záplavy nastali pri katastrofických udalostiach, ked sa vody z podpovrchových rezervoárov
vyliali na povrch.

Ako sa však mohli nahromadil
také velké množstvá vody pod povrchom planéty? V dávnej geologickej minulosti povrch Marsu
bombardovali meteority, usadzovah sa na ňom sopečné materiály
a tým sa povrchová hornina stala
velmi pórovitá. Teplota bola vtedy
o niečo vyššia a atmosféra hustejšia. Stopy po drobných kanáloch
a po Yadovcových splazoch (obr.
13) nasvedčujú tomu, že vody (a
ladovcov) boto vtedy na povrchu
Marsa podstatne viac než dnes.
Voda sa váčšinou odparila, ale časí
aj vsiakla do pórovitého povrchu.
Hrubá vrstva ladu sa dodnes udržala iba pod polárnymi čiapočkami. Na niektorých miestach vidno,
že malé kanále náhle končia. Móže to byť spósobené aj zasypaním
koryta, ale aj tým, že voda vsiak)a. Kecy potom teplota na planéte
poklesla, vytvorila sa na povrchu
vrstva Yadu, ktorá postupne hrubla a zabraňovala clalšiemu odparovaniu. V áalšej histórii planéty
teplota naďalej klesala a pribúdajúci lad začal zvyšoval tlak na
podpovrchový rezervoár vody. Povrch začal praskal, pričom sa na
niektorých miestach mohla voda
prehal na povrch a v zaplavených
oblastiach vyhlbil kanále. Katastrofické toky mohli vzniknúl aj
v dósledku toho, že sa v oblasti aktívnych sopiek náhle roztavil lad.
(Analogicky na Zemi, Yadovice na
Islande, ktoré sa roztopili pri vultok
kanickej činnosti, dávali

Obr. 13 — Stopy po
Padovcoch na okraji hór Nilosyrtis Mensae na
snímke sondy Viking Orbiter ' pri
68° východnej dlžky a 33° severnej
šírky. Snímka zobrazuje oblast asi
50 X 65 km.
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Obr. 14 — Stopy po prepade povrchu na dlžke asi 60 km. Nastal po uvoPneni
podpovrchovej vody, ktorá vyhlbila kanál Ravi Vallis.
,105 m3/s.) Široký kanál v sopečnej
oblasti Tharsis, ktorého začiatok
vidno na obr. 14, si možno vysvetlif ako prepad pódy po úniku podpovrchových vód.
Podia seizmických výskumov na
Mesiaci siaha rozdrobený pórovitý
materiál do hlbky asi 25 km. Na
Zemi končí pórovitost v hlbkach
] —2 km a v týchto hlbkach končia aj podpovrchové vodné nádrže. Pretože na Marse je menšia
gravitácia než na Zemi, ale vyššia
než na Mesiaci, dá sa predpokladaf, že pórovitost siaha do hlbky
10-20 km. Pritom izoterma 273 K
(vrstva s teplotou 0° C) je dnes na
Marse v hlbke asi 1 km pod oblasfou rovníka a v hlbke niekoYkých
kilometrov pod pólmi. Pod touto
zónou móže existovat voda na
Marse v kvapalnom stave aj dnes.
Ťažko odhadnúf celkový objem
vody, ktorý formoval martanské
kanále, lebo nevieme, ako dlho trvali toky. Ak predpokladáme, že
to mohlo byť viac dní, potom by
celkový objem vody na Marse mohol byť 1010 až 1013 m3. (Zodpovedá to maximálne asi 10 cm vrstve
vody rovnomerne rozloženej po celom povrchu Marsu.) Voda, uvoTnená z podpovrchových nádrží sa
znova odparila, lebo nemohla
,vsiaknuf do zamrznutej pódy. Odhadnúf dnešný objem všetkej vody pod povrchom Marsu je ešte
fažšie. Určité predstavy máme iba
o permanentnom, ale velmi slabom
kolobehu vody vo forme vodných
pár od stredných šírok k pólom.
Obsah vodnej pary v atmosfére
mení sa v róznych planetografických šírkach v závislosti od ročného obdobia. Podia C. B. Farmera
a P. E. Domsa (J. Geophys. Res.
84, 2881) svedčí to o tom, že s príchodom leta sa v oblastiach od
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Obr. 15 — Detailný záber na prúdnicový ráz odmrazených oblastí v polárnej
čiapke. Rozmer oblasti je asi 70 X 90 km.

35°-40° šírky smerom k pólu postupne odparuje námraza, ktorá sa
vytvorila pri presakovaní vody z
podpovrchových rezervoárov. Vodná para sa postupne prenáša k pólu, kde sa potom ukladá vo forme
ladu. V polárnych oblastiach je
xočný prírastok ladu niekoTko miligramov na štvorcový centimeter.
Teplota povrchu v okolí pólov nik1y nevystúpi nad 220 K, preto niektorí vedci predpokladajú, že pod
tenkou vrstvou zmrznutého kysličníka uhličitého (ktorý tvorí 99 ° o

atmosféry Marsu) je až niekoTko
kilometrov hrubá vrstva ladu H2O.
Kanále, pozorované v bielych polárnych čiapočkách (obr. 15 a 16),
ktoré sa s príchodom leta rozširujú, vznikajú práve rozmrazením
tuhého kysličníky uhličitého. Lady
sa topia pozdlž nánosov prachu,
kde je teplota povrchu o niečo vyššia. Svedčí o tom jednak cyklónové usporiadanie týchto polárnych
kanálov, ako aj ich nízke albedo
(odrazivosf). Na viacerých detailných záberoch vidno prúdnicové

usporiadanie usadených vrstiev
tmavého materiálu. Poláme čiapočky sú vyššie než okolitý terén.
Až do vzdialenosti 10-15° od severného pólu sú staré krátery a
terénne nerovnosti zanesené naviatym materiálem. Nie div, že sa
tieto oblasti považujú za najváčší
súčasný rezervoár Tadov vody na
Marse.
Niektoré vysvetlenia sú zatiaT
hypotetické, možno dalšie výskumy prinesú presvedčivejšie výsledky.

Obr. 16 — Južná polárna čiapka Marsu.
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TroJe na Sojuze 13
Z Bajkonuru vyštartovala 27.
novembra 1980 kozmická loď Sojuz T3 s posádkou Leonid Denisovič Kizim (velitel, 39-ročný letec
I. triedy a skúšobný pilot 3. triedy,
na obr. vpravo), Oleg Grigorievič
Makarov (palubný inžinier, 47ročný konštruktér kozmickej techniky, dvojnásobný hrdina ZSSR,
na obr. v strede) a Gennadij Michailovič Strekalov (kozmonautvýskumník, 40-ročný). Táto posádka sa sformovala ešte v čase, kecy
sa začali konštrukčné práce na
zdokonalenom type lode Sojuz,
ktorý má označenie T (transportný
variant).
Let trval 13 dní a jeho plavným
poslaním boto opravit a vymenit
viaceré zariadenia na Salute 6, aby
sa predlžila životnost stanice. SaPut 6 je totiž v prevádzke už vyše
troch rokov, čo je viac než dvojnásobok predpokladanej životnosti.
Preto v októbri minulého roku,
keď sa zo stanice vrátila posádka
doteraz najdlhšieho kozmického
letu L. Popov a V. Riumin, mali
konštruktéri na základe informácií
kozmonautov a na základe telemetrických údajov zo stanice zvážit,
či sa bude SaPut 6 využívaf aj ďa-

lej. Hovorí sa totiž už o novej orbitálnej stanici, ktorá má maf tni
spojovacie uzly.
Rozhodnutie padlo v prospech
ďalšieho predlženia životnosti SaYuta 6, a preto bobo treba vyslaf
na stanicu posádku, aby urobila
potrebné údržbárske práce a nutné
opravy. Jednou z najdóležitejších
bola oprava systému tepelnej re-

Stelární seminář
v Tatrách

feráty, v nichž jednotliví pracovníci
informují o výsledcích své práce. V
Tatranské Lomnici bylo takových referátů víc než 15, značná část z nich
se týkala fotometrie a jejích aplikací, spekter hvězd apod.
Vítaným doplňkem byly i tentokrát
zprávy z kongresů a sympozií, referáty o technickém vybavení našich
i zahraničních observatoří apod. V
neposlední řadě k celkovému obrazu
konference patří i večery, kdy se
promítají „nevědecké" diapozitivy
(většinou ze zahraničních cest) a
hlavně na sebe mají více času lidé,
kteří si mají co říci.
Celkově můžeme říci, že desátý
stelární seminář byl hezkým zážitkem, za nějž můžeme jeho organizátorům jen poděkovat.
—pan—
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AG Draconis
znovu aktívna
Premenná hviezda AG Dra (a =
10h 01,4m; 6 = +66° 56') patří medzi
novám podobné hviezdy, ktoré majú
na rozdiel od nov menší rozsah zmien
a časté fluktuácie jasnosti. Zjasnenie
AG Dra zistil J. B. Kalen 11, 11. 1980.

Začiatkom decembra mala hviezdnu
veYkosf 8,4m, čo predstavuje zjasnenie o 1,6m. Štúdiom harvardských fotografických platní sa zistilo, že od
roku 1890 sa pozorovali dye obdobia
zvýšenej aktivity AG Dra, a to v rokoch 1933-1939 a v rokoch 19501954. Hviezdu je možné pozorovat aj
malým dalekohPadom, a preto odporúčame amatérskym pozorovateTom
premenných hviezd, aby sledovali
zmeny jej jasnosti.
PodYa IAUC 3540 —dch-

10,3
. 10,8
AG Dra
. 9,9
.
6,3

8,5
9,3

•

Ve dnech 28. až 30. října 1980 se
konala v Tatranské Lomnici celostátní konference stelárních astronomů.
Byla už desátá v pořadí a konala se
za mimořádně pěkného počasí v nádherném prostředí Tater, opět po deseti letech, což bylo částečně na závadu (menší účast na některých zasedáních).
Jinak měla konference celkem
standardní průběh. Byly zde referáty o problémech, které „hýbou světem" — např. o nenulové hmotnosti
neutrina a jejích kosmologických důsledcích (dr. Langer), o značně obecných otázkách — např. gravitační
čočky (dr. Hadrava) i referáty speciální.
Mezi přehledové referáty z oblasti
práce jednotlivých astronomů bychom mohli zařadit H II oblasti (dr.
Polechová), vícebarevné diagramy
hvězd vysoké svítivosti (dr. Mayer),
aktuální problémy ve výzkumu hvězdokup (dr. Ruprecht), spirální struktura galaxií (dr. Andrle) a pod.
Časově nejobsáhlejší složkou každého semináře jsou však původní re-

gulácie: boto treba otvorif hermeticky uzavretý blok a zapojif nové
hydraulické čerpadlá. Pri tejto
oprave museli kozmonauti dávaf
pozor, aby sa chladiaca kvapalina
nerozliala a nedostala do ovzdušia
stanice. Kozmonauti okrem toho
opravovali riadenie palubného
komplexu — vymenili niektoré
elektronické bloky, zapojili ich na
príslušné elektrické spoje a preverili celú sústavu.
Z pokusov, ktorým sa posádka
venovala, bol zaujímavý sovietskokubánsky experiment Hologram.
Jeho cielom boto zhotovif holografický záznam rastu kryštálu v stave beztiaže. Na zariadení Splav
mali kozmonauti pripravif monokryštál polovodivého materiálu
kadmium-ortuf-telúr a v peci
Krystal polovodič gálium-bizmut.
Pristátiu na Zemi 10. decembra
predchádzal manéver, ktorý bol
pri tomto lete odlišný: pred zostupom z obežnej dráhy sa najprv oddelil orbitálny úsek od pristávacieho a až potom začalo brzdenie.
Spotrebuje sa tým na brzdenie menej paliva než keď loď brzdila celá,
ako to boto pri predošlých letoch.
Aj v tejto obmene pristávacieho
manévry vidno snahu o zefektívnenie využívania kozmickej techniky, ktorá sa výrazne prejavila
aj v rozhodnutí predlžif životnosf
orbitálnej stanice SaPut 6.

• .8,5
• 6,8
• 5,4

ZAUJÍMAVÉ
OBJEKTY OBLOHY

Trapéz
a Verká hmlovina
v Orióne
Kecl na tmavej zimnej oblohe
zažiari súhvezdie Orión, koho by
nelákalo namierif cFalekohPad na
jeho hviezdy? Hoci práve na Oriónov meč, kde leží Velká hmlovina
Orióna, M 42 (NGC 1976), známa
z obáliek a obrazových príloh astronomickej literatúry. Tí, čo sa
sem pozrú prvýkrát, sú prekvapení: prečo hmlovina vyzerá úpine
ináč než na fotografiách? Dóvodov
je niekoTko. Závisí od veYkosti ďalekohTadu i ostrosti zraku nakoPko
rozsiahlu uvidíme túto hmlovinu.
Na fotografiách s dlhoú expoziciou
je totiž dobre vykreslený aj okraj
hmloviny, ktorý je v skutočnosti
slabý; zato stred je preexponovaný a nie je v ňom vidno nijaké
podrobnosti. Pozorovanému obrazu
sa najviac podobajú kresby astronómov z čias, kecl sa ešte fotografia nepoužívala. Ak si bude amatér prezeraf hmlovinu postupne
váčšími a kvalitnejšími dalekohTadmi, móže si sám vyskúšaf, čo
asi videli legendárni astronómovia
v minulosti, ktorých viedla snaha
porozumiei podstate hmlovín. A
pretože Velká hmlovina v Orióne
je najjasnejšia medzi podobnými
objektami, pozorovanie práve nej
viedlo k dóležitým objavom.
Hmlovinu okolo prostrednej
hviezdy Oriónovho meča (S1 a z92)
je sice vidno ako svetlú škvrnu aj
volným okom, ale pravdepodobne
si j prvýkrát všimli až pozorovatelia vyzbrojení dalekohIadorn —
Nicolas Leiresc vo Francúzsku
(1611) a J. B. Cysat vo Švajčiarsku (1618), ktorý ju popisuje ako
„tesne nakopené malé hviezdy, ponorené do jasného bieleho oblaku".
Kresbu hviezd a hmloviny uverejnil Christian Huygens v diele o
Saturne (1659) podPa pozorovaní
dalekohTadom s priemerom 6 cm.
Charles Messier mal k dispozícii
refraktor so zváčšením 68-násobným a s priemerom 8,5 cm, kecl
hmlovinu zaradoval do svojho ka-

Takto vide! a zakreslil hmlovinu v Orióne a štvoricu hviezd Trapéza r. 1874
L. Trouvellot.

talógu (1773, vydaný 1781). Obrázky jednotlivých pozorovatePov sa
líšili a tak vzniklo presvedčenie, že
hmlovina mení tvar. Omyl vyvrátil až John Herschel, ktorý hmlovinu pozoroval 48 cm reflektorom s
ohniskom 6 m, v rokoch 1826 a 1837.
Zmeral pozície 150 hviezd v hmlovine a až potom voči nim kreslil
detaily. Medzi astronómami sa
našli aj teener fanatickí pozorovatelia hmloviny v Orióne — M. V.
Ljapunov v Kazani, Otto Struve na
Pulkovskom observatóriu a najmá
George P. Bond na Harvardskom

Trapéz a priPahlá hmlovina na kresbe Ch. lYLessiera z roku 17iS.

observatóriu, ktorého otec, prvý
riaditeP tohto observatória, pokúšal sa rozložif hmlovinu na hviezdy. P. Bond neváhal sám premeraf
polohy 1100 hviezd v hmlovine,
aby podPa nich presne zachytil po-

drobnosti. Výsledný obrázok ešte
dvadsaf krát revidoval a opravoval
pry než sa ho rozhodol publikovat,
taký dósledný bol tento bádateT.
Pri tejto práci podarilo sa zistif
celý rad premenných hviezd (T,
AF, AP, AQ, NV Orionis; dokonca
aj najslabšia hviezda štvoruholníka Trapéz je zákrytová premenná
s periódou 6,47 dňa). Jedna z posledných kresieb hmloviny je od
Leopolda Trouvellota (1874) a potom sa už dostáva ku slovu moderná technika. V roku 1864 William Huggins po prvýkrát zamierii spektroskop na hmlovinu (a
vybral si samozrejme M 42) a odrazu vyriešil záhadu jej zloženia:
v spektre sa objavilo niekoPko jasných čiar, aké móže vysielaf len
horúci riedky plyn (vodík, dusík,
kyslík a neón; okrem toho tam boli
záhadné zelené čiary, ktoré nepatrili žiadnemu známemu prvku a
tak sa usúdilo, že ide o prvok, aký
sa zatiaT na Zemi nenašiel a nazvali ho nebulium; až neskór sa ukázalo, že sú to zakázané čiary kyslíka).Éru vizuálneho vedeckého pozorovania hmlovín zavřšila fotografia. Prvú snímku hmloviny
(opáf M 42) exponoval Henry Draper 30. augusta 1880.
Hoci sa hmlovina v Orióne pozorovala už 300 rokov, póvod jej žiarenia sa podarilo objasnif až zaiiatkom nášho storočia. Pre prvých
pozorovateTov
bola
centrálna
Orionis, zvaná
štvorhviezda
Orionis
Trapéz a blízka hviezda
(na prednej strane obálky nad pravým horným okrajom hmloviny)
len obyčajnými hviezdami ako
všetky ostatné. Až Edwin Hubble
ukázal na základe snímkov 2,5-met
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rovým dalekohladom hvezdárne
na Mt. Wilson príčinnú súvislosf
medzi hviezdami a plynom — čím
vyššiu povrchovú teplotu majú
hviezdy, tým je oblast svietiaceho
vodíka okolo nich rozsiahlejšia
(1922). Po aplikácii vtedy novej
Bohrovej teórie spektier atómov
(hlavne zásluhou indického astrofyzika Meg Ned Saha, 1922) sa vysvetlil mechanizmus žiarenia: horúce hviezdy Trapéza (a ostatné
blízke hviezdy) vysielajú ultrafialové fotóny, ktoré potom ionizujú
okolitý plyn. Elektrány, ktoré pri
~onizácii „uletia" z atómov, móžu
pri zrážkach s kladnými iónmi rekombinovaf a potom práve rekom'binovaný atám vyžiari prebytočnú
energiu ako emisné čiarové spektrum. Najsilnejšie svieti v hmlovine vodík v čiare H« Balmerovej
série. Skoro všetko žiarenie, ktoré
vidíme na snímke na druhej strane obálky, pochádza od vodíka. V
preexponovanom strede hmloviny
je šipkou označený Trapéz. Takáto
snímka teda ukazuje rozloženie vo,díka na riedkych okrajoch hmloviny. Stred však vynikne len pri
kratšej expozícii (predná strana
obálky).

takéhoto obalu zbavili a v zápltí
nato „rozsvietili" svojím ultrafialovým žiarením okolitú materskú
hmlovinu.
Hmlovina v Orióne je vzdialená
asi 450 pc, priemer má 1 pc (najčastejšie zobrazovaná hustá časf),
teplotu plynu 7000 ± 1000 K, hustotu volných elektrónov asi 1000

cm3 (niekde i tisíckrát vyššiu). Jej
hmotnost sa odhaduje na 20-násobok hmotnosti Slnka. S výnimkou
snímky celého súhvezdia (na 3.
strane obálky), kde je sever hore,
je na ostatných fotografiách sever
dolu a východ vpravo.

„Vírc:Vá"° galaxia
—M51

Na zadnú stranu obálky sme
vybrali farebnú snímku dalšieho
zaujímavého objektu — galaxie
M 51 (NGC 5194) zvanej „Vírová".
Je v súhvezdí PoTovných psov (na
oblohe ju nájdeme nedaleko hviezdy, ktorou sa končí oje Velkého
voza). Má priaznivú polohu pre
večerné pozorovania najmá na jar,
ked je najbližšie k zenitu. Hoci má
celkovú zdanlivú magnitúdu asi 8
a uhlový priemer 9', pohlad cez
amatérsky dalekohTad by nám neposkytol ani zdaleka taký pekný
obrázok ako fotografia velkou astronomickou komorou. No napriek
tomu práve vizuálne pozorovanie
tejto galaxie má zaujímavú histá-

Hviezdy Trapéza sú preto modré, lebo majú vysokú teplotu, okolo 25 000 K (všetko sú to hviezdy
spektrálneho typu O). Žltozelené
svetlo vysiela na zakázaných čiarach dvakrát ionizovaný kyslík
(vinová dlžka . = 495,9 nm a 500,7
nm). Trapéz a jeho okolie je však
zdrojom žiarenia všetkých vinových dlžok, od mákkého róntgenového (z velmi horúceho plynu v „Vírová" galaxia M 51 (NGC 5194)
•bezprostrednej blízkosti hviezd) na kresbe Johna Herschela. Na obvýchod vpravo.
cez ultrafialové (pokiaT ho prach rázku je sever dolu,
a plyn všetko nepohltí) až po infračervené (vysiela ho teplý prach,
tepelné žiarenie hviezd a vzniká
aj pri zrážkach atómov v plyne) a
rádiové (jednak spojité tepelné rádiové žiarenie horúceho plynu, ako
aj čiary medzihviezdnych molekúl,
ktoré sú najmá v prachových oblakoch).
Sústava Trapéz je z astronomického hladiska velmi mladá. Ukazuje to typ hviezd (majú vek nanajvýš milión rokov) i tvar sústavy: zoskupenie štyroch gravitačne
na seba pósobiacich telies vedie
nevyhnutne k rozpadu sústavy (jediná možná stabilná sústava štyroch hviezd sú dye dvojice, od seba dostatočne vzdialené, ako je to
u zložiek hviezdy s Lyr). V oblasti
Orióna zrejme stále vznikajú
hviezdy, lebo asi 1' severozápadne
od Trapéza bol objavený infračervený zdroj, čo je pravdepodobne
hviezda, ktorá vznikla asi pred 2 Táto kresba M 51 pochádza z r. 1845
tisíc rokmi a ešte stále je zahalená od írskeho amatéra lorda Rosse, ktozárodočným prachoplynným oba- rý objavil, že objekt má špirálovú
lom, ktorý neprepúšfa jej viditelné štruktúru. Na obr. je sever dolu, výžiarenie. Hviezdy Trapéza sa už chod vTavo.
44

—mš—

rlu.

Charles Messier ju vo svojom
katalógu (1781) uviedol ako guTatý obláčik, William Herschel ju považoval za svietiaci prsteň so stredom (pozoroval ju 48 cm reflektorom) a jeho syn John Herschel ju
zakreslil ako rozdvojený prstenec
s vnútornou a vonkajšou gulatou
hmlovinou. Začiatkom roku 1845
dokončil írsky amatér William Parsons (lord Rosse) svoj dalekohlad
s priemerom zrkadla 180 cm a ohniskovou vzdialenosfou 19 m a už
v apríli ohlásil senzačný objav, a
to špirálovitú štruktúru hmloviny
v PoTovných ploch. Jeho objav
potvrdil William Lassell, ktorý ju
pozoroval na Malte 120 cm reflektorom. Neskór sa podarilo špirálovú štruktúru zistif aj u dalších
objektov, ktoré sa dovtedy zahřňali medzi hmloviny.
M 51 je špirálová galaxia typu
Sc s dvoma vyvinutými ramenami,
z ktorých jedno končí malou červenou galaxiou NGC 5195 (uvádza
sa ako typ E alebo Ir). Lineárne
rozmery ramien má Vírová galaxia 12 X 16 kpc, vzdialenosf 9,7
Mpc a absolútnu fotografickú magnitúdu asi —20. Celková hmotnosf
tejto galaxie sa odhaduje na 60
miliárd hmotností Slnka, z toho
asi 1 miliarda pripadá na medzihviezdny vodík. Zložením mnohých
snímkov z palomarskej Schmidtovej komory sa zistil rozsah galaxie: rozprestiera sa až do vzdialenosti 110 kpc od stredu. M 51 sa
od nás vzdaluje rýchlosfou 550 km
za sekundu.

RbNTGENOVĚ ŽIARENIE SLNKA V PROGRABTE Ild'TERKOZMOS

VERTIKÁL 8 ÚSPEŠNE

Je dobre známe, že v rokoch
1979-1980 sa vedci celého sveta
zúčastňovali pozorovania Slnka v
rámci medzinárodného programu
„Rok slnečného maxima". V rámci tohto programu sa uskutočnil
26. septembra 1979 aj experiment
programu INTERKOZMOS pomocou výškovej rakety Vertikal 8. Na
prvý pohTad by sa zdalo, že tých
10 minút činnosti vedeckých prístrojov na Vertikali 8 neprinesie
nič nového, nakoTko v poslednom
desatročí bolí vypustené velké
množstvo družíc, špecializovaných
na výskum Slnka. A predsa výsledky získané Vertikalom 8 sú dóležitou etapou v mimoatmosferickom výskume Slnka. Podstatnú
časí tohto experimentu tvorul
spektrografický výskum róntgenového žiarenia Slnka.
RSntgenové žiarenie nám dáva
bohaté informácie o štruktúre vonkajšej atmosféry Slnka. Údaje
róntgenových pozorovaní umožnili
skúmat podstatu najsilnejších slnečných prejavov — erupcií a dokázali existenciu prúdov urýchlených elektrónov. Dnes je aktuálny
aj problém vzniku erupcií v aktívnych oblastiach v raných fázach
nestacionárnych procesov na Slnku. Existujú hypotézy o tom, že
erupcie sú výsledkom evolúcie a
rozpadu prúdových vrstiev v slnečnej atmosfére. Objav takýchto
elektrických vrstiev pomocou ich
žiarenia v mákkej róntgenovej
oblasti bol by velmi dóležitým dókazom ich existencie na Slnku a
mal by význam pri predpovedaní
času vzniku erupcií. Okrem toho
štúdium rozloženia horúcej plazmy nad aktívnymi oblastami je
možné iba na základe údajov róntgenových pozorovaní.

Osobitne dóležité je zaznamenat
žiarenie zdrojov z malej plochy
slnečného disku s rozmermi iba
niekoiko tisícin slnečného priemeru (2-5"). Na merania treba použit celý komplex prístrojov, vrátane rántgenového ďalekohTadu,
spektrografu i fotometra na registráciu žiarenia v najtvrdšej oblasti
spektra. Preto sa viac než 10 rokov
usilovalo o to, aby sa vytvorila
nosná plošina, na ktorej možno úmiestnit vedeckú aparatúru s
hmotnosfou 100-150 kg, nasmerovaf ju k Slnku s presnostou na
niekoTko oblúkových sekúnd a udržat ju v požadovanej orientácii
počas celého letu sondy.
Túto úlohu nešili v Garniskom
astrofyzikálnom laboratóriu AV
Arménskej SSR. Pri skúškach i pri
samotnom lete elektronika i mechanika nosného systému prístrojov dokázala zabezpečit požadovaný smer na Slnko s presnosfou
5".

Vedeckú aparatúru vyrobili v
ZSSR, PLR a v ČSSR. Róntgenový
ďalekohlad (s televíznym zobrazením) bol zhotovený na Fyzikálním ústave AV ZSSR a pracoval
v oblasti kratších vinových dlžok
ako 5 nm. Druhý ďalekohlad,
zhotovený v PLR, bol určený na
fotografovanie Slnka v mákkej
róntgenovskej spektrálnej oblasti.
Zrkadlá pre oba ďalekohYady boli
vyrobené v Československu.
Dva sovietske a jeden polský
spektrograf pracovali v oblasti vlnových dlžok 0,5-1,2 nm so spektrálnou -4
rozlišovacou schopnostou
10 3 až 10 nm a na registráciu najtvrdšieho žiarenia sa použili dva
f otometre.
Toto kvalitatívne nové vybavenie aparatúry na rSntgenovský výskum Slnka umožňuje dostatočne
podrobne sledovat žiarenie jeho
aktívnych oblastí a erupcií.
Vypustenie sondy Vertikal 8
prebehlo úspešne a úlohy experimentu sa spinili. Celá aparatúra
bota nasmerovaná na Slnko s obdivuhodnou presnostou a orientácia sa zachovala počas celého letu.
Vedecké prístroje sa v poriadku
dostali na Zem. Prvé spracovanie
výsledkov ukázalo, že v mákkej
róntgenovej oblasti sa získali obrazy Slnka, na ktorých vidiet početné centrá aktívnych oblastí. Zaregistroval sa celý rad róntgenových spektrálnych čiar. Meralo sa
aj celkové žiarenie v mnohých takýchto čiarach a v niektorých sa
objavilo až zdvojnásobenie intenzity za velmi krátky čas. Podstata
tejto zaujímavej skutočnosti nie je
celkom jasná a nevyplýva zo súčasných predstáv o vonkajšej atmosfére Slnka. Je isté, že podrobná analýza výsledkov meraní sondy Vertikal 8 bude velkým prínosom pre štúdium slnečných róntgenových oblastí.
Podia Zemia i vselennaja 3/1980
—ik-
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Jak pracují
rentgenové
dalekohledy
RNDr. RENÉ HUDEC

Ve službách astronomů se objevily přístroje zcela
nového druhu — přístroje kosmické astronomie.
Z hlediska moderní astrofyziky patří mezi nejvýznamnější z nich právě rentgenové dalekohledy.
Ačkoli se rentgenové záření kosmických zdrojů studuje již od roku 1962 a v případě Slunce dokonce
od roku 1947, po dlouhou dobu sloužily rentgenovým astronomům pouze rentgenové spektroskopy
a jednoduché fotometry rentgenového zářeni, které
poskytovaly jen nepatrnou možnost určení struktury rentgenových zdrojů. Teprve v poslední době se
na oběžné dráze objevily první skutečné rentgenové dalekohledy, t. j. přístroje poskytující zobrazení
pozorovaného objektu v rentgenovém oboru spektra.
Dnes již víme, že právě tato kvalitativní změna
od jednoduchých detektorů, měřících celkové záření objektu, ke složitým zobrazujícím teleskopům
přinesla řadě odvětví rentgenové astronomie velký
skok kupředu. Pro ilustraci uveďme alespoň několik příkladů. Zatím nejdokonalejší materiál z oblasti sluneční rentgenové astronomie představují výsledky získané rentgenovým dalekohledem o průměru 31 cm na palubě orbitální pilotované stanice
Skylab. Vyhodnocení získaných 35 000 snímků
Slunce v měkkém rentgenovém oboru přineslo celou řadu nových poznatků o strukturách ve sluneční koróně, jejich vývoji a souvislosti se slunečním
magnetickým polem i o slunečních erupcích. Velkým rentgenovým dalekohledem o průměru 60 cm
na palubě Einsteinovy orbitální observatoře pro
astronomii vysokých energií HEAO-2 byly získány
důležité informace z oblasti hvězdné a mimogalaktické astronomie.
V rámci programu Interkosmos se připravují
rentgenové dalekohledy i u nás. V roce 1979, při
letu výškové rakety Vertikal 8 byly získány první
rentgenové snímky Slunce v socialistických zemích.
Na přípravě tohoto experimentu jsme se podíleli
společně se sovětskými a polskými odborníky. Naše
účast spočívala především ve vývoji jedné z nejnáročnějších částí rentgenového dalekohledu — rentgenového objektivu. Vysokou kvalitu použitých objektivů čs. výroby ocenil i předseda komise Interkosmos AV SSR akademik B. N. Petrov.
Dříve než popíšeme systém rentgenových dalekohledů, třeba pro úpinost dodat, že i vhodně upraveným jednoduchým detektorem lze získat (za po46

Snímek Slunce v měkkém rentgenovém

oboru.

moci analýzy na počítači) informaci o prostorové
struktuře pozorovaného zdroje, když se obyčejné
plošné detektory, většinou proporcionální, přitom
dopiní systémy, které vymezí menší zorné pole.
(Jsou to tzv. kolimátory.) Lepší rozlišení a skutečné zobrazení objektu však dávají teprve rentgenové dalekohledy, a to tzv. rentgenové dalekohledy
2. generace. Skládají se ze dvou základních částí
— z objektivu a ze záznamového zařízení v ohnisku.
Funkce je obdobná jako u optických dalekohledů:
rentgenový objektiv soustřeďuje svazek rentgenového záření z pozorovaného objektu do ohniska,
kde se vzniklý rentgenový obraz zaznamenává, viz
obr. 1. Nejnáročnější částí všech rentgenových dalekohledů je rentgenová optika. Rentgenové objektivy se zcela liší od objektivů, jak je známe z běžných dalekohledů a jejich výroba vyžaduje
nejvyšší přesnost. Rentgenová optika je založena
na odrazu záření, podobně, jako tomu je u optických reflektorů; navíc však vyžaduje spinění dalších podmínek, za nichž je rentgenové záření odráženo. Abychom pochopili funkci rentgenového objektivu, musíme si nejprve přiblížit některé záležitosti z fyziky.
Dopadá-li světelný paprsek na rozhraní dvou prostředí tak, že prochází z prostředí s vyšším indexem
lomu do prostředí s nižším indexem lomu, dochází
k jevu známému jako totální odraz. Je-li totiž dopadový úhel nä rozhraní menší než určitý kritický
dopadový úhel, je záření zcela odráženo zpět do
prvního prostředí. Tento jev nastává např. na rozhraní vody a vzduchu, pro něž má kritický dopadový úhel hodnotu 41°. Dopadají-li tedy světelné
paprsky z vody na vodní hladinu pod úhlem menším než 41°, jsou zcela odráženy zpět do vody. Je
to úkaz, který dobře znají potápěči i majitelé akvárií.
Případ odrazu rentgenového záření je obdobný.
Reflexe nastává na rozhraní vakua a pevného materiálu, většinou skla nebo kovu. V případě rentgenového záření se silně projevuje disperze, takže například pro záření o vinové délce 0,1 nm činí pro
používané materiály kritický dopadový úhel asi 15',
zatímco pro vinovou délku 1 nm to již je okolo 1°
a pro nejčastěji používaný pracovní obor několika
nm přibližně několik stupňů. Vidíme tedy, že rentgenové záření je odráženo jen tehdy, jestliže dopadá
pod velmi malým dopadovým úhlem řádu 1°. Proto

se také někdy místo o rentgenové optice hovoří
o tzv. optice tečného dopadu. Čistě teoreticky vzato
by mohla pro rentgenové záření existovat i jakási
obdoba optické čočky. Pokud totiž dopadá rentgenové záření na rozhraní prostředí pod dopadovým
úhlem mnohem větším než dopadový úhel kritický,
dojde k lomu od normály, nebof druhé prostředí
má nižší index lomu než první prostředí. Aby však
toto prostředí bylo schopné soustředit rentgenové
fotony, musí být natolik silné, že absorbuje veškeré
záření a konstrukce rentgenové čočky je tedy prakticky neproveditelná. To je také důvod, proč se vývoj rentgenové optiky zaměřil právě na zrcadlové
členy.
Avšak ani objev, že rentgenové záření je odráženo
při dopadu pod malými úhly na lesklé plochy, ještě
zcela nevyřešil otázku rentgenové optiky. Použití
normálních zrcadel, kulových nebo parabolických,
pod malými dopadovými úhly je totiž doprovázeno
značnými vadami zobrazení, aberacemi. Ukázalo se,
že použití žádné jediné zakřivené plochy není schopno poskytnout v rentgenovém oboru dokonalé zobrazení. Rentgenový zrcadlový objektiv musí obsahovat kombinaci dvou nebo čtyř funkčních ploch;
teprve odrazem paprsku na dvou plochách je totiž
zaručena kvalita obrazu. První takové objektivy
v roce 1952 navrhol německý fyzik Wolter, dnes se
o nich většinou hovoří jako o Wolterových objektivech. Objektiv typu Wolter 1 je kombinací vnitřního paraboloidu a vnitřního hyperboloidu, u typu
Wolter 2 kombinací vnitřního paraboloidu a vnějšího hyperboloidu. Ačkoli Wolter tyto objektivy
navrhl pro použití v rentgenové mikroskopii, ukázalo se později, že jsou přímo předurčeny pro použití
v astronomických dalekohledech. Dosud byla většina rentgenových dalekohledů typu Wolter 1 (obr.
2); stejný optický systém se používá i v extrémním
ultrafialovém oboru. Vzhledem k tomu, že zrcadlové
rentgenové objektivy pracují s přibližně o dva řády
kratší vinovou délkou než zrcadla pro optickou astronomii, jsou nároky na kvalitu jejich povrchu
mnohem vyšší. Jejich výroba vyžaduje použití nejmodernější optické techniky, aby byl výsledný
funkční povrch dokonale lesklý; výsledné úhlové
rozlišení objektivu pak může dosáhnout až asi 1'.
Jako materiálu pro rentgenovou zrcadlovou optiku
se používá především skla, zlata nebo niklu; všechny tyto materiály mají v rentgenové oblasti dobrou
odrazivost. Vzhledem k téměř tečnému dopadu je
vlastní účinná plocha rentgenového objektivu malá, např. pro objektiv o průměru 10 cm a s dopadovým úhlem 1° činí jen asi 5 cm2. Aby se tato účinná
plocha zvýšila, používá se někdy v jednom dalekohledu několik do sebe vsunutých rentgenových objektivů se stejnou ohniskovou vzdáleností, ale různém průměru.
Aby bylo vysoké úhlové rozlišení rentgenového
objektivu pině využito, musí být u rentgenových
dalekohledů 2. generace v ohnisku poměrně složité
zařízení pro záznam a přenos obrazu. Nejčastěji je
to zobrazujíci proporcionální počítač (oproti normálnímu má více anodových drátů, takže poskytuje
prostorové rozlišení) nebo kanálková destička (skládá se z velkého množství kanálkových násobičů)
s luminoforem. Kanálková destička převádí rentgenový obraz na elektronový, který dále mění luminofor na obraz vizuální, přenášený televizním systémem k Zemi. Někdy, zejména tam, kde je zaručen návrat na zemský povrch, je vhodné i použití
rentgenového filmu, který sice poskytuje vysoké
rozlišení, ale má proti jiným systémům poměrně
malou účinnost. U plánovaných rentgenových dalekohledů se počítá s použitím pevnofázového snímacího systému CCD, u něhož byly prokázány vynikající vlastnosti v rentgenovém oboru.
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Obr. 1. Schéma rentgenového dalekohledu. 1 — rentgenový objektiv, 2 — filtr, 3 — ohniskový detektor.
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Obr. 2. Rentgenový objektiv typu Wolter 1. Paprsek
dopadá na paraboloid, odráží se na hyperboloid a teprve
z něho do ohniska.
V některých případech, např. pro pozorování bodových rentgenových zdrojů, není zapotřebí získat
rentgenový obraz. Tam se pak uplatňují tzv. rentgenové dalekohledy 1. generace, které jsou proti
přístrojům 2. generace mnohem jednodušší. Jejich
objektiv je tvořen jedinou, obvykle paraboloidální,
funkční plochou, a jeho úkolem není vytvořit v ohniskové rovině zobrazení, ale pouze zaměřit záření
do malé plošky, vstupního okénka ohniskového detektoru. Takové uspořádání má proti obyčejným
velkoplošným detektorům řadu výhod, především
podstatné zvýšení poměru signálu k šumu a tím
i mnohem vyšší citlivost. Např. objektiv o průměru
20 cm má v kombinaci s malým ohniskovým detektorem stejnou citlivost jako velkoplošný počítač
s efektivní plochou 10 000 cm2.
Rentgenové dalekohledy na oběžné dráze již přinesly mnohé výsledky. V pozemních konstrukčních
kancelářích se připravují další, které budou mít nejen větší průměr, a tedy i lepší prostorové rozlišení,
ale i vyšší rozlišení časové a spektrální. Ve větší
míře se bude optika tečného dopadu používat i v dosud poměrně málo probádaném oboru na hranici
mezi rentgenovým a ultrafialovým zářením. Zatímco je totiž spodní hranice pracovního oboru zrcadlových rentgenových systémů omezena vinovou délkou přibližně 0,3 nm, horní mez v podstatě neexistuje a objektiv tedy soustřeďuje do ohniska i záření
ultrafialové a viditelné. Naděje vkládané do rentgenové optiky jsou velké; uvidíme tedy, jaké výsledky nám přinese budoucnost.
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Tepelný tok .
na mesiaci lo
Z pozemských pozorovaní, doplnených údajmi Voyagerov, boto
možné určif množstvo tepla, ktoré
preniká na povrch mesiaca Io z jeho vnútra. Váčšina tepla uniká cez
„horúce škvrny" (zistené Voyagerom), ktoré nie sú ničím in
, ako
krátermi sopiek. Tepelný tok je
2 ± 1 Wm', čo je obrovská hodnota, ak ju porovnáme so Zemou
(0,06 Wm2) alebo Mesiacom (0,02
Wm2). Podobný tepelný tok je na
Zemi len v aktívnych geotermálnych oblastiach. Takýto obrovský
tepelný tok svedčí o tom, že vnútro mesiaca Io musí byť aspoň čiastočne roztavené.

Priemer
Titána
Z fotografií, ktoré vyslala sonda
Pioneer 11 v septembri 1979, určil
sa priemer Titána na 5680 ± 50
km (obraz v červenej farbe, 640
nm) a 5760 ± 44 km (v modrej
farbe, 440 nm). Rozdiel v týchto
údajoch neznamená, že merania sú
chybné, ale je spósobený vlastnosťami atmosféry Titána, ktorá je
velmi hustá, takže nie je možné
opticky zmerať priemer samotného
mesiaca, ale len určitej hladiny v
atmosfére. Na základe modelu atmosféry, vypracovaného zo zistení
Pioneera 11; boto možné revidovať
aj priemer Titána; zistený pri zákryte za Mesiacom, pričom vyšla
hodnota 5690 ± 80 km, čo je v
zhode s predošlými číslami. Z týchto údajov možno vyčítať, že stredná hustota Titána je určite váčšia
ako 1370 kgm.3 a pravdepodobne
bude v intervale 1650-1850 kgm3,
ak hrúbka atmosféry (pod hladinou zistenou v červenej farbe) je
150-250 km.

Ionosféra
Satarna
Merania vykonané počal zákrytu Pioneera 11 za Saturnom 1. septembra 1979 umožnili určiť rozsah
a parametre ionosféry tejto planéty. Oblasti sondované rádiovými
~

vinami z Pioneera 11 ležali blízko
terminátora v zemepisných šírkach
—9,7° a 11,6°. Maximum elektrónovej hustoty (11 400 cm3 ) leží vo
výške asi 1800 km a dalšie maximum (9000 cm3) vo výške 1200 km
nad základnou hladinou. Zaujímavé je zistenie, že ionosféra sa rozprestiera až do výšky 30 000 km,
to znamená, že vnútorné časti prstencov sa nachádzajú v nej (široké
maximum elektrónovej hustoty je
vo výške 14 500 km a má hodnotu
7000 cm3). Pri zákryte sa zistili aj
údaje o neutrálnej atmosfére Saturna. Teplotné minimum v atmosfére (88 K) leží vo vzdialenosti
60 344 km od stredu planéty, pričom tlak je tam 74 mb. Rádiové
viny „presvietili" atmosféru až do
hladiny, kde je tlak 180 mb. Relatívny obsah hélia v atmosfére je
10°o.

Zloženie
Saturnových prstencov

Čo poháňa
sopky na lo
Jedným z možných zdrojov energie, spósobujúcej sopečnú činnosf na mesiaci Io je elektromagnetický ohrev vnútra mesiaca,
spósobený prúdmi, vznikajúcimi
pri pohybe mesiaca v silnom magnetickom poli Jupitera. V súčasnosti je však množstvo energie,
vytvárané týmto spósobom, o tni
rády nižšie, než množstvo, vypočítané z odhadovaného tepelného
toku na povrchu mesiaca. Je to
spósobené tým, že kóra mesiaca
bráni prenikaniu transverzálneho
módu magnetického pola od vnútra mesiaca, kde má elektrická vodivosť materiálu hodnotu blízku
optimálnej pre maximálny ohrev;
prúd preto vzniká hlavne v ionosféra. mesiaca a nie v jeho vnútri.
Je možné, že v minulosti bobo magnetické pole Jupitera silnejšie a
spósobilo, že sa vnútro mesiaca ohnalo tak, že nestačilo doteraz vychladnúť. Za hlavný zdroj energie
pre ohrev mesiaca Io sa dnes považuje teplo, vznikajúce pri slapovom pósobení mesiacov Európa a
Ganymédes.

Pozorovanie Saturnových prstencov sondou Pioneer 11 prinieslo mnohé nové, často prekvapujúce údaje. Štruktúra prstencov je
pomerne zložitá, hoci vo všeobec- Všetky správy o výsledkoch Pionosti možno povedať, že váčšina neera 11 a Voyagerov 1 a 2 podla
EOS z 26. 8. 1980
prstencov je najhustejšia na svojom okraji (napr. prstence C, A,
F). Slnečné svetlo, rozptýlené cez
najhustejší prstenec B, je velmi
červené. Častice, ktoré tvoria prstenec C, sú odlišné od častíc tvoriacich prstence A a B. Pozorovania Pioneera 11 možno najlepšie
vysvetliť tým, že prstence A a B
sú zložené z dvoch druhov častíc —
váčšie
častice
pravdepodobne
vznikli už pri vytváraní sa SaturOranžová hviezda l m zo súhveznovho systému, zatiai čo menšie dia Orión patrí nielen medal najčastice sa vytvorili drobením váč- jasnejšie hviezdy na oblohe, ale aj
ších častíc pri vzájomných zráž- medal najváčšie známe hviezdy.
kach. Pravdepodobne bude odlišné Keby sme ju umiestnili do našej
aj zloženie váčších a menších čas- slnečnej sústavy namiesto Slnka,
tíc — pri vzniku Saturnovho sys- siahal by jej polomer až za dráhu
tému mohli kondenzovať spočiat- planéty Mars. Zo spektroskopie je
ku len silikáty (ktoré asi tvoria už dávnejšie známe, že hviezda je
jadrá váčších častíc) a len neskór obklopená expandujúcou obálkou
sa na nich mohol prilepiť materiál, plynu. Na McDonaldovom observaktorý je pevný pri nižších teplo- tóriu zmapovali obálku pomotách (uhlíkaté chondrity, lad). cou 2,1 m clalekohladu (vo svetle
Ménšie častice postupne difundo- neutrálneho draslíka na vinovej
vali bližšie k planéte a lad sa po- dlžke 769,9 nm využitím vidikonostupne odparoval, vzhladom na vej kamery dopinenej úzkopásmovyššiu teplotu. Ešte aj dnes je po- vým filtrom) a zistili, že je od
dIa zistenia infračerveného rádio- hviezdy vzdialená až 9500 astronometra na Pioneeri 11 teplota prs- mických jednotiek. Pretože obálka
tencov rozličná v rozličných vzdia- expanduje rýchlosťou 10 km/s,
lenostiach od Saturna
čím Balej musela byť z hviezdy vyvrhnutá
od planéty, tým je teplota nižšia. pred 4500 rokmi.
Súvisí to zrejme s tým, že planéta
má svoj vnútorný zdroj teplat ktoPodia Astrophys. J.
rý ohrieva aj prstence.
—dch—

Obria obálka
hviezdy Betelgeuze

Západ Mesiaca. nad
Karlovou
Vsou.
Foto: Daniela Rapavá, prom. fyz.
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Nočná búrka: Foto Miroslav Kalinaj.
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Galaxia v Androméde. Expozicia 60 minút na film NP 2, fotoaparát Pentacon six
s objektívom 4 300 Sonnar, použitá vývojka — Rodinal.
Foto: Zigmund Bdddk.

hodiny, 18 X 24 Tessar 4,5/300. Foto: MUDr. Vladimír Brable.

Slnko
naozaj
aktívne

.Obe tieto výrazné skupiny slnečných škvřn sme pozorovali a fotografovali na našej
hvezdárni v Hurbanove v jeden deň — 12. 11. 1980. Mimoriadne velká skupina škvřn
na fotografii hore bola viditelná dokonca aj volným okom, pozorovali sme ju pri
západe Slnka ako tmavú škvrnu na slnečnom disku. Na fotografii je dobre vidno
zložitú štruktúru škvřn. No dolnej fotografii sú zachytené jasné fakulové polia (oblasti teplejšej plazmy), ktorá sa dá pozorovat v priemete na chladnejšie oblasti. Najvýraznejšie je pozorovatelná v blízkosti okrajov slnečného disku. Horná fotografia
snímkovaná o 8h19m20s UT, dolná o 81132m20s UT. Foto: Pavol Rapavý, prom. fyz.

ROK SLNEČNÉHO MAXIMA
NA HVEZDÁRNI V HURBANOVE

Škvrna neskorého vývojového štádia v blízkosti oki°aja slnečného disku 12. 11. 1980
0 8h 29' 26S SEL`.
Snímky: Pavol Rapavý

PAVOL RAPAVÝ, prom. fyz.

V tomto roku sa váčšina slnečných observatórií venovala pozorovaniam Slnka v rámci Roka slnečného maxima (SMY) (Kozmos
3 a 4/1979). Do tejto akcie sa zapojila aj naša hvezdáreň, ktorá sa
v rámci svojho prístrojového vybavenia zameriava na fotograf ovanie detailov slnečnej fotosf éry.
Fri riešení problému fotograf ovania sa museli odstránif niektoré
technické ťažkosti, ktoré nešili nielen odborní pracovníci, ale výdatne pomáhali aj pracovníci dielne,
takže koncom augusta sa problémy zvládli, čoho dókazom sú aj
uverejnené fotografie. Fri pinení
programu pracovníci nadobudli
mnohé cenné skúsenosti z techniky
snímkovania, spracovávania filmového materiálu i skúsenosti organizačně, čo je dobrým predpokladom pre ich využitie aj pri programech pripravovaných pre horizontálny spektrograf.
CieTom našich pozorovaní detailov slnečnej fotosféry je zachytit

Okrem hlavnej škvrny sú na tejto snímke dobre viditelné aj štyri vznikajúcc
škvrnky-póry.
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čo najviac podrobností tých aktívnych oblastí, ktoré je žiadúce pozorovat. Snímkovanie prevádzame
v intervaloch určených telexom
alebo telegramom z AD SAV na
Skalnatom Plese. Používame jemnozruný film Copex Pan (vyrába
ho firma Agfa-Gevaert), ktorý dáva predpoklady pre získanie kvalitných záberov. Najváčším problémom je však v súčasnosti skrátenie expozičnej doby. Exponujeme časom 1/500 alebo 1/1000
sekundy na kinofilmový materiál.
Snímkovanie časmi kratšími než
1/1000 sekundy by podstatne obmedzilo nežiadúcu turbulenciu
vzduchu a tým zváčšUo pravdepodobnost kvality záberú, avšak takúto uzávierku aparátu zatiaY nemáme.
Na fotografovanie využívame upravenú slnečno-mesačnú komoru
namontovanú na refraktor coudé
150/2250 mm, kde priemer slnečného disku v projekcii je 24 cm.
Prebytok svetla sme odfiltrovali
takým vhodným Schottovým neutrálnym filtrom umiestneným v
blízkosti ohniska, ktorý nám umožňuje použitie tých najkratších
časov. Nežiadúce zahrievanie filtra
(čím tmavší filter, tým váčšie je
zahrievanie) a riziko jeho prasknutia boto odstránené filtrom tepelným. Velkou nepríjemnostou
je aj pomerne velká nerovnomernost chodu štrbiny uzávierky fotoaparátu (najčastejšie sa používa
fotoaparát Exakta alebo Praktica),
čo je pri „pozemskej" fotografii
prakticky nepozorovatelné. S týmto je spojený aj problém získania
rovnomerne krytého pozitivu. Naexponovaný materiál zatiaP vyvolávame v bežnej jemnozrnnej negatívnej vývojke, no v budúcnosti

sa však zameriame aj na určenie
optimálne pracujúcej vývojky z
hradiska jej pracovných vlastností
a použitia na fotografiu detailov
slnečných škvřn (zrnitost, obrysová ostrost, kontrast, závoj a pod.).
Film Copex Pan má síce pomerne
veYkú expozičnú pružnost, ktorá
umožňuje získat detaily v svetlých (umbra) i tmavých (granulácia) miestach filmu. Jednotlivé detaily škvřn (granulácia umbry,
štruktúra penumbry, fotosférická
granulácia) sa potom získavajú z
jedného negativu róznymi expozíciami na fotografický papier. Vyskytnú sa však aj také rozdiely
intenzít, kde pružnost filmu zlyháva. Tam v budúcnosti plánujeme použit tzv. neostrú masku, fotochromné sklá alebo niektorú inú
špeciálnu fotografickú techniku a
tak jedinou expozíciou získat kvalitný pozitiv.

Granulácia slnečnej fotosféry i štruktnára škví•n je dobre viditelná na oboch
týchto snírnkach. Horná je z 22. 9. 1980, dolná z 5. 9. 1980.

V poslednej dobe po malých úpravách na spektrohelioskope sme
vykonali aj niekoTko súbežných
pozorovaní fotosféry (fotografické
pozorovania) a vizuálnych pozorovaní chromosféry.
Pozorovanie Slnka na južnom
Slovensku je velmi perspektívne,
pretože tu je v priemere najviac
slnečných dní v Československu.
Dobudovaním velkého horizontálneho spektrografu sa dotvoria
vhodné podmienky, aby hurbanovské „slnečné observatórium" ešte
zlepšilo svoje dobré meno nielen
u nás, ale i vo svete.

Skupina škvín v blízkosti okraja slnečného disku. Snímka je z 29. 9.
1980. Výrazne na nej vidno aj fakulové polia.
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RNDr. RUDOLF ZAJAC, CSc.
Minulý rok sme si pripomínali
350. výročie úmrtia J. Keplera.
Pri tejto príležitosti usporiadala
Katedra astronómie, geofyziky a
meteorológie spolu s Katedrou teoretickej fyziky Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave dňa
15. decembra 1980 slávnostný večer, venovaný dielu tohto významného fyzika a astronóma. Úvodnú
prednášku, ktorá tu odznela, prinášame v skrátenom znení.

Kepler
a fyzika

Pred 350 rokmi, 15. novembra
1630 zomrel v Regensburgu jeden
z tvorcov heliocentrickej sústavy,
Johannes Kepler. Spolu s Galileom Galileim a Christianom Huygensom poskytol Isaacovi Newtonovi neocenitelný podkladový materiál na vypracovanie prvého uceleného fyzikálneho obrazu sveta, spočívajúceho na princípoch
klasickej mechaniky. V tejto súvislosti Newton o sebe povedal:
„Postavil som sa na plecia obrov
a dovidel som Balej". Jedným z
týchto obrov je Johannes Kepler,
nám obzvlášt blízky aj preto, že
dvanásf najplodnejších rokov svojho života (1600-1612) pósobil v
Prahe.
Johannes Kepler sa narodil 27.
decembra 1571 vo Weile vo Wtirtembergsku ako nejstarší zo siedmich detí v meštianskej rodine,
zmietanej nepokojom, príslovečným pre vtedajšiu Európu. Bole dávnej minulosti — kliesnila preto obdobie reformácie a protirefor- dovšetkým astronómia cestu nomácie, sedliackych povstaní a vo- vému fyzikálnemu obrazu sveta,
jen, ale aj obdobie, charakterizo- a to vytvorením heliocentrického
vané velkým prelomom vo fyzi- modelu slnečnej sústavy. Zápas
kálnom myslení. Mešťania a často o tento model mal dalekosiahle fiaj osvietenf panovníci a kniežatá lozofické, svetonázorové a politicpodporovali prírodovedecké báda- ké dósledky. Heliocentrizmus vynie, lebo im prinášalo hmotný osoh tvoril z hradiska dejín fyziky poda zvyšovalo lesk ich palácov a dvo- xnienky pre jednotnú nebeskú i porov. Pritom mnohí z nich — týka zemskú mechaniku, v ktorej priesa to najmá cisára Rudolfa II. — stor je homogénny a izotropný a
spájali rodiacu sa novú vedu so čas homogénny. Sú to postuláty,
starou kabalou, astronómiu podpo- na ktorých spočíva celá klasická
rovali kv81i astrológii a cestu k aj relativistická mechanika.
Ak niektorí starší historici dabohatstvu hradali v tajoch alchýmie. Cez tieto protirečenia starého tovali novovek vo všeobecných demyslenia a rodiacej sa novej vedy jinách od objavenia Ameriky v roprebíjali sa proti oficiálnej moci ku 1492 a m í od anglickej buržotaké vynikajúce osobnosti ako Ga- áznej revolúcie v roku 1620, výlilei, Huygens, Kepler a v mnohom chodiskovým bodom novovekého
ohlade aj Newton, ktorí jeden ,prírodovedeckého obrazu sveta boviac, druhý menej aj sami boli za- to učenie Mikuláša Kopernika
.fažení tým, proti čomu svojím die- (1473-1543), sprístupnené verejlom objektívne bojovali. Najmá nosti v roku 1543 vydaním jeho
Keplerova osobnosf je poznačená celoživotného diela „O obežných
protirečivými črtami svojej doby. pohyboch nebeských telies". KoInáč ju bude posudzovaf spisova- pernik vykladá kinematickú predteT alebo umelec, ktorého móžu stavu heliocentrickej sústavy. Kofascinoval práve tieto protirečenia pernik svoje úvahy doložil matea ináč zase historik, ktorý hodnotí matickými výpočtami, ktorých
Keplerovo dielo z hradiska prínosu nraktickú stránku prijali aj protivníci heliocentrického modelu, vypre fyziku a astronómiu.
V prírodovede — podobne ako v dávajúc ho za výhodnú hypotézu.

Tycho de Brahe (1546-1601), významný dánsky astronóm, si mimoriadne vážil Kopernikovu genialitu, ale netrúfal si prevziat jeho heliocentrický systém. Načrtol
kompromisný systém, v ktorom sa
planéty otáčajú okolo Slnka, Slnko po vzdialenej dráhe a Mesiac
po blízkej dráhe okolo Zeme a Zem
vykonáva len denný pohyb okolo
svojej osi.
V tejto situácii sa začal mladý
Kepler zaoberaf astronómiou. Ako
to už v tých časoch bole, rodičia
ho dali na štúdiá, lebo nebol fyzicky veTmi zdatný (narodil sa
predčasne). Po trojročnej bakalárskej príprave, v ktorej vynikol
najmá v matematike a astronómii,
začal študovaf v roku 1591 teológiu v Ti bingene. Pod vplyvom
profesora matematiky a astronómie Mastlina osvojil si Kopernikov model slnečnej sústavy, hodl
Másstlin prednášal podia oficiálnych osnov v súlade so zákazom
Kopernikovho učenia.
Kepler štúdium teológie neskončil. Ako 23-ročný nastúpil v marci
1594 miesto učiteTa matematiky na
protestantskej stavovskej škole v
Grazi. V roku 1595 vyšlo jeho prvé dielo „Kozmografické mystérium", presnejší názov znie: „Posol kozmografických pojednaní,
obsahujúcich tajomstvo sveta". V
tejto knihe vychádza z Kopernikovho systému ako z hotovej veci,
na rozdiel od Galileiho nepolemizuje s protivníkmi heliocentrickej
sústavy, ani nevyvracia ich dynamické argumenty.
Keplerovo zdóvodnenie Kopernikovho systému v „Kozmografickom tajomstve" je ovplyvnené
mystikou čísel a jednoduchých
geometrických vzfahov, ako ju
nachádzame aj v Platónovej redukčnej teórii. Hovorí sa, že Kepler nohami stál na póde náboženského mysticizmu, z neho vyrastal,
ale hlavou bol už Balej, bol zakladateTom racionálneho dynamického obrazu sveta. V „Kozmografickom mystériu" formuloval (i kec?
zahmlene) myšlienku nesmierneho
dosahu pre fyziku, kec? napísal:
„Alebo sú hybné duše planět o to
slabšie, o čo sú vzdialenejšie od
Slnka, alebo existuje iba jedna
hybná duša v strede dráh, t. j. v
Slnku, ktorá poháňa teleso o to silnejšie, o čo je k nej bližšie." Kozmografické mystérium sa stretlo s
velkým úspechom, takže v roku
1623 vydal Kepler druhé vydanie
tohto svojho diela. Medzitým autor prešiel vývinom, o ktorom
svedčí tento dodatok z druhého
vydania: „Ak slovo duša nahradíme slovom sila, dostaneme presne
princíp, na ktorom je vybudovaná
nebeská fyzika." V tomto zmysle
je Kepler p8vodcom učenia o všeobecnej gravitácii, které prevzal a
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vý pomocou tohto pojmu opísal
vlastnosti parabolického zrkadla.
Ked sa mu dostal do rúk v roku
1610 Galileiho dalekohlad, s nadšením potvrdil existenciu Galileim
objevených Jupiterových mesiacov,
a zaoberal sa aj analýzou tohto prístroja, analýzou šošoviek, korekciou dalekozrakosti a krátkozrakosti. Svoje výskumy publikoval
v knihe, ktorá tiež vyšla v Prahe
r. 1611 pod názvom „Dioptrika".
Hodi sa Keplerovi formulácia zákona lomu celkom nepodarila a jeho vzorec platí len približne pre
malé uhly, toto priblíženie mu
predsa len umožnilo vypracoval
prvú vyhovujúcu teáriu ďalekohladu.
Najdóležitejším výsledkom Keplerovej pražskej činnosti je spis,
ktorý vyšiel r. 1609 pod názvom:
„Nová astronómia, založená na poznaní príčin, čiže fyzika neba, obsahujúca skúmanie pohybov hviezdy Marsu, podla pozorovaní najušlachtilejšieho muža Tycha de
Brahe, vypracovaná z rozhodnutia
a na náklady Rudolfa II., cisára
Svátej rímskej ríše . . . po dlhých
rokoch intenzívneho bádania v
Prahe matematikom jeho cisárskeho veličenstva Johannom Keplerom".
Kepler tu prvý raz vyslovuje
myšlienku o rozšírení fyziky Zeme na fyziku neba, myšlienku,
ktorú potom precízne formuloval
Newton. Kepler už v roku 1601
spoznal, že dráha Marsu nie je
kruhová, v roku 1602 predpokladal
oválnu dráhu a až v roku 1605 sa
mu podarilo dokázal, že dráha
Marsu je eliptická s ohniskom v
Slnku. Nadvázujúc na Archimeda,
použil pri tom vlastné matematické metády, blízke dnešnému integrálnemu počtu. Veta o eliptickej dráhe Marsu (a ostatných planét) vyšla do dejín ako prvý Keplerov zákon. Na základe pozorovaní Marsu a výpočtov objavil
Kepler už v Prahe aj svoj druhý
zákon, podla ktorého sprievodič
planéty opíše v rovnakých časoch
rovnaké plochy. V „Novej astronomii" opakuje Kepler už v racionálnejšej forme ako v „Kozmografickom mystériu" tvrdenie o prífažlivej sile Slnka.
Kecl Rudolf II. r. 1612 zomrel,
protireformácia tiahla za Keplerom aj do Prahy. Kepler sa stahuje do Linca, kde nastúpil miesto
krajinského matematika. Tu vydal
niektoré matematické práce, napríklad o výpočte objemu vínnych
Budov. V Linci zavřšil svoje výpočty, ktorými dokázal platnost
svojho prvého a druhého zákona
aj pre ostatné planéty. Tu vyšiel
v roku 1618 jeho populárny „Náčrt Kopernikovskej astronómie" a
nipokon v roku 1619 jeho vrcholné vedecké dielo „Harmonie sve-

ta" (Harmonices mundi libri quinque).
Johannes Kepler, presvedčený o
harmánii sveta usilovne hladal nejaký všeobecný zákon, ktorému by
podliehali dráhy planét. 8. marta
1618 sa pokúsil porovnal rózne
mocniny hlavných poloosí a obežných dráh planét, ale nedospel k
nijakému uspokojivému výsledku.
16. mája znovu prekontroloval
svoje výpočty a objavil v nich nepríjemnú počtovú chybu. Zrazu
mal pred očami hladaný vztah:
štvorce obežných dráh dvoch planět boli v tom istom pomere ako
tretie mocniny velkých poloosí.
Keplerovo životné dielo boto v podstate dovřšené, tni Keplerove zákony formulované.
Vlna protireformácie zasiahla aj
Linec. Kepler odchádza do Ulmu,
kde dovřšil tabulky, ktoré vošli do
dejín astronómie ako Rudolfínske
tabulky. Posledné roky svojho života strávil Kepler u frýdlantského vojvodu Valdšteina, ktorý ho
angažoval ako astrológa. Ked sa
politická
pozícia
Valdšteinova
zhoršovala, mal Kepler odíst na
rostockú univerzitu za profesora
matematiky, ale na jeseň r. 1630 v
Regensburgu ochorel na chrípku a
chorobe podlahol.
Kepler, hodi cisársky matematik,
mal nelahký život. Cisárske pokladnice nikdy nevyplatili slúbené
peniaze. V Prahe mu zomrela prvá
manželka, v Linci sa znovu oženil.
Z oboch manželstiev mu zostalo
nažive šest detí, z ktorých najmladšie malo pol roka, kecl Kepler
zomrel. Hoci bol verným protestantom, z evanjelickej strany sa s
nelúbosfou pozerali na jeho vedecké styky s jezuitmi a neprijali jeho návrh na zavedenie Gregoriánskeho kalendára v Nemecku. Zažil
aj tragédiu svojej matky, ktorú v
roku 1620 uváznili
Stuttgarte a
obvinili z bosoráctva. Kepler osobne prevzal obhajobu matky a dosiahol, že ju napokon oslobodili,
ale 74-ročná žena čoskoro po prepustení z vazzenia zomrela.
Isaac Newton pokladal tni Keplerove zákony za spolahlivé empirické východisko k formulovaniu
svojho gravitačného zákona, ktorého univerzálnu platnosf neskoršie astronomické a mechanické výskumy potvrdili. Keplerove objavy
zohrali významnú úlohu aj v mých
oblastiach fyziky. V druhom desafročí nášho storočia Ernest Rutherford a po ňom Niels Bohr a
Arnold Sommerfeld vybudovali
tzv. planetárny model atomu. Keplerova obežná doba častice v poli
centrálnej sily je prvým vzfahom,
z ktorého vyšiel Niels Bohr vo
svojej práci z roku 1913, ktorá ho
priviedla ku kvantovaniu momentu hybnosti elektronu v atóme vodíka. Pravda, ukázalo sa, že mikrov

matematicky upresnil Newton.
(Kepler bol totiž presvedčený, že
prílažlivá sila Slnka na planétu je
nepriamo úmerná vzdialenosti planéty od Slnka, Newton z Keplerových zákonov vypočítal, že táto sila sa zmenšuje so štvorcom vzdialenosti.)
Tvrdenie, že planéty sa pohybujú po dráhach kolmých na smer
pósobiacej sily, boto v svojej dobe
revolučné a lišilo sa od vtedajšej
predstavy, že sila pósobí vždy v
smere pohybu.
Kepler poslal jeden exemplár
svojho Kozmografického mystéria
v roku 1596 do Kodane Tychovi de
Brahe. Najrenomovanejší astronám svojej doby zaujal ku „Kozmografickému mystériu" kritické
stanovisko v rozhodujúcej metodologickej otázke: O dráhach planét
nemožno uvažoval na základe špekulácií a nemožno ich zdóvodnil
argumentami vnútornej harmónie
kozmu a mystikou čísiel, ale len a
len na základe pozorovaní. Kepler
potom rok spolupracoval v Prahe
s Tychom de Brahe, ich osobné
vzájomné vztahy boli skór napáté 'ako dobré, ale to nijako nezmenšuje rozhodujúci vplyv tohto
významného muža na Keplera. Ba
stalo sa to, čo sa v histárii často
opakuje: žiak predstihol majstra,
kecl si osvojil jeho metádu. Tyehovou zbraňou, vytrvalým, možno
povedal úmorným vyhodnocovapím nie menej úmorných a systematických pozorovaní vyvrátil
Ján Kepler kompromisný systém
slnečnej sústavy Tycha de Brahe,
upresnil Kopernikov systém a
formuloval tni zákony, ktoré dodnes nachádzame v každej učebnici fyziky.
Cisár Rudolf II. pozval v roku
1597 Tycha de Brahe do Prahy za
dvorného astronóma a Keplera,
ktorý musel opustil Graz v dósledku protireformácie, za jeho
asistenta. V Prahe pridelil Tycho
Keplerovi sledovanie Marsu, svojmu zalovi Tengnagelovi pozorovanie Venuše a Christian Longomontanus mal na starosti Mesiac. Syn
Tycha de Brahe sa zaoberal alchýmiou.
Po Tychovej smrti 1601 sa stal
Kepler cisárskym matematikom a
prevzal zodpovednosf za pokračovanie v započatom diele. V Prahe
okrem kalendárov, ktoré vydával
v rokoch 1602-1606, vyšla r. 1604
„Astronomiae pars optica" (Optická časí astronómie), v ktorej doplňa optické výskumy významného
arabského vzdelanca Alhazena z
prelomu 10. a 11. storočia. Alhazen
je spolu s Galenom póvodcom teorie videnia na princípe funkcie oka
ako „camery obscury". Kepler dopinil jeho názory teáriou prevracania obrazu pri jeho vnímaní, zaviedol pojem ohniska (fokus) a pr-

svet nie je jednoduchým zmenšením makrosveta, Bohrov-Sommerfeldov planetárny model atómu
neobstál, ale bez neho by nebola
vznikla kvantová mechanika, súčasná teória mikrosveta.
Pokial ide o makrosvet, korektúry modernej fyziky ku Keplerovým zákonom a Newtonovmu gravitačnému zákonu sú minimálne.
Astronómovia pozorovali, že Merkúr sa odchyluje len nepatrne od
predpovedanej eliptickej dráhy.
Dráha elipsy sa neuzatvára, ale
každý rok sa posunie v smere pohybu planéty. Tento efekt vysvetlil v roku 1915 — 300 rokov po
Keplerovi — Albert Einstein na
základe všeobecnej teórie relativity. Pretože Merkúr má excentrickú dráhu, je možné presne určit
polohu perihélia, a pretože má relatívne velkú rýchlost obehu okolo Slnka, relativistický posun perihélia predstavuje 42" za storočie.
Pozorovaný posuv dráhy Merkúra predstavuje 574" za storočie, z
toho 532 sekúnd vysvetlila už Newtonova mechanika rušivým pósobením mých planét. Zvyšok, posun
o 42", vypočítal Einstein zo svojich rovníc gravitačného pola v
druhom priblížení. V prvom priblížení — ako Einstein osobitne
zdóraznil — vychádzajú výsledky
zhodné s Newtonovým gravitačným zákonom a s Keplerovým zákonom plóch.
Len máloktoré objavy prežili
stáročia s tak nepatrnými obmedzeniami, pokial jde o oblast ich
platnosti, ako tni Keplerove zákony.

Armilárna sféra Tycha Brahe.

KEPLEROV
HOROSKOP

Kecl sa hovorí o vztahu Keplera
k astrológii, obvykle sa cituje jeho
výrok: „Aby sa ten, kto hl¢dá pravdu, mohol slobodne oddat svojme
poslaniu, musí mat jedlo a prístrešie. Kto nič nemá, je otrokom všetkého — a kto má chuť íst do otroctva? Ak ja zostavujem kalendáre a
almanachy, je to nepochytne — bože
odpusť mi — velké otroctvo, ale nateras nutné. Keby som sa ho zbavil,
dostal by som sa do otroctva ešte ponižujúcejšieho. Lepšie je vydávat almanachy s predpoveď¢mi ako prosit
o almužnu. Astrológi¢ je dcér¢ astronómie a hoci ¢j nezákonná, snáď je
prirodzené, aby dcéra živila matku,
ktorá by ináč mohla umriet hladom."
Po prečítaní tohto výroku nijako
neprekvapuje, že Kepler sa k Tuďom,
ktorí sa naňho obracali so žiadostou
o horoskop, správal sice trochu blahosklonne, ale službu neodmietol.
Medzi jeho klientov patrili mnohé
vplyvné osobnosti (okrem mých aj
Valdštejn). Horoskopy „matematika
jeho cisárskeho veličenstva" mali
úspech. Zrejme sa dvorný matematik dobre vyznal nielen vo hviezdach, ale aj v Iudských povahách.
Sám o tom píše: „Ten astrológ, ktorý
predpovedá niektoré veci podIa oblohy a nezohl¢dňuje povahu, dušu,
rozum, silu a telesnú konštrukciu
toho, komu predpovedá, postupuje
nesprávne". Otvorene však zavrhoval
iba tradičnú astrológiu a snažil sa
ju nahradit „novou, pravdivejšou".
Neveril, že by osudy Tudí boli pod
vplyvom svetiel na nebi, ale zato tvrdil, že Tudská duša má schopnost reagovat na harmonické vztahy medzi
uhlami, ktoré zvierajú smery na tieto svetlá. Duša — rezonátor je tým
zástupcom, prostredníctvom ktorého
nebesá zasahujú do pozemských vecí
Ked mal 26 rokov, zostavil si horoskop sám pre seba. Uložený je v
archíve AV ZSSR v Leningrade spolu
s ostatnými rukopismi a korešpondenciou Keplerovej pozostalosti, kto-

rú pred 150 rokmi odkúpila Katarína
II. pre petrohradskú akadénůu. Časopis Priroda (1/1980) uverejnil podstatné časti tohto rozsiahleho horoskopu — a treba priznat, že je to čítanie nanajvýš zaujímavé. Ako sa v
ňom zračí vztah Keplera k astrológii?
Horoskop začína slovami: „Tomuto
človeku je od narodenia súdené trávit včičšinu času nežením tažkých
úloh, ktoré mých odr¢dzujú." (Uznáte, predpoveď v pinom rozsahu pravdivá. Čítajme však v horoskope ďalej; stojí za to.)
„Ešte ako chlapec zaoberal sa zákonmi verš¢, skúšal n¢písat komédie, vyberal si dlhočizné žalmy ¢ vryl
si ich do pam¢ti, snažil sa naučit naspamdt všetky poučky Krusiusovej
Gramatiky. .. Matematiku mal najradšej so všetkých predmetov a vo
filozofii prečítal diela Aristotela,
spoznámkov¢ljeho Fyziku a preskočil Etiku, aby sa čím skór dostal
k Analytike . . .
.. . Tento človek má bystrý um a
neudržatelné sklony k prefikanosti,
klamstvu a luhárstvu. Aj tieto hlúpe
sklony pramenia z toho istého zdroja ako sklon k žartovaniu: vyvoláva
ich Merkúr, podporuje Mars. ..
. Merkúr v VII. dome značí náhlivost a nespósobilost k práci, veď
samotný Merkúr sa pohybuje rýchlo.
Avšak Slnko v sextile so Saturnom
značí usilovnost a vytrvalost .. .
.. . Človek, o ktorom je reč, má sice 26 rokov, ale ako keby prebýval
v detstve. Jeho konanie sa vyznačuje mimori¢dnou všestrannostou. Nie
vždy dosiahol, čo bobo v jeho silách.
Nemá sklony ku vytrvalej, zdihavej
práci, máva prudké ¢ rýchlo hasnúce záchvaty pracovitosti... Nech je
jeho horlivost akákolvek, robota mu
nevonia. ..
Je to horoskop? Skór svieži autoportrét, píraný zTahka, miestami polovážne, ale niekde zas milo úprimný. Dnes by sme povedali, že v tom
bola zdravá dávka reeesie. Vece ako
ináč brat napríklad túto pasáž: „Tento človek má psin povahu. Úpine sa
podobá na obyčajného dunča. Dokonca aj rád jedáva to, čo majú radi psi:
obhrýza kosti, žuje chlebové kórky
a pohltá všetko, čo mu len príde na
oči."
Tento horoskop písal Kepler spolu
so svojím spolužiakom. Rukopis z
mladosti zostal nedokončený a zachoval sa v archíve ako vzácny dokument starý štyri storočia, prameň pre
podrobné štúdium zložitej osobnosti
velkého vedca. Niektorí historici tvrdil, že Keplerov vztah k astrológii
nebol až tak jednoznačné zamietavý
ako by to vyplývalo z mnohých jeho
výrokov, že tento vedec, ktorého dielo malo nesmierny dosah pre racionálne ponímanie prírodných zákonov, bol napriek tomu „v súkromí"
dietatom svojej doby — zataženej
mystickým ponímaním síl, oviadajúcich dianie na nebi i na Zemi. Ale
nech historici hodnotia Keplerov postoj k astrológii akokolvek, zaujímavý vlastný horoskop nenechána nikoho na pochybách, že pri jeho písaní pred štyrmi storočiami sa dvaja
spolužiaci výborne zabávali.
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Malý kurz
astronómie

SEYFERTOVE
GALAXIE
A KVAZARY
Kecy Carl K. Seyfert študoval
špirálové galaxie na observatóriu
na Mt. Wilson, objavil r. 1943 početnú triedu galaxií, ktorá dnes
nesie jeho meno. Patrí do nej
zhruba desatina najjasnejších a
teda aj najhmotnejších galaxií;
slabšie galaxie sú v nej zastúpené
menej. Najbližšie známe Seyfertove galaxie NGC 4151 a NGC 1068
sú vzdialené 10 Mpc. Ta znamená,
že svetlo z nich k nám letí asi 30
miliónov rokov, teda že ich pozorujeme tak, ako vyzerali pred
týmto časom (ktorý napokon nie
je vzhladom k veku našej Galaxie
— 12 miliárd rokov — až tak dlhý).
Seyfertove galaxie sa od ostatných odlišujú najmá spektrom. Z
ich malého, velmi jasného jadra
vychádza žiarenie vodíka, kyslíka,
horčíka a dalších prvkov, ktoré tu
pri teplote okolo 10 000 K sú v
plynnom stave. Samotné žiarenie
zdroja vysiela plyn, na ktorý dopadajú ultrafialové fotóny, vyžarované z centrálneho zdroja v strede
jadra. Preto v spektre jadra prevládajú mohutné emisné čiary
týchto prvkov. V galaxiách mých
typov žiaria najmi hviezdy, a
preto sa ich spektrá podobajú
hviezdnym, s mnohými absorpčnými čiarami.
Emisné čiary v spektrách Seyfertových galaxií sú popri svojej
mohutnosti pozoruhodné aj neob-

vé čiary zostávajú skoro rovnaké.
Informácia o rýchlosti zmeny hovorí o veTkosti zdroja. Prečo práve
o vePkosti, to ukáže nasledujúca úvaha:
Svetlo zo Slnka k nám letí asi
8 minút. Keby celé Slnko naraz
zhaslo, po uplynutí tých 8 minút
by k nám doleteli posledné fotóny
zo stredu slnečného kotúča, teda z
miesta na povrchu Slnka, ktoré je
k nám najbližšie. Fotóny z okraj
kotúča však musia prekonat vzdialenost dlhšiu zhruba o slnečný polomer R = 695 000 km a doletia
k nám neskoršie o čas At =R/c
2 s. Teda aj keby Slnko zhaslo naraz, videu by sme ho zhasínat asi
dye sekundy (nezávisle na tom, z
akej vzdialenosti by sme jeho pohasnutie pozorovali). V skutočnosti sa každý reálny zdroj rozsvecuje alebo pohasína pomalšie a tak
odhad jeho rozmeru z nameraného
trvania zmeny žiarenia dáva maximálne možnú velkost zdroja. A
tak oblast, ktorá vysiela spojité
žiarenie, má rozmery nanajvýš
niekoTko desiatok svetelných dní
(desatiny parseku), zdroj širokých
čiar vodíka má rozmery nanajvýš
niekoTko svetelných rokov (parseky) a oblaky plynu, ktoré vysielajú užšie zakázané emisné čiary
kyslíka, rozkladajú sa v priestore
s priemerom až niekoTko tisíc parsekov.
Všetko toto bobo známe ešte
pred objevením kvazarov, avšak
príčina „aktivity jadier", teda povaha centrálneho zdroja, známa
nebola a nie je ani dodnes. Prehiad súčasných názorov na stavbu
a činnost tohto „motora" kvazarov
a galaxií dával článok Kvazary a
kvazary (pozri Kozmos 3/1980).
Pre pochopenie funkcie „motora"
v strede galaxie treba si uvedomit,
že:
1. „Motor" poskytuje energiu pre
celé žiarenie galaxie, s výnimkou
žiarenia hviezd. Jeho abnormálne
vysoký výkon sa kryje pravdepodobne energiou uvoInenou pri páde plynu do centrálnej čiernej diery.

Typy galaxií
s aktívnym jadrom

Charakteristické vlastnosti, príklady

Seyfertove galaxie

Mohutné a široké emisné čiary v spektre. Infračervené žiarenie prachu.
Niekedy majú špirálovú štruktúru.
Malé jadrá s neobyčajne vysokou plošnou jasnostou.
Na fotografických snímkach majú prakticky bodové obrazy (ako hviezdy).
Silné ultrafialové žiarenie (so spojitým spektrom).
Galaxia M 87 s výtryskom najmenej siedmich plynových oblakov z jadra.
Galaxia M 82, Noci sa o reálnosti explózie iba diskutuje. Rýchlosti oblakov, letiacich od jadra, sú podla Dopplerovho posunu také, že výbuch
mohol nastat pred niekoIkými miliónmi rokov.
Na opačných stranách malého viditelného zdroja sú omnoho rozsiahlejšie
laloky elektrónov, žiariacich v rádiovej oblasti spektra.
Prakticky bodové zdroje s velkým posuvom spektrálnych čiar k dlhovinnému kontu spektra.

kompaktné (Zwickyho) galaxie
N — galaxie
Markarianove galaxie
niektoré eliptické galaxie
galaxie so znakmi explózií okolo
jadra
niektoré rádiové galaxie
kvazary
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vyklou šírkou. Rozšírenie spektrálnej čiary je spósobené Dopplerovým javom. Obyčajne o Dopplerovom jave hovoríme v súvislosti
so vzdaTovaním objektov ako celku; v tomto prípade však ide o
prejav pohybu jednotlivých vyžarujúcich atómov voči pozorovateIovi. Atómy, ktoré vysielajú žiarenie určitej vinovej dlžky sa totiž v plyne pohybujú chaoticky,
váčšinou tým rýchlejšie, čím má
plyn vyššiu teplotu. Žiarenie atómov, ktoré sa k pozorovatelovi
približujú róznou rýchlostou, zachytáva sa preto s rózne velkým
posuvom smerom ku kratším vlnovým dlžkam a žiarenie vzdaTujúcich sa atómov má zas rózne
velký posuv k váčším vinovým
dlžkam než má stred čiary. Výsledkom je rozšírenie čiary od
stredu danej vinovej c]ižky na obe
strany. Odchýlka vinovej dlžky potom vyjadruje rýcblosf pohybu
(vzdaTovania alebo približovania)
celého oblaku žiariaceho plynu.
Šírka čiary móže byt teda mierou
priemernej rýchlosti jednotlivých
atómov, prúdov plynu alebo i celých oblakov. Je to aj prípad jadier Seyfertových galaxií, v tesnej
blízkosti ktorých sa plyn pohybuje
rýchlostou až tisíce km za sekundu.
Tieto jadrá často menia svoju
jasnost, a preto sa im hovorí aktívne jadrá. Zistilo sa však, že aktívne jadrá majú aj mé typy galaxií a kvazary. V tomto členení
móže niektorá galaxia patrif i do
viacerých skupín, napr. Seyfertova galaxia NGC 1275 je zdrojom
rádiového žiarenia (zdroj Perseus
A), jej obraz pripomína explóziu
podobnú Krabej hmlovine a z jadra vychádza silné ultrafialové žiarenie.
Zaujímavé je sledovat časovú
premennost žiarenia jadier Seyfertových galaxií. Najrýchlejšie sa
mení, asi za desiatky dní, spojité
spektrum (spektrum medzi emisnými čiarami alebo kontinuum),
zatial čo emisné čiary vodíka sa
menia v priebehu rokov a kyslíko-

2. Spektrum (spojité) „motora" —
centrálneho zdroja je úpine odlišné od akýchkolvek horúcich hviezd
alebo mých telies a je preto netepelné. Vzniká pravdepodobne pohybom volných elektrónov v magnetickom poli zdroja (synchrotrónové žiarenie) a pri zrážkach
elektrónov s fotónmi, pri ktorých
fotóny získavajú od elektrónov energiu (inverzný Comptonov jav).
Takéto netepelné žiarenie vysielajú aj oblaky plynu vo výtryskoch
z jadier.
Čiarové a spojité spektrá kvazarov (najmá relatívne blízkych) sa
nápadne podobajú spektrám Seyfertových galaxií, najmá typu I.
Podla rýchlostí plynu, odvodených
zo šírky spektrálnych čiar, delia sa
Seyfertove galaxie na dye skupiny.
Z vodíkových čiar vyplývajú rýchlosti plynu 500 až 2000 km/s pre typ
II a pre typ I a pre kvazary rýchlosti až 10 000 km/s. Kyslíkové
čiary obohh typov a kvazarov ukazujú rýcblosti 500 až 2000 km/s.
Máme teda pred sebou dye triedy
objektov, v niečom podobné a v
niečom rozdielne. Seyfertove galaxie majú stredový „motor" obalený najprv niekoIkými vrstvami
plynových oblakov, potom vrstvou
medzihviezdnej látky a nakonec
je obklopený hviezdami, zatial čo
kvazary majú obaly omnoho chudobnejšie. Kvazary však určíte obsahujú aj hviezdy, lebo v spektrách
majú čiary aj tých prvkov, ktoré
vznikajú len pri jadrových reakciách vo vnútri hviezd. Fotografie
niektorých kvazarov ukázali, že
majú dokonca aj špirálové ramená.
Hustota plynu v oblakoch klesá
so vzdialenostou od centra, a to z
hodnoty okolo 10 miliárd volných
elektrónov a protónov v cm3, až
na niekolko tisíc vo vzdialenosti
nekolkých kiloparsekov. Jednotlivé oblaky v týchto vzdialenostiach
sa podarilo dokonca rozlíšit na fotografiách najbližších Seyfertových galaxií. Vzdialenejšie plynové
oblaky obsahujú aj drobné prachové zrnká (mikrometrové), ktoré
žiarenie
ultrafialové
poblcujú
zdroja, zahrejú sa tým na 200 K a
potom vysielajú infračervené žiarenie, odpovedajúce tejto teplote.
O tom, či v postupnosti: kvazary—Seyfertove galaxie I-Seyfertove galaxie II-eliptické galaxie, sú
ukryté nejaké vývojové vztahy
(ako napr. rasy — trilobity — človek) alebo či sa tieto objekty vyvinuli v rovnakom čase, ale pri
róznych počiatočných podmienkach (napr. ryby, obojživelníky,
plazy, vtáky, cicavice, človek) — to
sa ukáže až v budúcnosti. Zatial
pravdepodobnejšou
sa zdá byf
druhá možnost.
—ms—

NOVÉ KNIHY
B. MULLER:
ZÁKLADY ASTRONOMIE
Z nemeckého originálu Grundzi ge
der Astronomie preložila RNDr. M.
Hajduková, CSc.; vydalo vydavatePstvo Alfa.
Rozsah 240 strán, 116 obrázkov; cena
16.— Kčs
Kniha je určená širokému okruhu
čitateIov, najmá mládeži, študentom
stredných i vysokých škol, ale aj
stredoškolským učiteTom, členom astronomických krúžkov, pracovníkom
hvezdární a každému záujemcovi o
astronómiu.
Táto kniha si nekladie za ciel podat prehYad doterajších poznatkov
astronómie, ale kladie dóraz na to,
aby vysvetlila základné metódy. Ukazuje, ako si móže čitatel sám za pomoci stredoškolskej matematiky odvodit platnost základných zákonov,
napr. pohybu kozmických telies a
počítat leh dráhy. Chce uviest čitatela do situácie, aby vedel hodnotit
presnost získaných poznatkov. Skór
ako plijme slovné informácie, napríklad o vzdialenostiach kvazaru, mal
by sám raz sledovat, krok za krokom,
ako sa táto vzdialenost určuje. Autor
vychádza z toho, že vedecký obraz
sveta získa sa len vtedy, ked si s velkou trpezlivostou osvojíme myšlienkové postupy, pomocou ktorých sa
výsledky získali. Rozoberá určovanie
pohybu, vzdialenosti, hmotnosti, teploty, jasnosti, rozmerov a mých veličín kozmických objektov. Touto formou kniha prehlbuje astronomické
poznatky, získané pri čítaní inej populárno-vedeckej literatúry.

toky, bioplyn, atd.). V poslednej časti
sa autor zaoberá najróznejšími spósobmi akumulácie slnečnej energie.
Kniha dáva široký prehlad možností využitia slnečnej energie a vysvetYuje všetky dóležitejšie pojmy.
Je vhodným úvodom do problematiky tohto najmodernejšieho úseku
energetiky. Velký počet obrázkov
prispieva k zrozumitelnosti a názornosti výkladu.
RNDr. P. Paluš, CSc.

FILOZOFIA A KOZMOLOGIA
Akbar Tursunov: Filozofia a súčasná kozmológia, Pravda, Bratislava
1980, 184 s. V práci sovietskeho filozofa Akbara Tursunova nájde Čitatel analýzu filozofických a svetonázorových problémov súčasnej kozmológie.
Kniha má šest kapitol: 1. Vztah
filozofie a kozmológie ako metodologický problém; 2. Kozmologická extrapolácia; 3. K logike vytvárania a
interpretácie kozmologickej teórie; 4.
Kozmologická štruktúra priestoru; 5.
Čas a vesmír; 6. Svetonázorové aspekty vedeckej kozmológie.
Autor výborne ovláda odbornú
kozmickú a astrofyzikálnu problematiku, dokázal na neveIkom priestore fundovane rozviest množstvo
problémov vztahu filozofie a kozmológie i metodologických problémov
kozmológie. Oboznamuje čitateIa s
najnovšími kozmologickými tečnami
a hypotézami, ktoré hodnotí z dialekticko-materialistických
pozícií.
Práca je napísaná metodicky a pútavo, a preto je vhodná aj pre širší
okruh záujemcov o túto problematiku.
—dn—

Kniha pre pionierov:
J. KLECZEK: „SLUNEČNf
ENERGIE - rJVOD DO
HELIOTECHNIKY".

ODZNAK ODBORNOSTI
ASTRONOM

Vydalo Štátne nakladatelstvo technickej literatúry, Praha 1981; 192
strán, 103 obrázkov, 5 tabuliek, cena
brožovaného výtlačku Kčs 14.

Autori: Jaroslav Brejcha, Igor Kapišinský. Vydalo pionierske oddelenie
SÚV SZM vo vydavateIstve Smena;
150 strán, 49 obrázkov (z toho 28 fotografii), cena 8.— Kčs.

Kleczkova kniha je prvou knižkou
o využití slnečnej energie, ktorá u
nás vychádza. Vydáva ju SNTL,
avšak v pomerne malom náklade,
ktorý nezodpovedá živému záujmu o
využitie slnečnej energie v našich
krajinách.
Vysvetluje všetky základné pojmy
z helioenergetiky — t. j. vedy a techniky využitia slnečnej energie. Tematicky je rozdelená na šest úsekov.
Najskór sa preberajú vlastnosti slnečného žiarenia a jeho množstvo v róznych oblastiach našej republiky.
Hlavná časí knihy je venovaná priainej premene slnečného žiarenia na
teplo, na elektrinu, na chemickú
energiu a na prácu motorov. Objasňujú sa aj nepriame spósoby využitia slnečnej energie (vietor, vodné

Malá knižka určená pionierom od
12 do 15 rokov. Obsahuje základné
astronomické poznatky počínajúc
orientáciou na oblohe a poznávaním
súhvezdí cez poznatky o slnečnej sústave a hviezdnom vesmíre až po
praktické návody na zostrojenie slnečných hodin alebo jednoduchého
dalekohIadu. Každá kapitola končí
kontrolnými otázkami. Kniha podáva
presné inštrukcie, ako získat odznak
odbornosti Astronóm. Pionieri v nej
nájdu aj zoznam Pudových hvezdární a planetárií v ČSSR s adresami,
tabulky astronomických zaujímavostí a krátky slovník odborných výrazov.
—mh-
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Nové planetárium v Ostravě
Dne 15. října 1980 bylo v OstravěPorubě slávnostně otevřeno vědeckovýzkumné pracoviště Báňská měřičská základna, v jehož komplexu je
vybudována hvězdárna a planetárium.
Báňská měřičská základna byla
vystavěna péčí Ostravsko-karvinského revíru, Vysoké školy báňské a Národního výboru města Ostravy. Hlavním úkolem tohoto specializovaného
zařízení je zabezpečovaní ochrany
dolů Ostravsko-karvinského revíru
proti následkům otřesů půdy. Pro tuto oblast je v komplexu Báňské měřičské základny vybudována seismická stanice.
Jako další měřičská zařízení je zde
vybudována měřičská věž pro měření
svislosti důlních šachet a geodetická
základna vybavená teodolitem pro
návaznost na souřadnou síť. Pro astronomickou obec je důležitý fakt, že
v Báňské měřičské základně bylo nalezeno místo i pro hvězdárnu a planetárium.
Hvězdárna, která ma jednu pozorovatelnu je vybavena refraktorem
150 mm coudé fy. Zeiss, který bude
sloužit pro demonstraci školám, veřejnosti i pro odbornou práci pracovníků — astronomů Báňské měřičské
základny.
Pro mimoškolní výuku mládeže
všech stupňů škol je mimořádně důležité nové planetárium. Do současnosti bylo v Československu v provozu celkem 6 planetárií: jedno velké
Zeissovo planetárium v Praze a pět
malých v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Královém, Plzni a Košicích. Dosavadní rozložení těchto specializovaných
kulturně-výchovných
zařízení v ČSSR ukazuje, že nové
planetárium bylo vybudováno ve velké spádové oblasti, kde dosud astronomické centrum chybělo.
Ostravské planetárium je zcela novým typem, v Československu vůbec
prvním instalovaným přístrojem. Je
to osmnáctý kus po planetáriích vybudovaných firmou Zeiss Jena v
NDR, PLR, BLR, SSSR, Indii, Brazílii, Francii a Rakousku. Tento model
planetária středního typu spojuje ve
svých konstrukčních prvcích výhody
obou předešlých starších přístrojů.
Demonstrace jednotlivých astronomických jevů a úkazů na obloze převyšuje množstvím i věrohodností dosavadní možnosti jak malého tak i
velkého planetária. Jen výčet všech
možností demonstrace astronomických úkazů tohoto planetária obsahuje několik stránek textu.
Základní rozdíly proti velkému
Zeissovu planetáriu jsou:
—menší průměr kopule (15; 12,5;
10 m)
—pohyb kolem vertikální osy
— úpiná automatizace provozu
Ze speciálních možností demonstrací
uveďme alespoň jediný příklad. V
planetariu je možno sledovat v průběhu zvoleného roku průběh časové
rovnice asi na minutu přesně.
Vlastní planetárium je namonto56
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váno v kopuli o průměru 12,5 metru.
Projekční přístroj stojí uprostřed
místnosti a je celý ovládán od samostatného panelu při obvodu místnosti.
U ovládacího pultu jsou kromě všech
ovládacích prvků umístěny i diaprojektor a magnetofon. Přístroj lze používat ve třech možnostech provozu:
— ruční ovládání
— nahrávání řídících impulzů
— automatická přehrávka programu.
Veškeré instrukce nahrává planetárium přímo na magnetofonový pásek
(na jeho druhou stopu) a při přehrávce je tak zabezpečen zcela automatický chod vlastního přístroje.

Úspešný seminár
Vo Východoslovenskom kraji rastie záujem mladých astronómov amatérov o pozorovanie meteorov a
premenných hviezd. Stalo sa vyhTadávanou formou praktickej činnosti
nielen pri KH v Prešove, ale aj v
Humennom, Snine, Rožňave. Vyjst
v ústrety mladým záujemcom znamenalo prípravu pútavých akcií a
podujatí, ktoré svojím zameraním
niesli fažisko teoretickej i praktickej
prípravy pozorovateTov. Na tomto
mieste možno spomenút meteorické
expedície znamenajúce praktickú prípravu, zácvik, ale aj cieTavedomú pozorovateTskú činnost odborného charakteru. Tu sa mladí Tudia naučili
trpezlivej a náročnej práci, overili si
teoretickú prípravu získanú vo svojich krúžkoch.
Chybou by však bobo uskutočňovat
pre amatérov len pozorovania, expedície. Tak by nám teória pokulhávala za praxou, čo rozhodne neprispie-

Vysoká věrohodnost zobrazení a
piná automatizace provozu předurčuje toto planetárium k maximálnímu
provozu ve výchovném procesu v
rámci mimoškolní výchovy a vzdělávání. V mnoha předmětech je zcela
nezastupitelnou pomůckou při výkladu astronomických faktů. Ve fyzice
lze s pomocí tohto planetária zcela
předvádět
astronomické
precizně
souřadnice a navazující výuku astrometrie. Také speciální projektory
zatmění a projektory sluneční soustavy a Jupiterova systému dovolují
předvést závažné astrofyzikální skutečnosti.
Je nyní žádoucí v krátké době
zvládnout počáteční obtíže v provozu a umožnit piné zapojení tohoto
zařízení do mimoškólní výchovy
mládeže. Také pedagogičtí pracovníci by se měli zajímat o toto zařízení,
aby zabezpečili návštěvnost v novém
planetáriu.
Adresa nového planetária je:
Báňska měřičská základna
při Vysoké škole báňské
70800 Ostrava -Poruba

va úrovni mladých pozorovateTov.
Preto sa v plánoch práce počíta aj so
seminármi o nových poznatkoch v
oblasti výskumu meteorov a premenných hviezd. Jeden zo seminárov pripravila KH Prešov v novembri pre
vedúcich AK a pozorovateTov meteorov a premenných hviezd v našom
kraji. O seminár bol velký záujem, o
čom svedčí počet účastníkov — 97. V
aule KPÚ v Prešove sa zišli mladí
pozorovatelia s poprednými odborníkmi a pracovníkmi AÜ SAV v
Bratislave. Vypočuli si prednášky o
najnovších poznatkoch štúdia medziplanetárnej hmoty a premenných
hviezd. Prednášatelia sa pútavou formou snažili vysvetlit problematiku
pozorovaní. Ukázali medzery v pozorovaniach amatérskych skupín a poskytli cenné rady pre zlepšenie celkovej úrovne vizuálnych pozorovaní
mladých astronómov amatérov.
Veríme, že seminár nebol jediným
svojho druhu a pozorovateTov móžeme ubezpečit o prípravách podobných akcií v našom kraji aj v tomto
roku.
J. Humeňanský, KH Prešov

KRAJSKÁ HVEZDAREŇ V HLOHOVCI

Ili. ročník astronomickej súfaže

Do krajského kola, ktoré sa konaló dňa 16. 12. 1980 v sále ZK
Slovakofarmy pri Krajskej hvezdárni v Hlohovci, prišlo 18 súfažiacich. Vzorne vypracované protokoly o vlastnom pozorovaní bdi
predzvesfou ich dohrej pripravenosti a solídnej úrovne súfaže. V
krajskom kole nešili štyri teoretické úlohy a programové listy s 15
otázkami z preštudovaných kapitol. Štrnásf súfažiacich sa stalo úspešnými riešitelmi III. ročníka
Krajskej astronomickej súfaže.

Prvých desaf:

Vífazi krajského kola III. ročníka astronomickej súfaže pri preberaní cien
— P. Lerman, A. Stankevičová, T. Vlčková
Už po tretíkrát usporiadala
Krajská hvezdáreň v Hlohovci, v
spolupráci s Krajským pedagogickým ústavom v Bratislave a Pedagogickou fakultou v Nitre, krajské
kolo astronomickej súfaže. Súfaž je
určená pre stredoškolákov, predovšetkým pre členov astronomických krúžkov.
V prvom kole mali súfažiaci od
začiatku šk. roka 1980/81 vyriešif
15 úloh — príkladov a preštudovaf
tni vybrané kapitoly z astronómie.
Okrem toho mali vypracovat protokol o astronomickom pozorovaní
podia pripravených návodov. Je
potešiteYné, že sa základňa súfažiacich z ročníka na ročník výrazne zváčšuje. Do tretieho ročníka
sa zapojilo 17 škól Západoslovenského kraja, váčšinou gymnázií,
čo predstavuje vyše 70 súfažiacich.

Slnko

Vífaz krajského kola III. ročníka astronomickej súfaže — Peter Lerman,
Gymnázium Partizánske.

zdroj energie

V závere roka 1980 inštalovala Krajská hvezdáreň v Prešove putovnú výstavu o helioenergetike —
o možnostiach využívania slnečných kolektorov
v našich prírodných podmienkach a o svetovom
trende využívania slnečnej energie pre prospech
Pudstva. Výstava sa teší velkému záujmu medzi
technickými pracovníkmi, projektantmi a energetikmi. Po Prešove, Humennom, Snine bude výstava
aj v ďalších mestách Východoslovenského kraja.

-šl-

1. Peter Čerman,
Gymnázium Partizánske
2. Alexandra Stankevičová,
Gymnázium Hlohovec
3. Tatiana Vlčková,
Gymnázium Hlohovec
4. Svetozár Štefeček,
Gymnázium Senica
5. Milan Janíček,
Gymnázium Trnava
6. Jozef Miklovič,
Gymnázium Partizánske
7. Marián Gunis,
Gymnázium TopoPčany
8. Ivan Dorotovič,
Gymnázium Komárno
9. Peter Chlebo,
Gymnázium Levice
10. Pavol Denes,
Gymnázium Komárno

Prví traja boli odmenení vecnými cenami, suvenírmi a diplomami, ostatní dostali suveníry a diplomy Krajskej hvezdárne.
Poslanie súfaže sa spinilo. Mladí
nadšení záujemci o astronómiu
mali možnosf zmeraf si sily, prezentovaf sa v krajskom merítku a
nabraf podnety do dalšej záujmovej práce. Veríme, že sa súfaž i v
dalších ročníkoch bude tešif veIkému záujmu a že si vynúti i celoslovenský charakter.
—cha-

V septembri minulého roku sme
opáf začali s výstavbou hvezdárne v
Banskej Bystrici na
Vartovke. Je to posledná fáza celkovej
prestavby toho areálu, ktorú plánujeme ukončil do
konca roku 1981. Ked sa vystavia planetárium
v Banskej Bystrici (podia plánu v 7. páfročnici),
bude areál Vartovky slúžif najmá pre odbornú činnosf pracovníkov hvezdárne a tiež ako odborné
školitelské centrum pre vedúcich astronomických
krúžkov a mých vážnych záujemcov o astronómiu.

Vartouka
bude krajšia
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CestaflO hvezdórňuch

za mestom. Ani táto hvezdáreň,
ktorej zriadovateTom je národný
výbor, nemá žiadneho pracovníka:
popularizačnú činnosf ako aj odborné pozorovanie,zamerané hlavne na pozorovanie zákrytov hviezd
Mesiacom, vykonávajú dobrovolníci z radov astronómov amatérov.
Na pozorovanie slúži zrkadlový
cPalekohrad typu Cassegrain 250/
3800 mm. Zaujímavo je riešené aj
registračné zariadenie, ktoré nieje
robené systémom „stopky" ale pomocou vyradeného nemocničného
elektrokardiografu. Pre pozorovania pre verejnosi a návštevy po
letných rekreačných táboroch slúži váčšinou prenosný dalekohTad
Somet binar.

ČESK1 BUDiJOVICE
Hvezdáreň v Českých Budějoviciach, postavená v prekrásnom
prostredí pri sútoku Vltavy a Mal-

Praha — účastníci zá,iazdu pred hvezdárňou na Petříne

Pre vedúcich astronomických
krúžkov a osvetových pracovníkov
usporiadalo Slovenské ústredie amatérskej astronómie v Hurbanove v dňoch 4.-9. augusta 1980 autokarový zájad po hvezdárňach na
Morave a v Čechách a do hvezdárne v Rodewischi v NDR.
ŽDÁNICE
Prvou našou zastávkou bola
hvezdáreň v Ždániciach, ktorá patrí Závodnému klubu ROH n. p.
Nářadí Ždánice. Pekné vybavenie
hvezdárne boto milým prekvapením. Aj jej činnosf je pestrá, a to
napriek tomu, že hvezdáreň nemá
žiadneho plateného pracovníka:

Pražské planetárium
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celú činnosf zabezpečujú len dobrovolní spolupracovníci, váčšinou
v spolupráci s inými astronomickými pracoviskami. V prevádzke
sú dye kupoly s dalekohPadmi pre
vizuálne i fotografické pozorovanie a koronograf. Vo výstavbe je
malé planetárium. Pre popularizačné akcie majú tu k dispozícii
peknú prednáškovú sálu a velkú
spoločenskú miestnosf. K tomuto
komplexu pribudne dokonca aj
sauna, ktorá sa práve dobudována.
JINDŘICHŮV HRADEC
Našou cfalšou zastávkou bola
hvezdárnička
Jindřichovom
v
Hradci, ktorá je pekne situovaná

Cassegrain 250/3800 mm v kupole
hvezdárne v Jindřichovom Hradci

Jindřichův Hradec — budova hvezdárne

Hvezdáreň a planetárium v Českých Budějoviciach

hora (1083 m n. m.) Šumavy má
velmi výhodné klimatické a tým
aj pozorovacie podmienky. Kupola hvezdárne má priemer 8 m a je
v nej umiestnený reflektor s priemerom zrkadla 1000 mm, Maksutovova komora 625/830/1870 mm a
Zeissov dvojitý refraktor s objektívmi 250 a 170 min. Pri príležitosti 500-tého výročia narodenia
M. Kopernika dali na Kleti do prevádzky novú kupolu, ktorá je spoločným pracoviskom hvezdárne v
Českých Budějoviciach a v Prahe.
V tejto kupole, ktorá má samostatnú budovu a priemer 8 m, je
60 cm reflektor a 30 cm refraktor.
ČinnosE hvezdárne v Českých Budějoviciach je teda krásnym prí-

kladom astronomického pracoviska, kde sa snúbi amatérske nadšenie s profesionálnou prácou. Oboje prináša hodnotné výsledky na
poli vedeckom i osvetovom.
V rámci kultúrnej časti zájazdu
hodno spomenúf návštevu „magneta južných Čiech" — zámku
boká nad Vltavou, kde nás z velkého množstva unikátnych exponátov zaujal, okrem mého, velký
glóbus hviezdnej oblohy.
mu-

še, je druhá najstaršia Pudová
hvezdáreň v ČSSR. Otvorená bola
r. 1937 a dnes je to jedna z najmodernejšie vybavených hvezdární. Je pri nej aj malé planetárium,
ktoré boto uvedené do prevádzky
roku 1971. V kupole sú dva refraktory 110/1480 mm a 150/1840
mm a Cassegrain 310/4000 mm.
Hvezdáreň bota poverená aj pinením celoštátnej výskumnej úlohy
„Pozičné a astrofyzikálne štúdiurn
malých telies slnečnej sústavy".
Zodpovedným riešiteTom je riaditeP hvezdárne doc. RNDr. A. Mrkos, CSc. Odborné pozorovania sa
vykonávajú na vysunutom pracovisku českobudějovickej hvezdárne na Kleti. Táto vyše tisícmetrová

DOJMY Z NDR
Pocitu závisti sme sa neubránili
pri pohIade na budovu a vybavenie hvezdárne v Rodewischi. Táto
školská (!) hvezdáreň, ktorá nesie
meno prvého kozmonauta NDR S.
Jáhna, zameriava sa okrem výučby a popularizácie na pozorovanie
umelých družíc, ktoré sa vykonávajú — vizuálne i fotograficky —
priamo na terase hvezdárne. Pre
fotografické pozorovanie majú tu
k dispozícii svetelný objektív 1 : 4
s priemerom 17 cm. V archíve
hvezdárne je okrem množstva snímok družíc aj niekoTko pekných
fotografií meteorov a mnoho fotografií zaujímaných astronomických
úkazov. V kupole s priemerom 5 m
je inštalovaný refraktor s priemerom objektívu 105 mm a Cassegrain 300/5500 mm. Samotná hvezdáreň je vo velmi peknom prostredí za mestom a jej interiér je
vybavený tak, ako je jste snom
mnohých astronómov amatérov na
Slovensku.
PRAHA

Komora na fotografovanie družíc na hvezdárni v Rodewischi. Priemer objektivu 17 cm, svetelnosf 1 : 4, sníma sa Exaktou.

Návšteva Prahy bola atraktívna.
Prehliadka hvezdárne na Petříne
a astronomických památihodností
iste zanechá vo všetkých účastní59

koch hlboké zážitky. Petřínska
hvezdáreň je najstaršou Pudovou
hvezdárňou v Československu. V r.
1976 bola dokončená jej rekonštrukcia a tým vznikli nové možnosti pre prácu astronomických
nadšencovi. V hlavnej kupole je
Zeissov dvojitý refraktor s koronografom, v západnej kupole je
umiestnený nový prístroj Meniskus Cassegrain s priemerom zrkadla 37 cm. V pozorovacom domčeku je hTadač komét 200/1370
mm, ktorí si móžu návštevníci
zapožičiavaf a pod vedením odborných pracovníkov hvezdárne sami
pozorovaf. Výstava v priestoroch
hvezdárne je prierezom histórie
astronómie od najstarších čias až
po súčasnosf. Hvezdáreň na Petříne má ešte pobočku v Ďábliciach,
kde je dalekohTad so zrkadlom 40
cm. V Prahe je tiež jediné velké
planetárium v ČSSR. Jeho plavnou náplňou je výuka pre všetky
druhy škól. Pozoruhodné boli aj
prehliadky astronomických pamiatok Prahy, ktoré sú svojho druhu
jedinečné, ved Praha bola hlavne
na prelome 16. a 17. storočia významným centrom vtedajšieho astronomického sveta. Pósobili tu
Hájek z Hájku, Tycho de Brahe,
Kepler a ďalší.
Účastníci zájazdu sa teda oboznámili s prácou a činnosfou viacerých hvezdární, z ktorých všetky majú lepšiu technickú a prístrojóvú vybavenost než Pudové
hvezdárne na Slovensku. Tak si
účastníci zájazdu povzdychli „och,
keby sme my mali tieto možnosti. . .« Získali sme však aj mnoho
cenných skúseností, ktoré budeme
mócf uplatnif vo svojej práci, v
záujme toho, aby sa činnost našich
hvezdární spestrila a obohatila.
—pr—

— hvezdáreň S. Jähna
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Hoci je hvezdáreň v Rodewischi školskou hvezdárňou, má krásne pristrojové
vybavenie. V 5-metrovej kupole je 105 mm refraktor a Cassegrain 300/5500
mm.

POZORUJT
S NAMI VOLNÝM OKOM
ĎALEKOHL'ADOM
FOTOAPARÁTOM

MERKÚR, VENUŠA A MESIAC
3. A 4. JiJNA
Pozorovanie Merkúra patrí k
najzaujímavejším a súčasne k najEažším amatérskym pozorovaniam
planét. V tomto roku zo šiestich
najváčších elongácií Merkúra sú
na pozorovanie vhodné iba tni, a
to februárová, májová a novembrová. Májová elongácia Merkúra
nastane 27. V. o 05h 00m SEČ. Táto
elongácia je východná, čo značí, že
planéta bude na večernej oblohe
krátko po západe Slnka. Uhlová
vzdialenosf Merkúra od Slnka vtedy bude 23°.
Krátko po maximálnej elongácii
planéty, 3. VI. budeme mócE pozo-

Čo možno vidieť na oblohe v najbližších dvoch mesiacoch? Aké
zaujímavé úkazy stoja za to, aby sme nepremeškali príležitosf
a pripravili sa na pozorovanie? Na tieto otázky bude odpovedaf
naša nová rubrika „Pozorujte s nami". Nájdete v nej upozornenie
na niekoPko zaujímavých úkazov, ktoré sa oplatí pozoroval. Autor rubriky si vždy zistí „cestovný poriadok" planét a Mesiaca,
poprípade aj nakreslí ich polohu na oblohe, aby všetkých, čo majú
v pozorovaní oblohy síce malá prax, ale o to väčší záujem, mohol
upozornit na osobitne zaujímavé úkazy, ktoré by boto škoda premeškaE. Poradí, čo sa dá pozorovat volným okom, čo jednoduchým dalekohladom a tým, ktorí si chcú pekný zážitok zachovat
na fotografiu alebo farebný diapozitív, poradí čím fotografovat,
ako a pri akej expozícii.
Teda skúste to a pozorujte s nami: volným okom i ďalekohladom alebo si pripravte aj fotoaparát!

rovaf zaujímavé zoskupenie telies
na oblohe. V ten večer sa k Merkúru a Venuši, ktorá pomaly prechádza na večernú oblohu, pripojí
Mesiac, ktorý je krátko po nove.
Všetky tni telesá budú nevelmi
vzdialené od seba a ak sa nám podaní nájst aspoň jedno z nich, m-

žeme pomocou pripojeného obrázka nájsf i ostatné.
Obrázok nám predstavuje pohyb
telies počas oboch mesiacov a pohyb Mesiaca počas dvoch dní.
Krúžky na dráhach sú vzdialené
od seba 5 dní. Ideálny obzor je
znázornený hrubou čiarou v dolnej

Zdaleka nic každý amatér vide! už na oblohe Merkúr. Na pozorovanie teeto planéty
sa oplatí využit príležitost 3. a 4. júna, a to preto, že na malom úseku oblohy m®žeme
okrem Merkúra uvidiet aj Venušu a úzky kosáčik Mesiaca. Pozorovanie Merkúra je
pomerne náročné. Ale aj keá nemáte v pozorovaní oblohy vePkú prax, mžete skúsif
nájst zaujímavé zoskupenie troch telies podIa tohto náčrtku. Samozrejme, miesto na
oblohe, kde má fi ka,z nastat, musíte si nájst vopred aby ste neprepásli táto nic každodennú príležitosf.
61

tretine obrátka. Azimut počítame
od juhu 0° cez západ 90° na sever
180° a východ 270°, určíme si ho
podia kompasu. Výšku nad obzorom počítame od ideálneho obzoru (vodorovná rovina vo výške
očí) 0° k zenitu 90°. Na pozorovanie si musíme vopred nájst také
miesto, kde sa nám skutočný obzor, ktorý tvoria terénne prekážky, čo najviac v danom azimute
blíži k ideálnemu obzoru. Na obrázku je vyznačená i poloha Slnka
3. VI. večer, ktoré je vtedy už pod
obzorom. Všetky údaje na obrázku
sa vztahujú k rovnakému času,
ktorý je najvhodnejší pre pozorovanie — 20h 25m SEČ pre Banskú
Bystricu. Nezabudnime na úpravu
času počas leta. Pozorovat budeme teda v skutočnosti o 21h 25m
letného času, plus oprava na zemepisnú držku.
Vrátme sa však k telesám, ktoré
vtedy na oblohe uvidíme. Ich vzájomné postavenie v ten večer je
znázornené bodkovaným trojuholníkom. Merkúr je najvyššie, vpravo pod ním je Mesiac a vIavo dolu,
asi 5° nad obzorom je Venuša. Jasnost Merkúra je +1,3m, jasnost
Venuše je —3,3m a jasnost Mesiaca,
ktorý je práve 31 hodín po nove,
je asi —4m. O jeden deň neskór už
bude Mesiac od oboch planét dost
daleko a vzájomné postavenie
všetkých troch telies na oblohe bude úpine mé, avšak nemenej zaujímavé.
Merkúra a Venušu uvidíme ako
velmi slabé hviezdy a Mesiac ako
velmi úzky kosáčik.
Na pozorovanie je najvýhodnejšie použit trieder, ktorým by sme
telesá mali bez problémov nájst,
ak bude dostatočňe čisté ovzdušie.
Potom sa móžeme pokúsit nájst
objekty i volným okom.
AKO FOTOGRAFOVAŤ?
Niektorí amatéri sa iste pokúsia
toto zoskupenie planét aj sfotografovat. Nakolko v čase pozorovanie je ešte dost jasno, expozície
sa dajú stanovit citlivým expozimetrom. V prípade, že fotografujeme nepohyblivou komorou nebudeme pri pínej svetelnosti objektívu exponovat dlhšie ako 3-5
sekúnd, ak nechceme, aby sa na
filme telesá zobrazili už ako krátke
čiarky.
Nakolko telesá 3. VI. večer tvoria trojuholník približne o stranách 3°, 4° a 5°, musíme na fotografovanie zobrat objektív, ktorého zorné pole je okolo 20°. Pre kinofilmový formát sú to objektívy
s dlžkou ohniska zhruba od 120
mm do 180 mm, pre formáty 6 X
6 cm objektívy s ohniskom od 180
mm do 300 mm.
Na exponovanie použijeme pev62

ný statív a os aparátu si nastavíme do vhodného azimutu a výšky nad obzorom už vopred podia
obrázka. Kecy už objekty vyhiadáme, móžeme exponovat sériu záberov s rózne zvoleným expozičným časom.
Najvhodnejšie je použit stredne
citlivý čiernobiely, dostatočne kontrastne pracujúci negatívny materiál, napr. ORWO NP 15, alebo
NP 20. Istou výhodou oproti čiernobielemu filmu by malo byt použitie farebného diapozitívu, ktorý
nám odlíši objekty i farebne.
Pretože obe planéty a Mesiac
budú nízko nad obzorom, je pochopitelné, že výhodu budú mat tí,
čo si móžu vybrat pozorovacie
miesto s čo najváčšou nadmorskou
výškou, kde je oveia čistejší
vzduch a tmavšia obloha. Títo pozorovatelia majú šancu, že sa im
podarí zachytit pekný úkaz aj na
snímke.
JUPITER, SATURN A MESIAC
13. A 14. MAJA, 9. A 10. JÚNA
Okrem úkazu, ktorý sme si podrobne popísali, je možné počas
mája a júna pozorovat zaujímavé
postavenie Jupitera, Saturna a Mesiaca na večernej oblohe v súhvezdí Panny.
13. mája večer bude Mesiac niekolko stupňov západne od oboch
planét, o deň neskór, 14. mája večer niekolko stupňov východne.
Jasnejšia z oboch planét je Jupiter.
Úkaz síce nebude vhodný na fotografovanie, lebo Mesiac je v tom
čase tni, resp. štyri dni po prvej
štvrti, takže v jeho svetle by obraz oboch planét zanikol. Preto sa
oplatí radšej iba pozorovat.

Podobná, ale na pozorovanie výhodnejšia situácia nastane aj v júni. Mesiac bude vtedy menej jasný
(práve v prvej štvrti) takže obe
planéty uvidíme lepšie. Úkaz nastane znova v Panne, lebo obe planéty sa po oblohe pohybujú velmi
pomaly. Večer 9. VI. uvidíme telesá v poradí ziava: Saturn — Jupiter — Mesiac, 10. VI. bude poradie telies Mesiac — Saturn — Jupiter. Všetky tni telesá budú približne v priamke a rovnako od seba vzdialené — asi 4°.
URAN A NEPTÚN
Skúsenejší a technicky lepšie vybavení amatéri by sa mohli pokúsit počas oboch mesiacov fotografovat aj dye planéty, ktoré už nevidno volným okom. V máji je
vhodná doba na fotografovanie
Urána, ktorý kulminuje okolo 23h
SEČ, a v júni móžeme fotografovat a pozorovat Neptún, ktorý kulminuje okolo 22h SEČ. Urán má v
polovici mája polohu a = 15h 45m,
d = —19° 35' a jeho jasnost je
+5,7m. Neptún má v polovici júna
polohu a = 17h 32m, 8 = —21° 51'
a jasnost má +7,7m. Na orientáciu
poslúži aj nákres dráp Urána a
Neptúna, ktorý sme uverejnili v
Kozmose 1/1981.
Obe planéty sa nám zaznamenajú na filme NP 27 za bezmesačnej
noci už po 5 minútovej expozícii,
ak má použitý objektív svetelnost
minimálne 2,8 a držku ohniska okolo 100 mm (pre film formátu
6 X 6) alebo 70 mm (pre kinofilm).
Použit dlhšie ohnisko nie je výhodné, lebo budeme mat problémy
$ identifikáciou hviezd podla mapy•

Krajská hvezdáreň v Hlohovci vydala na
rok 1981 astronomický kalendár. Je to vlastne
hvezdárska ročenka, určená pre amatérov
a prispósobená ich potrebám. Údaje o pohyboch planét, elongáciách a jasnosti sú znázornené aj graficky, takže možno pohodlne nájsf
najvýhodnejšic obdobia na pozorovanie. Mapky oblohy sú spracované na každý mesiac.
Osobitná časf sa venujc premenným hviezdam, nájdeme tu zoznam premennýc do lom
vhodných pre amatérske pozorovania;sú uvedené ich polohy, jasnosti, periódy, spektrálne
typy a v 9 prípadoch aj mapky. Ďalej kalendár
obsahuje údaje o meteorických rojoch a úkazoch na oblohe. Efemeridy sú vypočítané pre
zemepisné súradnice Hlohovca a priložená je
i mapka s časovou korekciou pre rózne miesta
na Slovensku. Kalendár vznikol aj vyaka lnid ative novovzniknutej Výpočtovej sekcie Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.
Efemerjdy sa počítali na počítači HP 9830 na Astronomickom ústave SAV
v Bratislave. Kalendár je názorný a prístupný (aj cenove) a čo je dóležité,
vyšiel včas, už vlani koncom decembra. Pre budúci rok chystá hvezdáreň
v Hlohovci opSf vydanie kalendára vo váčšom náklade a s rozšírenou textovou
častou. Kalendár zostavili RNDr. E. Pittich, CSc. a D. Kalmančok a ich prácu,
ako aj iniciatívu KH v Hlohovci jste ocení každý amatér.
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VÝCHOrY A ZÁPADY SLNKA
Deň

východ
hm

západ
hm

1.5.
5.5.
9.5.
13.5.
17.5.
21.5.
25. 5.
29.5.
2.6.
6.6.
10.6.
14.6.
18.6.
22.6.
26.6.
30.6.

423
417
411
405
400
355
350
347
345
342
341
340
340
340
341
343

1857
1904
1910
1915
1920
1926
1930
1934
1938
1942
1945
1946
1948
1949
1950
1949

18. 5. 0 23h 24m:
19. 5. 0 05h 18m:
21.5. 0 05h 24m:
5.0 05h OOm:
\
28. 5. 0 09f' 42m:
3. 6. 0 14h 06PT1:

VÝCHODY A ZÁPADY
MESIACA

1 daje sú pre stredné
Slovensko —1h 17m, 48° 40'
MESAČNĚ FAZY
Deň

h m

fáza

4.5.
10.5.
19.5.
26. 5.
2.6.
9.6.
17. 6.
25.6.

520
2323
104
22 01
1233
1234
16 05
526

nov.

Urán 5° južne od Mesiaca.
Urán v opozícii so Slnkom.
Nepttin 2° južne od Mesiaca.
Merkúr v najváčšej východnej elongácii od Sinka (23°).
Jupiter v zastávke.
Venusa 4° severne od Mesiaca.

I
spin
III
nov
I
spin
III
6.6.0
9. 6. o
9. 6.0
10. 6. o
14. 6. o
22. 6. o
30. 6. o

02h 48m:
09h 18m:
12h 12m:
15h 18m:
16h 54m:
Olh 42m:
07h 12m:

Deň

východ
hm

západ
hm

1.5.
5.5.
9.5.
13. 5.
17.5.
21.5.
25.5.
29.5.
2.6.
6.6.
10.6.
14.6.
18.6.
22.6.
26.6.
30.6.

327
531
903
1326
1738
2137
- 155
402
751
1220
1631
2026
2304
025
237

1517
2042
- 215
344
545
921
1411
1931
2318
044
214
426
820
1311
1820

Saturn v zastávke.
Merkúr v zastávke.
Merkúr 2° južne od Venuše.
Saturn 2° južne od Mesiaca.
Neptún v opozfcii so Sinkom.
Merkúr v dolnej konjunkcii so Slnkom.
Mars 4° severne od Mesiaca.
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Mapa Marsu
Pražská Kartografia vydala vlani
koncom roka farebnú nástennú mapu Marsu. V mierke 1 : 30 000 000 zobrazuje celý povrch planéty na základe snímkov Marinera 9 a podkladového materiálu z US Geological
Survey. Autorom mapy je Ing. Pavel
Příhoda z Hvezdárne a planetária hl.
mesta Prahy. Na mape nájdeme aj
vysvetlenie názvov nových topografických útvarov, miesta pristátia
sond, atd. Mapa stojí 6,50 Kčs a možno si ju objednat aj na adrese SÚAA,
947 01 Hurbanovo (listom). Peniaze
neposielajte, zásielku dostanete na
dobierku.

Mapka oblohy
Otáčavú mapku oblohy na tvrdom
kartóne a velmi praktickom vyhotovení vy'h 1a Krajská hvezdáreň v
Hlohovci, kde si ju móžete objednat
na dobierku. Stojí 2.— Kčs a návod
na jej zostavenie prinesieme v budúcom čísle Kozmosu.

OPRAVTE SI
V článku Kolko mesiacov má Saturn?, ktorý bol uverejnený v Kozmose 6/1980, sa v tabuIke dráh vnútorných Saturnových mesiacov na
str. 171 stala nemilá tlačová chyba:
mesiac 1980 S22 je uvedený dvakrát,
pričom údaje o mesiaci 1980 S6 z
tabulky vypadli. V tretom riadku
zdola má byt v tabuIke tento text:
1980 S6

377,6

2,7397
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Pretože tlačové chyby (najmá ak
tlačiarenský škriatok nielen nevinne
žartoval, ale sa zaplietol aj do zmyslu vety či odseku) rozhorčili občas
aj trpezlivejších čitateTov Kozmosu,
musíme vám oznámit, že v Tlačiarňach SNP v Martine, kde sa Kozmos
tlačí od tohto roku, škriatkovia, zdá
sa, neprebývajú. Už pH prvej korektúre, ktorú sme z Martina dostali,
žasli sme nad tým, že takmer nebolo čo opravovat. Aj kvalita obrázkov
je ovela lepšia. Všetko nasvedčuje
tomu, že už nám móžete smelo posielat fotografie — bez obáv, že by
z nich, pokiaT je originál kvalitný,
vyšli také čierne machule, ako sa to
stalo v poslednom čísle minulého
ročníka.
Úroveň časopisu závisí nielen od
kvality práce autorov a redakcie, ale
do veTkej miery aj od tlačiarne; té
má v moci, či časopis čitatela už na
prvý poklad znechutí alebo nadchne.
Tlačiareň nie je len výrobou, ale aj
spolutvorcom časopisu, a preto sme
velmi radi, že sme v martinských
tlačiaroch našli takých dobrých spolupracovníkov.
Redakcia
KÚPIM knihu autorov Grygara,
Mayera a Horského „Vesmír", Bečvářov „Atlas coeli" a Baumannove
„Záhady pro zítřek". Kúpim i hociastronomickú
literatúru,
jakú
hviezdne mapy a atlasy. Ďalej kúpim
časopisy Říše hvězd č. 1-5/1980 a
Kozmos 1/1980 (i jednotlivp). Ďalej
zháňam programy z odboru astronómie pre jednoduchšiu vedeckú kalkulačku. Ján Marek, 916 24 Horná
Streda 459.
KOUPIM časopis Kozmos, ročníky
1975-1979. Martin Kliegr, K Besedě
182, 530 06 Pardubice-Svítkov.
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NA OBALKE
1, strana obálky: Trapéz v súhvezdí Orión (k článku na str. 43).
3. strana obálky: Snímka súhvezdia Orión pri expozícii 60 minút objektívom
Tessar 4,5/300 na rtg. film Foma 18 X 24. Foto: MUDr. Vladimír Brablc. Šípka
ukazuje oblast, kde leží Velká hmlovina v Orióne. Jej detailný záber je na
2. strane obálky.
4. strana obálky: Galaxia M 51 v súhvezdí Polovných psov (k článku Zaujímavé objekty oblohy, str. 44). Foto: J. D. Wray, McDonald Observatory.
Na snímke je sever dolu, východ vIavo.
K O Z M O S— populárno-vedecký astronomický dvojmesačník
Vydáva Slovenské ústredie amatérskej astronómie v Hurbanove za odbornej
spolupráce Slovenskej astronomickej společnosti pri SAV, vo vydavateTstve
OBZOR, n. p. Dočasne poverený vedením redakcie Milan Bélik, riaditeT
SÚAA. Výkonná redaktorka: Tatiana Fabini. Grafická úprava: Milan Lackovič. Redakčná rada: RNDr. A. Hajduk, CSc. (predseda), Ivan Molnár, prom.
fyz. (podpredseda), RNDr. Elemír Csere, PhDr. Ján Dubnička, CSc., Dušan
Kalmančok, Ing. Štefan Knoška, CSc., PhDr. Štefan Kopčan, JUDr. Štefan
Kupča, Štefánia Lenzová, prom. ped., RNDr. Bohuslav Lukáč, Ján Mackovič,
Daniel Očenáš, prom. fyz., Eduard Odehnal, RNDr. Matej Škorvanek, CSc.
Príspevky posielajte na adresu: SÚAA, 947 01 Hurbanovo, Komárňanská 65.
Neobjednané rukopisy sa nevracajú. Tlačia: Tlačiarne SNP, n. p., Martin.
Vychádza 6-krát do roka, v každom párnom mesiaci. Cena jedného čísla
4.— Kčs, ročně predplatné 24.— Kčs. Rozširuje PNS. Objednávky na predplatné vybavuje: PNS, Ústredná expedícia tlače, 88419 Bratislava, Gottwaldovo nám. 6.
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