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FotograYia „Vírovej galaxie" (M 51) v Súhvezdí PoPovných psov, zhotovená cez šest-
metrový dalekohTad Špeciálneho astrofyzikálneho observatória AV ZSSR v Zelenčuk- 
skej na Kaukaze. Kupolu, v ktorej je umiestnený tento najvkčší zrkadlový dalekohTad 
na svete, vidíme na obálke. 



60 ROKOV OD ZALOŽENIA KSČ 

História 
stále živá 

PhDr. ZDENKA HOLOTIKOVA, CSc., 
Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS 

Pred 60 rokmi vznikla Komunistická strana 
Československa. V dňoch 14.-16. mája 1921 sa 
zišli v Prahe zástupcovia revolučne orientovaných 
príslušníkov ešte stále organizačne spojených so 
sociálnodemokratickou stranou, aby pretali po-
sledné putá so stranou, ktorá prestala reprezento-
val záujem revolučného proletariátu, aby prijali 21 
podmienok pre vstup do medzinárodnej organizá-
cie komunistických strán, do Komunistickej inter-
nacionály. „Československý proletariát," hovorí sa 
v jednom z najzávažnejších dokumentov ustanovu-
júceho zjazdu KSČ, „prešiel od 28. októbra 1918, od 
založenia samostatného československého štátu vel-
kým radom skúseností, velkým názorným vyučo-
vaním. Tieto prvopočiatočné ilúzie z dób nacionál-
nej protihabsburskej revolúcie, ilúzie o sociálnej 
spravodlivosti, o beztriednosti nacionálneho štátu, 
jeho ilúzie o úspešnosti koaličnej spolupráce s bur-
žoáziou a o nutnosti sociálneho patriotizmu sa tým-
to názorným vyučovaním odhalili vo svojej pravej 
podstate: ako omyly alebo priamo zlovolná zrada... 
A československý proletariát prechádzajúc týmto 
názorným vyučovaním, nemohol inakšie, ako do-
spief tak k zásadám a smerniciam III. Komunistic-
kej internacionály... A ak ešte tu a tam v prole-
társkych kruhoch bývalej sociálnodemokratickej 
strany nebolo o tomto približovaní ku komunistic-
kej myšlienke dostatočne jasno, zmizli všetky 
pochybnosti a neistoty v dňoch decembrových, ke-
dy bezpríkladná zrada sociálnych patriotov dala 
dozriet komunistickej myšlienke v komunistický 
čin bojového protestu." (Protokol ustanovujúceho 
zjazdu Komunistickej strany československé, str. 
218-222.) 

Komunistická strana Československa nevznikla 
ani z vóle jednotlivca, ani na príkaz Komunistickej 
internacionály. Jej ustanovenie boto, ako aj uve-
dený citát hovorí, zákonitým dósledkom množstva 
trpkých skúseností a sklamaných ilúzií, s ktorými 
po vzniku ČSR a pomerne dlho potom robotníci 
a dedinská chudoba od nového štátu očakávali zá-
sadnejšie riešenie svojho sociálneho postavenia. Ba, 
dá sa povedaf, že zhodou okolností práve v Česko-
slovensku hola trpezlivost sociálne ubiedených tried 
a vrstiev osobitne silná, a ich viera v napinenie 
sTubov o socializáciu a radikálnejšej zmene vlast-
níckych pomerov v poPnohospodárstve hlboká. 

Len postupne sa hromadili poznatky o pravej 
podstate nového štátu a o pravej podobe vládnú-
cich kruhov. Naozaj, tak ako sa aj v citovanom 
dokumente hovorí, museli prísf bolavé a zraňujú-
ce, ale súčasne mobilizujúce udalosti v decembri 
1920, aby padli posledné nádeje a otázka rozchodu 
so sociálnodemokratickou stranou a založenia KSČ 
sa stala už len otázkou času, technických a orga-
nizačných príprav ustanovujúceho zjazdu KSČ. 
Decembrové udalosti sú širšej verejnosti dnes už 
v podstate známe: najvyššie kruhy vládnúcej bur-

žoázie (prezidenta Masaryka nevynímajúc) sa roz-
hodli dat revolučným silám v republike príučku a 
ponaučenie o tom, kto je pánom v krajine i pánom 
situácie. Dohodli sa s pravicovým vedením sociál-
nodemokratickej strany a uskutočnili surové zabra-
tie Lidového domu, spoločného majetku strany. 
Četníci vyvliekli z priestorov Lidového domu pred-
staviteTov lavice, aby celý dom odovzdali tým 
druhým. Robotníci z pražských fabrík prišli bránil 
Lidový dům, kde mali spolkové miestnosti i redak-
ciu Rudého práva. Odpoveďou im bolo neslýchané 
násilie četníkov: na chladnej dlažbe Hybernskej 
ulice v onen 9. mrazivý decembrový deň zostali 
ležat ranení a dobití robotníci. Burcujúca správa 
„V Prahe tiekla robotnícka krv" sa rozletela po 
všetkých kútoch republiky. Keď vydal akčný vý-
bor lavice výzvu ku generálnemu štrajku, zasta-
vilo prácu vyše 200 000 robotníkov (na Slovensku 
ich bolo približne 50 000). Na viacerých miestach, 
na Kladne, v Oslavanoch, Slanom, Gelnici, na 
Vrútkach prešli štrajkujúci do ofenzívy a pokúsili 
sa o premenu štrajku v mocenský zápas. Odpove-
ďou bol ešte besnejší teror buržoázie. Vláda vyhlá-
sila 12. decembra stanné právo, kde každé stret-
nutie s četníctvom dávalo pinú moc četníkom a ich 
karabínam: zastrelili 13 robotníkov, desiatky zra-
nili a 3000 revolučných funkcionárov uv0znili. To 
všetko sú fakty dnes už známe, čítame o nich 
v každej učebnici, sú overené a zaznamenané aj 
v Encyklopédii Slovenska. Určité nejasnosti pretr-
vávajú ešte v hodnotení podstaty decembrového 
štrajku. Tento štrajk nebol, ako sa ešte kde-tu mó-
žeme dočítat, bojom o charakter republiky. O cha-
rakter republiky sa už nielen dávno rozhodlo tým, 
že sa hegemónom revolúcie r. 1918 stala skúsená 
a pohotová buržoázia; tá nestrácala čas strhávaním 
cisárskych emblémov a účastou na národných po-
radách, ale rýchle vypracovala a prijala (ešte 28. 
X. 1918!) Dočasnú ústavu, ktorá chránila buržoáz-
ny spoločenský poriadok pred akýmikoTvek zme-
nami, budovala rýchlo svoj štátny aparát i repre-
sívne orgány, 29. februára prijala riadnu Ústavu, 
v ktorej zabezpečila nedotknutelnost súkromného 
vlastníctva a potom vyprovokovala decembrové 
stretnutie. A my móžeme s hrdostou konštatovat, 
že v tomto krvavom zápase bojovala revolučná 
robotnícka trieda predovšetkým o svoj charakter 
a z politicko-morálneho hradiska to aj hola ona, 
ktorá vyšla z boja vítazne, hoci doráňaná. 

Celý proces politického dozrievania a vyspieva-
nia revolučného robotníckeho hnutia sa prudko 
pomkol dopredu. Zjazd sociálnodemokratickej 
strany Slovenska sa zišiel už v polovici januára 
1921 v L'ubochni, aby sa prihlásil ku Komunistickej 
internacionále a o 4 mesiace už existovala KSČ a 
nastúpila tažkú, zložitú, ale vítaznú cestu príprav 
a uskutočnenia socialistickej revolúcie. Vo februári 
1948 robotnícka trieda — druhý raz po dlhých 29 
rokoch — vyhlásila generálny štrajk. Lenže tento-
krát mali revolučné sily na čele s KSČ iniciatívu 
v rukách. Štrajk bol manifestáciou jednoty, úpinej 
jasnosti vytýčeného cieTa i dosiahnutia jeho usku-
točnenia. Štrajk trval 1 hodinu a bol jedným 
z rozhodujúcich faktorov, ktoré prispeli k mocen-
skému vítazstvu nad buržoáziou. V Československu 
sa začal budovat socialistický spoločenský poriadok 
a KSČ sa ujala vedúcej úlohy tejto grandióznej 
prestavby spoločnosti. 

Komunistická strana sa neujala svojej vedúcej 
úlohy preto, aby vládla, ale aby usmerňovala stav-
bu nového sveta a formovanie nového človeka. 
O tomto svete, o socializme má premyslenú kon-
cepciu, rozpracovanú v spisoch klasikov marxizmu-
leninizmu a overnú velkým množstvom skúse-

97 



ností z výstavby socializmu v ZSSR a dnes už aj 
v ďalších krajinách socialistickej sústavy. O tom, 
ako je dóležité súčasne s ekonomickými, sociálnymi 
a kultúrnymi premenami sústrediť sa aj na všestran-
ný rozvoj socialistického človeka, hovoril už B. 
Šmeral. B. Šmeral vedel, vyvodzujúc svoje závery 
aj z bezprostredných skúseností mladej sovietskej 
spoločnosti, aký velký podiel na premene človeka 
má a musí mať kultúra. „Ľudové vzdelanie," zd®-
raznil pred 60 rokmi, „divadlo, film, literatúra, 
výtvarníctvo, prekonajú za komunistického poriad-
ku ďalekosiahlu premenu. Ide o to, aby tvorba no-
vých, velkých hodnót mravných a estetických, pre-
šla z rúk niekoTkých individualít a nepatrnej, sú-
kromným vlastníctvom zabezpečenej menšiny, do rúk 
Pudových más. ̀ (Protokoly s'ezdů KSČ I. sv., Usta-
vující a slučovací sjezd KSC r. 1921, Praha 1957, 
str. 152 až 153.) Taká bola predstava zakladateTov 
KSČ o budúcnosti kultúry v socialistickom štáte. 
Uviesť do života tieto myšlienky však vyžaduje ľu-
dí vysokých morálnych kvalít. Bohumil Šmeral ho-
vorí: „Kiež by naša dnes zakladaná strana vždy 
bola stranou dobrých Pudí, bez sebectva, ctibaž-
nosti, PahkomysePnosti, Pudí schopných obetavosti, 
neprístupných zvodom mrzkého hmotárstva . . . 
Komunizmus vyžaduje nielen novú základňu vý-
roby a správy, ale aj nového človeka." po februári 
1948 mala KSČ po mocenskom víťazstve nad bur-
žoáziou možnosť premeniť predstavu o socialistic-
kej kultúre na skutočnosť, stať sa vedúcou silou, 
inšpirátorom a tvorcom koncepcie revolučných 
premien vo všetkých oblastiach kultúry, vedy a 
umenia. 

Úsilie o výchovu všestranne vzdelaného, kultúr-
neho človeka sprevádzalo ako organická súčasť lí-

nu strany po celé obdobie jej činnosti. V medzi-

vojnovom období nebolo, pochopitePne, materiálnych 
ani mocenských prostriedkov, aby komunisti svo-
je úsilie v oblasti kultúry rozvinuli a uskutočnili. 
Avšak existuje dostatok dókazov o tom, že komu-
nisti ani v obdobiach najostrejších triednech zá-
pasov neponechávali túto oblast nepovšimnutú. 
Je známe, že aj politické časopisy mali svoju pra-
videlnú rubriku pre otázku kultúry, vedy a ume-
nia, že existovali časopisy, ktoré sa tomto otázkam 
osobitne venovali (DAV, Tvorba) a že mnohí re-
voluční intelektuáli pozdvihli svoj hlas na obranu 
slovenského jazyka, že sa usilovali prispieť k vel-
kému a zdlhavému boju o výstavbu vysokej školy 
technickej na Slovensku a že napokon KSČ vy-
pracovala v r. 1937 komplexný Plán na hospodár-
ske, sociálne a kultúrne povznesenie Slovenska. 
V tomto dokumente sa venuje mimoriadna pozor-
nosť popri otázke dobudovania školstva na Slo-
vensku aj výstavbe osvetových a kultúrnych za-
riadení. Komunistickí novinári v časopisoch, po-
slanci vo svojich prejavoch i politici na verejných 
zhromaždeniach rozvinuli tézy Plánu na hospo-
dárske, sociálne a kultúrne povzneseme Slovenska 
a bojovali za ich realizáciu. Avšak návrhy, náme-
ty a podnety komunistov nebolo možné uskutoč-
niť, lebo taká je logika triedneho boje. 

Až po víťazstve národnej a demokratickej re-
volúcie a v pinej miere až po Februári sa začal 
realizovať velkorysý plán kultúrnej revolúcie a 
všestranného rozvoja vzdelania. Hoci sa na ceste 
budovania socializmu vyskytli aj najróznejšie 
praktiky, ťažkosti i omyly (a osobitne historik si 
nesmie dovoliť o nich nevedieť), rastúci trend čoraz 
všeobecnejšej a všestrannejšej vzdelanosti patrí 
k najváčším úspechom socializmu v Českosloven-
sku. 

200 ROKOV OD OBJAVU PLANÉTY 
i 

URAN 
Babylonská a egyptská mágia 

čísel velmi dlho a hlboko ovplyv-
ňovala myslenie filozofov a astro-
nómov. Nžektorým číslam sa pri-
pisovala mimoriadna dóležitost. 
Medzi takéto magické čísla patri-
la sedmička. Podl'a Genezis i stvo-
renie sveta trvalo 7 dní, človek 
má na plave 7 prirodzených otvo-
rov, babylonská veža mala 7 po-
schodí, sidericky mesžac trvá (pri-
bližne) štyržkrát 7 dní, dúha má 
7 farieb, židovský svietnik 7 ra-
mien, slnečný kruh má štyrikrát 
7 rokov, atd. Dedičstvom kultu 
magickej sedmičky je aj sedem-
dňový týždeň. Názvy dní v týždni 
(ako sa zachovali v románskych 
a anglosaských jazykoch) sú od-
vodené od mien planét, ktorých 
bolo podl'a Ptolemaia tiež sedem: 
Slnko, Mesiac, Merkúr, Venuša, 
Mars, Jupiter a „najvyššia plané-
ta" — Saturn. Medzitým sa, prav-
da, zistilo, že Slnko a Mesiac nže 

IVAN MOLNAR, prom. fyzik 

sú planétami. Obhájenie heliocen-
trizmu znamenalo konec predstáv 
o sžedmich obežnžciach Zeme. Ale 
názor, že Saturn musí byť naj-
vzdialenejšia planéta, tradoval sa 
Balej. Nikto nepredpokladal, že aj 
vo vzdialenosti vdčšej než je Sa-
turn móžu obiehat okolo Slnka 
dalšie planéty. A tak sa stalo, že 
Urán, Noci je niekedy, pri mimo-
riadne vhodných podmienkach, 
pozorovatelný dokonca aj vol'ný'm 
okom, si žiaden astronóm dlho ne-
všimol. Videli ho síce mnohí, ale 
považovali ho za hviezdu: pred-
stava, že za dráhou Saturna už 
žžadna planéta nie je, bota pržliš 
vžitá. 

Až vyše poldruha storočia po 

tom, čo sa začal v astronómii po-
užívat' dalekohl'ad, našiel sa pozo-
rovatel, ktorý nový objekt nielen 
videl, ale si ho aj podrobne vši-
mol. Bol to William Herschel 
(1738-1822). Dňa 13. marta 1781 
robil Herschel svoje obvyklé ast-
ronomické pozorovania pomocou 
vlastnoručne zhotoveného zrkad-
lového dalekohladu a pri práci mu 
pomáhala aj jeho sestra, Lucretia 
Carolina (1750-1848), ktorá píra-
la protokol o pozorovaní. Tej noci 
zapísala do protokolu túto krátku 
správu: 

„Správa o kométe. V utorok 13. 
marta 1781, asi medzi desiatou a 
jedenástou hodinou večer, ked 
som skúmal slabé hviezdy v okolí 
H Geminorum, spozoroval som 
jednu, ktorá bota vi čšia ako ostat-
né; prekvapila ma neobvyklým 
vzhladom a velkos€ou, pozoroval 
som ju róznym zv¢čšením, po-
rovnal som ju s H Geminorum a 
s malou hviezdou v štvorici medzi 
súhvezdiami Auriga a Gemini a 
zistil som, že obe prevyšuje jas-
nostou, domnieval som sa, že to 
je kométa". 
Herschel si všimol, že zdanlivý 

priemer neznámeho objektu sa ú-
merne mení, podia toho, aké 
zváčšenie zvolíme pri pozorovaní 
dalekohladom. Tento jav ho upo-
zornil na to, že neznámy objekt 
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Prečo sa Uránove prstence nerozpadnú? 
Uránove prstence majú úpine 

inú stavbu než Saturnove. Jednot-
livé prstence sú velmi úzke — šír-
ka všetkých prstencov okrem von-
kajšieho je v rozmedzí 5 až 15 
km, kým vonkajší prstenec E má 
priemernú šírku 60 km. Medzery 
medzi prstencami sú naproti tomu 
velmi široké — stovky až tisícky 
kilometrov. Už to nám napovedá, 
že proces, pri ktorom vznikli, bol 
iný, než u Saturnových prstencov. 
To však nie je všetko — ukazuje 
sa, že prstence nie sú kruhové, ale 
majú eliptický tvar. Najexcentric-
kejší je opat vonkajší prstenec & 
Podia P. Nicholsona (Astron. J. 
83, 1240, 1978) má elipsa, prechá-
dzajúca stredom prstenca E, velkú 
poloos a=51 284 km a excentrici-
tu 0,00780. Vnútorný a vonkajší 
okraj prstenca má tvar elipsy, 
ktorej velká poloos je o 30 km 
menšia, resp. váčšia a excentricita 
je 0,00036 menšia, resp. váčšia ako 
príslušné hodnoty stredu prsten-
ca. To znamená, že vnútorný okraj 

VLADIMIR POHANKA 

je v pericentre vzdialený od stre- 
du planéty 50 873 km a v apocen- 
tre 51635 km, kým pre vonkajší 
okraj je to 50 895 km a 51 733 km. 
Šírka prstenca v pericentre je te-
da len 22 km, kým v apocentre 98 
km. Ďalšia zvláštnost prstencov je 
v tom, že ich okraje sú velmi ost-
ré a vonkajší prstenec, pri ktorom 
sa podarilo rozlíšit aj jeho štruk- 
túru, je najhustejší na okrajoch 
a najredší v strede. 

Všetky tieto fakty sú dostatoč- 
né na to, aby sme mohli povedat, 
že takéto prstence nemóžu dlho 
existovat. Za dobu, ktorá je rádo-
ve kratšia ako vek slnečnej sústa- 
vy, by sa totiž prstence rozplynuli 
a vytvoril by sa jeden alebo viac 
širokých prstencov, samozrejme 
príslušne redších a prakticky ne- 
pozorovatelných zo Zeme. Stabi-
lita Uránových prstencov sa nedá 
vysvetlit ani rezonančným póso-

bením známych Uránových mesia-
cov. Najváčší problém pri vysvet-
lení stability pstencov predstavu-
je ich excentricita — podIa 
všetkých doterajších predstáv by 
sa mal eliptický prstenec za velmi 
krátku dobu zmenit na prstenec 
kruhový. 

Východisko z teeto dilemy, kto-
ré je rovnako jednoduché ako dó-
vtipné, našli S. Dermott, T. Gold 
a A. Sinclair (Astrou. J. 84, 1225, 
1979). Predpokladajú, že prstence 
sú udržované v stabilnom stave 
rezonanciou s malými, doteraz ne-
známymi mesiačikmi, pričom kaž-
dému prstencu patrí jeden mesia-
čik, nachádzajúci sa priamo v prs-
tenci. Prečo je však taký velký roz-
diel medzi prstencami Saturna a 
Urána? Odpoved spočíva v rozdiel-
nej rotačnej rýchlosti oboch planét. 
Saturn sa otáča rýchle (pexbóda 
10,6 hodín) a preto sa synchrónna 
dráha okolo planéty (dráha, na 
ktorej sa doba obehu rovná rotač-
nej perióde planéty) nachádza sa 

nemóže byt hviezdou, lebo zdanli-
vý priemer hviezd sa ani pri sil-
nom zviičšenž nemení. Po niekor-
kodňovom pozorovaní Herschel 
zistil, že neznáme nebeské teleso 
má pomalý vlastný pohyb medzi 
hviezdami. 

Štyri dni po Herschelových ob-
javoch pozorovali záhadné nebes-
ké teleso aj žní astronómovia, ale 
ani jednému sa nepodarilo vypo-
čítat dráhu neobvykle] „kométy". 
Londýnska Krárovská vedecká 
spoločnost publikovala vo svojom 
časopise zo dňa 26. apríly 1781 
článok «Account of a Comet" 
(Správa o jednej kométe), aby in-
formovala o pozorovaniach vedec-
kú verejnost. 

Dňa 8. mája 1781 astronóm-
matematik Bochart de Saron po-
ukázal na to, že dráhové elementy 
teeto „kométy" možno vypočítat 
len za predpokladu, ak je vzdia-
lenost peržhélia neznámeho objek-
tu omnoho vdčšía ako 14 astrono-
mických jednotiek, čo znamená, 
že je daleko za dráhou planéty 
Saturn. 

Tým sa stalo zrejmé, že nejde 
o kométu; kométa v takej vzdža-
lenosti nie je viditelná, nakorko 
má zanedbaterne malé rozmery. 
Hvezdári, medzi nimi aj Herschel, 
vylúčili preto možnost, že nezná-
me teleso je kométou a holi pre-

svedčenž, že objavené teleso bude 
pravdepodobne dalšia planéta, 
ktorá obieha okolo Slnka. Záha-
du nakoniec vyriešili Pierre Simon 
Laplace (1749-1827) a Pierre 
Francois André Méchain (1744-
1804), slávni matematici a astronó-
movia, ktorí z velkého množstva 
nazhromaždeného pozorovacieho 

Wiliam Herschel 

materiálu vypočítali eliptickú drá-
hu planéty, jej strednú vzdiale-
nost od Slnka a obežnú dobu. 
Tým s konečnou platnostou po-
tvrdili, že nebeské teleso, ktoré 
objavil Herschel, je dalšia plané-
ta. 

Konečne mohol Herschel napí-
sat výsledok svojho objavu prezi-
dentovi Krárovskej astronomickej 
spoločnosti v Londýne: 

„Pane, z pozorovaní najlepších 
hvezdárov v Európe vyplýva, že 
nová hviezda, na ktorú som mal 
čest Vás upozornit v marci 1781, 
je velkou planétou našej slnečnej 
sústavy. Nebeské teleso, ktoré je 
k nám tak blízke svojím vzhradom 
a polohou v nesmiernom priestore 
hviezdnej oblohy, bude často pred-
metom rozhovoru nielen hvezdá-
rov, ale i všetkých milovníkovi ve-
dy. Je preto nutné toto nebeské 
teleso pomenovat, aby sa líšilo od 
ostatných planét a stálic". 

A nová planéta bola pomenova-
ná. Nemecký astronóm J. E. Bode 
(1747-1826) v snahe zachovat tra-
díciu starých mytologických ná-
zvov dal novej planéty meno 
Urán. Podra gréckej mytológie bol 
Urán boh neba a nebo samotné, 
prvý vládca nad svetom po prvo-
počiatočnom Chaose. Bol otcom 
Saturna a starým otcom Jupite-
rovým. 
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vo vnútri Rocheovej hranice (mi-
nimálnej vzdialenosti, v ktorej 
móže existovat mesiac bez toho, 
aby sa rozpadol). Slapové pásobe-
nie planéty na teleso obiehajúce 
okolo nej je také, že teleso pod 
synchrónnou dráhou sa stále blíži 
k planéte, kým nad synchrónnou 
dráhou sa od planéty vzdaluje. 
Odtial vyplýva, že Saturnove prs-
tence nemohli vzniknúl rozpadom 
mesiaca, ktorý sa priblížil zvonka 
k Rocheovej hranici. (Rovnaká 

Na rozdiel od tejto snímky sú Urá-
nove prstence v skutočnosti velmi 
tmavé (zrejme leh hlavnou zložkou 
nie je Yad, ale kamene a prach). Pre-
to leh na fotografiách ani cez naj-
výkonnejší dalekohYad nemožno roz-
lišit — ich obraz splýva s diskom 
planéty. Táto snímky Uránových pr-
stencov je výsledkem zložitej a pres-
nej práce: slnečné svetlo, odrazené 
od planéty a prstencov, snímalo sa 
fotometricky cez 5 m reflektor na Mt. 
Palomare na dvoch rozličných vino-
vých dížkach a spracovaním oboch 
záznamov na počítači získal sa kon-
trastný televízny obraz, na ktorom 
je disk planéty tmavý a prstence 
jasné. Snímka televízneho obrazu 
ukazuje, že prstence obopínajú celú 
planétu. Jednotlivé prstence nie sú 
na snímke rozlíšené a leh šírka je 
v skutočnosti ovefa menšia. 

Stojí za zmienku, že medzi 
astronómami, ktorí pozorovali pla-
nétu Urán ešte dávno pred Her-
schelom, nájdeme aj mnohé sláv-
ne mená. Napri klad Flamsteed 
pozoroval Urán šestkrát, Bradley 
trikrát, Mayer raz a Le Monier 
dokonca dvanástkrát — ale každý 
z nich považoval objekt za „stáli-
cu" (hviezdu). 

Urán, v poradí siedma planéty, 

obieha okolo Slnka v strednej 
vzdžalenosti 2886,2 miliónov kilo-
metrov, t. j. 19,29 astronomických 
jednotiek po eliptickej dráhe, kto-
rá má excentricitu (výstrednost) 
0,05031 a má malý sklon k eklip-
tike, len 0,7722°. Obežnú dobu má 
Urán 84,013 rokov, a okolo Slnka 
obieha priemernou rýchlostou asi 
6,8 kilometrov za sekundu. Od je-
ho objavenia vykonal Urán teda 

Herschelov naj- 
v6čší zrkadlový 
dalekohPad. 

len o niečo viac ako 2 obehy okolo 
Slnka. 

Rovníkový priemer Vrána je asi 
53 000 km a sploštenie má hodno-
tu 0,025. Pržemer Vrána je pri-
bližne štyrikrát vi čšž ako pržemer 
Zeme. Stredná hustota planéty je 
1600 kg/m3, čo je omnoho menej 
ako stredná hustota Zeme (5520 
kg/m3) a Bondove sf érické albedo 
planéty je asi 0,50, čo znamená, že 
povrch Vrána odráža 50 %o slneč-
ného svetla. 

Rotácža Vrána okolo vlastnej osi 
je zvláštnostou v cele] slnečnej 
sústave. Na základe vizuálnych a 
spektroskopických pozorovaní a 
meraní vžeme, že rotačná os Vrána 
zviera s obežnou rovinou dráhy 
planéty ohol len 7,89°, teda rotač-
ná os leží skoro v rovine obehu. 
Dalšža zvláštnost rotácže Vrána je, 
že sa otáča opačným smerom než 
všetky ostatné planéty. Dósledkom 
tejto nezvykle] polohy rotačnej osi 
Vrána za jeden obeh planéty dva-
krát vidíme polámu oblast (raz 
sevemú a raz južnú) a dvakrát 
rovníkovú oblast plantéy. 

Velmi zaujímavé je striedanie 
ročných období, ako aj dňa a noci 
na tejto planéte. Ako sme už spo-
menuli, obežná doba Vrána je 84 
rokov, preto jednotlivé ročné ob-
dobia trvajú priememe 21 rokov. 
Dlžka dňa a noci podlieha omno-
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situácia je aj pri Jupiterovom 
prstenci). Fri Uráne je situácia 
má. Rotačná perióda nie je síce 
dostatočne presne známa, ale naj- 
pravdepodobnejšia hodnota je asi 
24 hodín (je však určite váčšia ako 
16 hodín). OdtiaP vyplýva, že syn- 
chrónna dráha leží podstatne vyš- 
šie ako Rocheova hranica. Ak pó- 
vodne existoval nejaký mesiac na 
drábe nižšej ako synchrónnej, sla- 
povým pósobením sa postupne 
približoval k planéte a prekročil 
Rocheovu hranicu. Dostal sa tak 
do Rocheovej zóny, ktorá je defi-
novaná takto: vonkajšia hranica 
je minimálna vzdialenost od pla-
néty, v ktorej móže existovat te-
kuté teleso bez rozpadnutia; vnú- 
torná hranica je vzdialenost od 
planéty, v ktorej je úniková rých- 
lost z niektorých oblastí na povr-
chu mesiaca tvaru gule, udržova-
ného vnútornou pevnostou mate-
riálu nulová. To znamená, že 
tekutý mesiac by sa musel roz- 
padnút pri prekročení Rocheovej 
hranice, kým tuhý mesiac (udržo-
vaný pohromade nielen prítažli- 
vostou, ale aj pevnostou materiá-
lu) pokračuje v približovaní sa 
k planéte. Ak dosiahne vnútornú 
hranicu ,Rocheovej zóny, voTne 
uložený materiál na jeho povrchu 
(regolit) už nemóže byt prítažli- 
vostou udržaný a dostáva sa na 

ho váčšim zmenám, ako na Zemi. 
V obdobiach jarnej a jesennej rov-
nodennosti je dlžka dňa a noci 
rovnaká — približne 12 hodin, po-
dobne ako na Zemi. Zvláštny pri-
pad nastáva v dobe letného a zim-
ného slnovratu, kec' deň na jednej 
strane planéty a noc na opačnej 
strane trvá skoro štvrť storočia. 
Intenzita slnečného svetla na po-
vrchu Vrána je 370-krát slabšia 
ako na Zemi. Zdanlivý priemer 
Slnka je len 96 oblúkových se-
kúnd; ak by sme teda pozorovali 
Slnko z Vrána, jeho kotúč by bol 
zhruba len dvakrát vi čší než 
zdanlivý priemer Jupitera, ako ho 
vidíme zo Zeme, ked je k nám 
najbližšie. 

Neustála zmena smeru rotačnej 
osi Vrána voči Zemi a zmena 
vzdialenosti planéty od Slnka i od 
Zeme je príčinou, že zdanlivá 
hviezdna vel'kost' planéty sa po-
hybuje v rozmedzi +5,5 až +6,3 
magnitúdy. Preto za ve'mi priaz-
nivých pozorovacích podmienok 
možno Urán vidieť aj volným o-
kom. Na disku planéty vidno cez 
ve'ký dalekoh'ad dva tmavé pá-
sy, rovno bežné s rovníkom plané-
ty. Tieto pásy sú stálymi útvarmi 
Uránovej atmosféry, ktorá sa skla-
dá pravdepodobne prevažne z me-
tánu, čpavku, vodíka a hélia. 
O chemickom zložení a f yzikálnom 

obežnú dráhu okolo planéty. Pri-
tom je dóležité poznamenat, že 
hranice Rocheovej zóny závisia od 
hustoty 
mesiac 
mesiaca 

materiálu, z ktorého je 
zložený (čím je hustota 
váčšia, tým je Rocheova 

zóna bližšie k planéte). Ak náš 
predpokladaný mesiac nie je te-
kutý ani úpine tuhý, nastane jeho 
čiastočný rozpad niekde vo vnútri 
Rocheovej zóny a vznikne prste-
nec, v ktorom obieha zvyšok pó-

Urán má prinajmenšom 9 prstencov. Za ich objav vtlačíme tomu, že viaceré 
observatóriá pozorovali 10. 3. 1977 na základe vopred pripraveného spoloč-
ného programu zákryt hviezdy 8. magnitúdy Uránom. Póvodne boto cieYom 
pozorovaní spresnenie údaja o polomere planéty. Ked sa výsledky spracovali, 
vyplynul z nich neočakávaný záver — že Urán má prstence. Krúžky znázor-
ňujú miesto prechodného zoslabenia jasu hviezdy pri prechode poza prsten-
ce, ako ho pozorovali jednotlivé observatóriá. Kresba dáva predstavu aj 
o velkosti prstencov v pomene k disku planéty, ktorý má polomer 26 200 km. 

stave atmosféry Vrána vieme za-
tia' málo. Dúfame, že nové vý-
sledky prinesie medziplanetárna 
sonda Voyager 2, ktorá sa do tes-
nej blízkosti Vrána dostane v ro-
ku 1986. 

Herschel predpokladal, že aj o-
kolo Vrána musia obiehať mesiace 
podobne ako okolo Jupitera a Sa-

Wiliam Herschel so svojou sestrou 
Karolinou (dobová rytina). 

turna. Výsled kom šesťročného tr-
pezlivého h'adania bol jeho objav 
dvoch najjasnejšich Uránových 
mesiacov Titánie a Oberou (r. 
1787.) Ďalšie dva Uránove mesia-
ce — Ariel a Vmbriel objavil až 
v dalšom storočí Lassel (r. 1851). 
Piaty, a toho času posledný zná-
my mesiac tejto planéty, objavil 
Kuiper 15, f ebruára 1948 a pome-
noval ho Miranda. Mesiace obie-
hajú okolo planéty v tomto pora-
dí: Miranda, Ariel, Umbriel, Ti-
tánia, Oberon. Mesiace obiehajú 
okolo planéty v jej rovníkovej 
rovine retrográdnym smerom, t. j. 
smerom opačným, ako sa pohybu-
jú mesiace okolo ostainých planét. 
Jasnost' mesiacov je ve'mi malá. 
Najjasnejši mesiac Titánia má 
zdanlivú hviezdnu vel' kost' len ±14 
magnitúdy a priemer asi 1000 ki-
lometrov. 

Objav Uránových prstencov bol 
najváčšou astronomickou senzáciou 
roku 1977. Zistenie, Saturn nie je 
jedinou planétou, ktorá má prsten-
ce, bob o velkým prekvapením, za 
ktorým onedlho nasledovalo dal-
šie — že tenký prstenec má aj naj-
vl čšia planéty slnečnej sústavy —
Jupiter. Tieto a mnohé dalšie 
novinky posledných rokov nazna-
čuji, že doba velkých objavov v 
slnečnej sústave ani zdaleka ešte 
neskončila. 
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vodného mesiaca (dostatočne malé 
teleso móže odolávaf slapovým 
silám pevnosťou materiálu). Zmen-
šený mesiac sa už približuje k pla-
néte omnoho pomalšie, takže jeho 
dráha sa takmer nemení. Túto hy-
potézu o vzniku Uránových prs-
tencov potvrdzuje fakt, že prsten-
ce sa nachádzajú vo vnútri Ro-
cheovej zóny pre hustoty 900-
2200 kg. m 3 (v tomto rozhraní sa 
pravdepodobne nachádzajú husto-
ty takmer všetkých mesiacov vzdia-
lených planét). Maximálna hmot-
nosf póvodného mesiaca je podia 
výpočtov autorov asi 4. 10-$ hmot-
nosti Urána, čo je omnoho viac, 
než sú odhadované hmotnosti me-
siačikov v prstencoch. 

Takto je možné vysvetlif vznik 
Uránových prstencov — zostáva 
však otázka ich stability. Materiál, 
uvolnený z póvodného mesiaca sa 
dostane na dráhu blízku dráhe 
mesiaca. Jeho další osud závisí na 
tom, ako sa jeho dráha líši od drá-
hy mesiaca. Pohyb častice prsten-
ca je ovplyvňovaný predovšetkým 
prífažlivosfou mesiaca a zrážkami 
s. inými časticami prstenca. Ak je 
velká polos dráhy častice mimo 
úzkeho intervalu okolo polosi 
dráhy mesiaca, jeho gravitačné 
pósobenie na časticu spósobuje, že 
jej dráha je stále podstatne odliš-
ná od dráhy mesiaca, takže časti-
ca je pre prstenec stratená. Ta-
kéto častice sú rozptýlené vo 

veTkom objeme, takže nemóžu vy-
tvorif pozorovatelný prstenec. Na-
proti tomu, ak leží velká polos 
dráhy častice v úzkom intervale 
okolo polosi dráhy mesiaca (šírka 
tohoto intervalu závisí od hmot-
nosti mesiaca), pohyb častice je 
úpine iný. Predstavme si naprí-
klad časticu, ktorej velká polos 
je váčšia ako polos mesiaca (ale 
leží v spomínanom intervale) ; po-
tom sa mesiac pohybuje ry'chlej-
šie a dobieha časticu. Kecl sa čas-
tica k nemu dostatočne priblíži, 
gravitačné pósobenie mesiaca zme-
ní jej dráhu tak, že jej velká 
polos bude menšia ako polos 
mesiaca (ale stále v spomínanom 
intervale). Tým sa častica začne 
pohybovaf rýchlejšie ako mesiac 
a po určitej dobe hó dobehne. 
Situácia sa opakuje s tým roz-
dielom, že častica sa opáf do-
stane na dráhu velmi podobnú 
s póvodnou dráhou pred prvým 
priblížením. Častice, pohybujúce 
sa takýmto spósobom, vytvoria o-
kolo dráhy mesiaca prstenec, kto-
rého šírka závisí od hmotnosti me-
siaca. Takýto pohyb je zovšeobec-
nením libračného pohybu okolo 
libračných bodov La a L5, ktoré sa 
nachádzajú na dráhe mesiaca 60° 
pred a za ním. Fri librácii sa vel-
ká polos dráhy častice stále na-
chádza v intervale okolo polosi 
dráhy mesiaca, ktorý je omnoho 
užší než šírka prstenca a častica sa 

Giotto odstartuje k Halleyově kometě 
Západoevropská organizace pro 

výzkum vesmíru ESA schválila 
v polovině loňského roku program 
vývoje meziplanetární přístrojové 
stanice Giotto (Giotto di Bon-
done byl italský architekt a ma-
líř, jenž počátkem 14. století 
pozoroval Halleyovu kometu a 
znázornil toto pozorování na jed-
né ze svých fresek v Padově), kte-
rá by v roce 1986 měla uskutečnit 
průlet okolo Halleyovy komety. Na 
okolozemskou dráhu dopraví son-
du nosná raketa Ariane 2 (úspešná 
premiéra startu prvního západo-
evropského nosiče tohoto typu by-
la provedena 24. ,prosince 1979 z 
kozmodromu Kourou ve Francouz-
ské Guayaně) a celý let bude řízen 
z kontrolního střediska ESA v 
Darmstadtu v NSR. 

Vlastní konstrukce stanice bude 
vycházet z již osvědčených kon-
strukčních prvků geofyzikální 
družice Geos. Giotto bude mít 
rotační tvar o maximálním prů-
měru 184 cm, výšce 298 cm a bu-
de vybaven anténou o průměru 
1,5 m. Celková hmotnost sondy 

nemóže dostaf tak blízko k mesiacu 
ako ostatné ěastice. To vysvetTuje, 
prečo je prstenec hustejší na o-
kraji ako v strede: tam sa nachá-
dzajú častice, ktoré vykonávajú 
libračný pohyb. Na takéto dráhy 
sa však tieto častice nemohli do-
stať priamo z povrchu mesiaca, 
pretože ako sme spomenuli, čas-
tice na libračných dráhach sa 
nemóžu dostaf do blízkosti me-
siaca. Na svoju dráhu sa mohli 
teda dostaf len dalším procesom 
— zrážkami s inými časticami 
prstenca. Teraz je už jasné, prečo 
je prstenec e najhustejší na svo-
jich okrajoch — váčšina častíc 
zostáva približne na svojich p&-
vodných dráhach. 

Spomínaný proces nevyžaduje, 
aby dráha mesiaca bola kruhová 
— takže máme vysvetlenie pre 
excentricitu prstencov. Ak pozná-
me šírku prstencov, móžeme nájsf 
hmotnosf príslušných mesiacov —
pre prstenec č je to podia autorov 
asi 10-i0  hmotnosti Urána. Tento 
mesiačik by teda mat mať pne-
met okolo 20 km, takže móže byť 
fažko pozorovatelný zo Zeme. Prí-
slušné mesiačiky v ostatných 
prstencoch sú patrične menšie. 
O správnosti tohoto modelu Urá-
nových prstencov sa budeme mócf 
presvedčiť asi len priamym pozo-
rovnaním planéty z bezprostrednej 
blízkosti (teda najskór v roku 1986 
pomocou Voyagera 2). 

má být při startu 750 kg, v době 
setkání s kometou 430 kg a vě-
decké přístroje osmi experimentů 
53 kg. Sonda bude stabilizována 
rotací 15 otáček za minutu. 

Start stanice se předběžně plá-
nuje na 10. července 1985, přičemž 
startovní okno potrvá 15 dní. Na 
meziplanetární trasu bude sonda 
navedena vlastním motorem na 
tuhé pohonné hmoty a během letu 
ke kometě se uskuteční asi desít-
ka korekčních manévrů pomocí 
palubních pohonných jednotek 
používajících jednosložkového pa-
liva. K setkání s Halleyovou ko-
metou dojde dne 13. března 1986, 
přibližne měsíc po průchodu ko-
mety perihelem, a Giotto má pro-
letět komou komety relativní 
rychlostí 68 km/s, přičemž by měl 
minout vlastní jádro komety ve 
vzdálenosti 500 až 1000 km. Do-
ba průletu komou potrvá zhruba 
1,5 hodiny a nejvíce informací z 
palubních vědeckých experimen-
tů — Giotto bude mít na palubě 
celkem čtyři spektrometry, mag-
netometr, detektor elektronů a 

iontů, detektor prachových částic 
a televizní kameru — má být zí-
skáno během 4 hodin nejbližšího 
přiblížení. Halleyova kometa bude 
při svém rendezvous s Giottem 
vzdálena od Slunce 0,89 AU a od 
Země 0,98 AU. 

Protože při tak těsném přiblí-
žení sondy ke kometě, jaké plá-
nují vědci pro sondu, nastane 
jistě možnost poškození stanice či 
jejích přístrojů prachovými části-
cemi komety (pro názornost: před 
nárazem částice o hmotnosti 0,1 k 
by při rychlosti okolo 100 km/s 
neuchránil stanici ani kryt z hut-
níku o tlouštce 8 cm), odvysílá 
Giotto všechny získané údaje 
k Zemi okamžitě. 

Koncem letošního roku má být 
zakončena studijní fáze celého 
projektu. Počátkem roku 1982 
bude zahájen vývoj meziplane-
tární přístrojové stanice a koneč-
ný letový exemplář by měl být 
dokončen v lednu 1984. Protože 
vyslání přístrojových stanic k Hal-
leyově kometě připravují i kos-
mičtí odborníci v Sovětském sva-
zu a rovněž i v Japonsku, přinese 
jistě rok 1986 unikátní informace 
v oblasti výzkumu komet. 

(ih) 

102 



Geológia Marsu 
Na základe snímok kozmických 

sond študovali E. E. Milanovskij 
a A. M. Nikišin (z Moskovskej 
štátnej univerzity M. V. Lomono-
sova) reliéf povrchu Marsu a ur-
čili tni hlavné typy povrchových 
štruktúr. K prvej, kontinentálne-
ho typu, ktorá zaberá najváčšiu 
časí povrchu planéty, patria naj-
staršie časti povrchu, pokryté 
množstvom kráterov. Sú to obla-
sti, ktoré majú taký istý reliéf ako 
pevniny na Mesiaci. Druhy' typ, 
oceánsky, sa rozkladá na severnej 
pologuli planéty. Sú to roviny, vy-
tvorené Iadovcami a velmi pni-
pomínajú rovinaté územia me-
sačných morí. K tretiemu typu 
patria najváčšie vyvýšeniny, kto-
ré sú na Marse dye a nachádzajú 
sa v rovníkovej oblasti. 

Každá z týchto troch geologic-
kých štruktúr sa vlaže na určitú 
výšku terénu: najnižšie sú polože-
né oceánske oblasti (od 0 do —4 
km pod nulovou hladinou), konti-
nentálne oblasti sú v stredných 
výškach (2 až 5 km) a najvyššie 
položené oblasti sú vulkanické ho-
ry, ktoré majú výšku až 11 km 
nad nulovou hladinou a z nich 

čnejú štyri najváčšie sopky, uni-
kátne svojou výškou v celej sl-
nečnej sústave (najvyššia z nich, 
Olympus mons, má výšku až 27 
km nad nulovou hladinou). 

Tni hlavné typy povrchových 
štruktúr sa vytvorili počas troch 
hlavných geologických období. Po-
čas prvého (pred 4,6-4 mld. rok-
mi) sa na povrchu celej planéty 
tvorila kóra. Pretože povrch 
planéty vtedy intenzívne bombar-
dovali meteority, vytvorilo sa 
množstvo kráterov a najváčších 
impaktných útvarov. V druhom 
geologickom období (pred 4-3,5 
mld, rokov) sa prvotná kóra roz-
pínala pri búrlivej tektonickej a 
vulkanickej činnosti. Láva zaliala 
aj niektoré časti povrchu konti-
nentálneho typu a na severnej 
pologuli vznikli rozsiahle prepa-
dy. Medzi starým povrchom a no-
vovytvorenými nížinami vznikla 
zóna obrovských zlomov prvotnej 
kóry, kde dnes výškové rozdiely 
na hranici zlomov sú 2 až 3 km. 

V tretej etape (pred 3,5-1 mld. 
rokov) vznikli velké kupolovité 
vulkanické vyvýšeniny. Najváčšia 
z nich, oblast Tharsis, má v prie-
mere asi 5000 km. Vznikla na roz-
hraní kontinentálnej a oceánskej 
oblasti. Táto vyvýšenina je rozčle-
nená na jednotlivé úseky riftovými 

Tni hlavné typy ob-
lastí s rozdielnou ge-
ologickou štruktůrou 
na Marse odzrkadlujú 
tni hlavné etapy ge-
ologického vývoja 
planéty. Najskór sa 
vytvoril kontinentál-
ny typ povrchu, hus-
to pokrytý krátermi 
(obr. hore). Potom 
vznikli v dósledku 
prepadov kóry rovi-
naté oblasti, tzv. o-
ceánsky typ povrchu, 
ktorý sa rozkladá na 

severnej pologuli 
(obr. v strede). Biele 
plochy sú rovinaté 
oblasti a velké krá-
tery, zallate lávou. 
Vrúbkovaná čiara oz-
načuje terén, kde do 
rovinatej oblasti za-
sahujú krátery. Na 
hranici medzi starým 
povrchom a neskór 
vytvorenými nížinami 
sa prvotná kóra po-
rušila, vytvorilo sa 
pásmo zlomov. Napo-
kon pri vulkanickej 
činnosti (obr. dolu) 
vznikli dye kruhové 
vyvýšeniny, rozbráz-
dené trhlinami. Na 
vrcholoch týchto vy-
výšenín sú sopky (oz-
načené tmavými bod-
mi). 

systémami dvoch typov. Prvým 
z nich sú vejárovito usporiadané 
úzke prepady, druhým sú široké 
(30-600 km), hlboké (1-6 km) 
kaňony. 

Rozmermi menšia je vyvýšenina 
Elýzium, ktorá je geologicky 
zhodná s oblastou Tharsis, ale ce-
lá sa nachádza v oblasti oceán-
skeho typu. 

Geologická histónia Marsu, kto-
rú móžeme vyčítat z jeho povr-
chu, je zložitejšia než geologický 
vývoj Mesiaca, kde pozorujeme 
len prvé dva typy evolúcie, ktoré 
popisuje článok. 

Priroda 12/1980 -tf-

Unikátny výbuch 
gama žiarenia 

Neobvykle silný výbuch gama 
žiarenia dňa 5. marca 1979 bol za-
registrovaný aparatúrou na 9 koz-
mických sondách vybavených ga-
ma detektormi (4 družice Vela, 
Helios 2 na drápe okolo Slnka, 
Pionier Venus Orbiter na dráhe 
okolo Venuše, Venera 11 a 12, In-
ternational Sun-Earth Explorer, 
ktorý je temen stacionárny na 
spojnici Slnko—Zem vo vzdiale-
nosti 1 500 000 km od Zeme a Prog-
noz 7). Unikátnost javu spočíva 
vo velmi vysokej intenzite výbu-
chu gama žiarenia, prevyšujúcej 
desatnásobne všetky predchádza-
júce výbuchy. Velmi rýchlo sa zis-
tila poloha zdroja — zbytok su-
pernovy N49 vo Velkom Magel-
lanovom oblaku. Vzhladom na 
charakteristiku pulzu a pozvolný 
pokles žiarenia po výbuchu s os-
ciláciami trvajúcimi 8 sekúnd boto 
ihned zrejmé, že výbuch pochádza 
zo zdroj  menšieho ako 60 km 
v pniemere, teda z neutrónovej 
hviezdy. R. Ramaty so spolupra-
covníkmi navrhol model, v kto-
rom k uvolneniu gama žiarenia 
došlo v dósledku vibrácií neutró-
novej hviezdy. Energia je z vnú-
tra neutrónovej hviezdy do kóry 
transportovaná vibráciami. Tento 
proces sa deje v dósledku extrém-
nej hustoty neutrónovej hviezdy 
pnibližne rýchlostou svetla, čo je 
v zpode s temen okamžitým ná-
rastom žiarenia na maximálnu 
hodnotu. K premene vibračnej e-
nergie na gama žiarenie dochádza 
dovtedy, kým sa vibrácie neutl-
mia. Takýto útlm nastáva v dó-
sledku vyžarovania gravitačných 
vin. 

Pozorovanie unikátneho výbu-
chu gama žiarenia a jeho inter-
pretácia viedla nielen k prvej 
detekcii vibrujúcej neutrónovej 
hviezdy, ale aj k nepriamej de-
tekcii gravitačného žiarenia. 

— dch — 
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Skalně rytiny na planina Nazca 
Jednou z najznámejších oblastí 

kultúry starých Inkov je oblast 
peruánskych And. Sú tu pozostat-
ky tzv. kultúry Nazca z obdobia 
asi od r. 200 pred n. 1. až do r. 
700 n. 1. Najznámejšími dielami 
umelcov tejto kultúry sú obrovské 
kresby — skalné rytiny, vytesané 
do kameňa púštovitej náhornej 
plošiny. Niektoré z kresieb sú iba 
jednoduchými geometrickými fi-
gúrami a priamky, ktoré tvoria 
ich obrysy, sú dlhé až 32 kilomet-
rov. Iné kresby sú menšie a zná-
zorňujú vtákov, pavúkov alebo 
i kosatky (druh dravej velryby). 

Kresby prenikli do vedomia ši-
rokej verejnosti najmá vtedy, ked 
ich populárny autor Erich von Dá-
niken interpretoval vo svojich 
knihách ako improvizované koz-
modrómy, odkiaY vraj štartovali 
mimozemské bytosti. Pretože ved-
ci mlčali a aj preto, že archeolo-
gické výskumy tejto oblasti neboli 
dostatočné, Dánikenovi sa podari-
lo šírif svoje špekulatívne my-
šlienky v knihách, ktoré vyšli v 35 
jazykoch, v celkovom náklade 35 
miliónov výtlačkov. 

Kresby kultúry Nazca možno 
však vysvetlif daleko jednoduch-
šie, aj kecl pravda menej efektne 
než podia Dánikena. Antropológ 
kalifornskej univerzity L. Daw-
son zhromaždil dókazy o tom, že 
velké figúry na planine Nazca 
dali sa tesat aj pomerne jednodu-
chou metódou: dlhé priamky mo-

hli Yudia vyznačit postupne, po-
mocou lana, natiahnutého vždy 
medzi dvoma nasledujúcimi kolmi, 
zatlčenými do zeme a vzdialenými 
od seba na dohYad — asi na 
1500 metrov, teda podobne, ako aj 
dnes vyznačujeme hriadky na zá-
hrade. Nie je vylúčené, že velké 
figúry sa tesali pomocou obrovskej 

Skalné rytiny na púšfovej planine Nazca s figúrou pavúka. 

pomocnej siete, ktorá slúžila na 
zváčšenie predlóh. V roku 1975 
J. Woode dokázal, že pri zhotovo-
vaní obrazcov mohli starí Inkovia 
používat aj teplovzdušný balón, 
pomocou ktorého sa vzniesli do 
potrebnej výšky, aby mali váčší 
rozhTad. Na zhotovenie takéhoto 
„zdvihadla" stačili jemne tkané 
látky a na gondolu balóna třstie 
z jazera Titicaca. Menšie figúry 
bolo možné tesat bez akejkoPvek 
mechanickej pomoci. A pretože 
motívy týchto obrovských skal-
ných rytin sú totožné so vzormi 
na keramike a textile kultúry 
Nazca, je zrejmé, že starí Inkovia 
tesali tie rozYahlé figúry aj bez 
pomoci mimozemšfanov. Akú však 
používali techniku, to nám pove-
dia až dalšie, podrobnejšie arche-
ologické výskumy tejto oblasti. 
Podia Science News —ak—

Velmi jemne tkaný kúsok textilu 
zo severného Peru, napravo de-
tail. 
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Co sú 
Her bigove-Harove 
objekty? 

PAVOL RAPAVÝ, prom. fyz. 

Začiatkom pátdesiatych rokov 
nášho storočia objavili G. H. Her-
big a G. Haro niekoIko malých 
objektov, ktoré sa podobali hmlo-
vinkám a mali charakteristickú 
geometrickú štruktúru so zhuste-
niami podobnými hviezdam. Pozo-
rovania ukázali, že sa vyskytujú 
len v oblastiach, kde vznikajú 
hviezdy. Získané spektrá ukázali, 
že tieto objekty sú nápadné po-
dobné na Burnhamove hmloviny, 
ktoré sú v okolí mladých hviezd 
typu T Tauri. 

Dnes už počet týchto objektov 
rátame na desiatky. Prvé teoretic-
ké •práce im venoval Ambarcu-
mian, ktorý pre ne aj prvýkrát po-
užil dnes už vžité pomenovanie 
„Herbigove-Harove objekty". Aj 
napriek zaujímavosti a významu 
týchto objektov pre poznanie vzni-
ku a vývoj  hviezd, ich výskum 
pokračoval len velmi pomaly. 

Niektoré z Herbigových-Haro-
vých objektov majú zložitú štruk-
túru s množstvom uzlov a zhuste-
ní kvázistelárneho vzhladu, kto-
rých rozmery sú 250-900 astro-
nomických jednotiek a hmotnos-
ti od 1 do 10 hmotností Zeme. 
Infračervené pozorovania však u-
kazujú ešte na existenciu ďalšej 
hmoty, ktorá je v optickej oblasti 
nepozorovatelná, pretože jej tep-
lota je relatívne nízka. Samotná 
teplota uzlov je (8-13) . 103 K 
a ako sa ukazuje, pomaly vzrastá. 
Presné uzávery o zmenách teploty 
a hustoty však nemožno pove-
dat, pretože chyby merania sú 
privelké. Jednotlivé zhustenia tvo-
ri viac-menej homogénny plyn 
s elektrónovou hustotou rádove 
103 cm (tieto hodnoty sa ur-
čujú z pomeru intenzít spek-
trálnych čiar). Najhustejšie oblasti 
(jadrá uzlov), v ktorých sa tvorí 
čiarové spektrum, dosahujú husto-
tu o rád vyššiu, ale zaberajú ob-
jem len 1-5 tisícin relatívneho 
objemu celého zhustenia. Celková 
svietivost v oblasti vinových fl ok
330-1090 nm je 2. 1025 J/s (svie-
tivost Slnka je 3,8. 1026 J/s). 

Zhustenia vykazujú časové zme-
ny so škálou rádu 10-20 rokov, 
no tieto variácie sú velmi rozdiel-

ne. Aj keď pre ňedostatok pozo-
rovacieho materiálu nie je možné 
z týchto zisténí robit konkrétne 
fyzikálne uzávery, objasnenie ich 
zmien s časom ostáva jednou z o-
tázok',ktorá umožňuje overit správ-
nost teórie Herbigových-Harových 
objektov. Fri niektorých objek-
toch sa pozorovali aj zmeny 
polohy uzlov, čo sa nedá vysvetlií 
len rotáciou objektu, pretože zme-
na polohy jedného uzla je nezá-
vislá od zmeny mých. Treba však 
pripomenút, že premiestňovanie 
uzlov je efekt velmi malý a jeho 
meranie vyžaduje precízny pozo-
rovací materiál. 

Nemenej dóležitou otázkou je 
chemické zloženie objektov a s tým 
súvisiaca otázka ich zaradenia do 
evolučného retazca hviezd. Je zná-
me, že tieto oblaky sú pozorované 
len v oblastiach, kde je „náchyl-
nost" k vzniku hviezd, a taktiež, 
že dóležitým prvkom pri vývoji 
hviezd je prach. Z toho dóvodu 
boto teda nutné dozvediet sa, či 
prach v Herbigových-Harových 
objektoch existuje alebo nie. Me-
rania sčervenania svetla, ktoré na-
svedčujú, že obsah prachu je níz-
ky, nemohli sa považovat za 
rozhodujúce. Možnost overit si 
„prašnost" objektu sa naskytuje 
aj meraním obsahu kovov v ply-
ne. V spektrách sú najvýraznejšie 
čiary H, K, Ca a Fe a z ich ziste-
ných množstiev bob o zrejmé, že 
obsah Ca a Fe je približne zhodný 
s ich charakteristickým obsahom 
vo hviezdac prvej populácie. 
Efekt vyčerpania kovov sa teda 
nenašiel. Má to teda znamenat, že 
Herbigove-Harove objekty prach 
vóbec neobsahujú, že póvodné 
predpoklady o spojení týchto ob-
jektov s počiatkom vývoja hviezd 
bol nesprávny? Odpoveď možno 
spočíva i v tom, že váčšina kovov 
nie je viazaná v čiastočkách pra-
chu. Riešenie týchto problémov je 
zrejme v nárazových vinách, ktoré 
čiastočky prachu rozrušujú. 

Jedným zo základných zistení 
poslednej doby je podobnost spek-
tier Herbigových-Harových objek-
ktov so spektrami pozostatkov nie-
ktorých supernov, čo podporu-
je myšlienku, že niektoré vlastnos-
ti týchto objektov sú tvorené a 
modulované nárazovými vinami. 
Zdanlivo vyjasnená situácia s ná-
razovými vinami sa však kompli-
kuje ďalšími výsledkami polari-
začných meraní, ktoré nazna-
čujú možnost existencie najmenej 
dvoch fyzikálne odlišných skupin 
Herbigových-Harových objektov. 
Prvú skupinu tvoria objekty, kto-
ré móžeme pozorovat priamo a po-
larizácia je malá, druhú pozoru-
jeme len nepriamo, vďaka procesu 
odrazu. Druhá skupina je evoluč-
ne spátá s hviezdami typu FU Ori 
alebo s masívnymi obálkami 

hviezd pred hlavnou postupnos£ou. 
Existencia silnej polarizácie však 
móže by£ spósobená aj mým me-
chanizmom ako odrazom a tiež je 
možné, že celková interpretácia 
týchto objektov je omnoho zloži-
tejšia než sa doteraz predpokla-
dalo. 

Teoretici sa snažia vypracovat 
taký fyzikálne prijateTný model, 
ktorý by vysvetloval všetky pozo-
rované vlastnosti a charakteristi-
ky týchto objektov a zároveň 
uspokoj ivo vysvetloval aj ich vý-
voj. Jednou z kIúčových otázkk 
je zdroj energie a ,proces ionizácie 
plynu, ktorá dosahuje až 50 0/0. 
Obvyklým mechanizmom je ioni-
zácia vyvolaná ultrafialovými fo-
tónmi okolitých hviezd, avšak 
v prípade Herbigových-Harových 
objektov tento mechanizmus takú 
vysokú ionizáciu nevysvetIuje. 
Perspektívnym je aj vysvetlenie 
ionizácie nárazovými vinami, čo 
podporuje aj efekt, že v porovna-
ní s okolitým medzihviezdnym 
plynom boli pozorované radiálne 
rýchlosti 50 km/s a viac. Len ne-
dávno (1977) sa u objektu H-H 
32A objavili rýchlosti v intervale 
±280 až ±400 km/s. Treba pripo-
menút, že všetky zhustenia jedné-
ho objektu nemusia mat vo vše-
obecnosti rovnaké radiálne rých-
losti. 

Zdanlivo jednoduchá situácia 
s nárazovými vinami je však kom-
plikovaná otázkou, čo ich podmie-
ňuje. Ak je to hviezdny vietor 
okolitých hviezd alebo protohviezd 
(stacionárne viny), sú nárazy spó-
sobené len prudkou zmenou hus-
toty látky samotného objektu, 
prípadne materiálu v okolí hviez-
dy. Iné vysvetlenie rázu je v exis-
tencii „výbušných" vin. Hypotézu 
o existencii hviezdneho vetra pod-
poruje fakt, že v okolí hviez typu 
T Tauri je existencia silných 
hviezdnych vetrov dokázaná. Teó-
ria impulzívnych vIn (blast waves) 
má nedostatok, že sa s nimi v po-
zorovaniach nestretávame a také-
to nestacionárne rázové viny sú 
problémom aj v teórii tvorby 
hviezd. Avšak aj v prípade veri-
fikácie oboch týchto hypotéz ne-
bude táto otázka vyriešená, preto-
že ešte ostáva niekoIko H-H 
objektov, v blízkosti ktorých sa 
nenachádza žiaden zdroj, ktorý by 
mohol takéto rázové viny genero-
vat. 

Spoznávanie vlastností Herbigo-
vých-Harových objektov bude teda 
závisiet od získania ďalších po-
zorovacích údajov a od presnej-
šieho zmerania fyzikálnych para-
metrov (rozmery, teplota, hustota, 
stupeň ionizácie a pod.). V súčas-
nosti sa pozornost zameriava na 
dye základné otázky: aký je zdroj 
energie H-H objektov a aká je 
ich úloha v procese vzniku hviezd. 
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ROZHOVOR S GENERÁLEM V. A. ŠATALOVEM 
VELITELEM PŘEPRAVY SOVĚTSKÝCH KOSMONAUTU 

Úvahy o raketoplánu 
,,...Předpokládá se, že Sovětský 
svaz vyvíjí těžkou raketu k vyná-
šení kosmických těles a velkou, 
stotunovou stálou vesmírnou sta-
nici, jež bude moci pojmout 12 či 
ještě více lidí. Ruští vědci údajně 
rovněž konstruují mnohanásobně 
použitelnou kosmickou loď, která 
bude menší verzí složitějšího ame-
rického raketoplánu . . ." 

U. S. News and World Report 
5. 1. 1981 

Podobných zpráv, jako je cito-
vaná, se v poslední době objevuje 
v západním tisku stále více. Tuto 
serii zahájil snad Aviation Week 
z června 1980 a o chystané super-
raketě se rozepsal v článku „Hroz-
ba z Marsu" i Die Welt ze 14. říj-
na téhož roku, který navíc tvrdí, 
že v druhé polovině osmdesátých 
let chtějí Sověti podniknout pilo-
tovanou výpravu na Mars. 

O sovětské superraketě se ho-
voří už od šedesátých let, kdy kos-
monaut Popovič prohlásil „... má-
me rakety třídy Saturn a ještě 
o něco silnější než Saturn 5!" 
Úvahy o konstrukci sovětského 
raketoplánu jsou přibližně stejně 
staré a v sedmdesátých letech se 
začalo hovořit o konkrétních pro-
jektech „Kosmolet" a „Albatros". 

Ovšem myšlenka na využití 
„kosmického letounu", který by 
byl mnohonásobně použitelný a 
zlevnil kosmický výzkum, je v So-
větském svazu mnohem starší. Už 
ve třicátých letech prosazoval je-
jich konstrukci spolu s „okřídle-
nými" raketami pozdější hlavní 
konstruktér raketo-kosmických 
systémů Sergej Pavlovič Koroljev. 
Tyto stroje měly podle tehdejších 
představ dopravovat poštu, nákla-
dy a posléze i cestující místo nor-
málních letounů. A také — proni-
kat do vesmíru. Ukázalo se však, 
že letadla jsou zatím ekonomičtěj-
ší a jednorázové rakety a kosmic-
ké lodě jednodušší, než konstrukce 
raketoplánu. 

Když na prahu sedmdesátých 
let začali Američané s vývojem 
Space Shuttlu, oživil se zájem 
i o sovětské plány. Ale informací 
bylo a je skutečně poskrovnu. 
Prvním konkrétním náznakem,„že 
se něco děje", byl článek akade-
mika Georgije Ivanoviče Petrova 
v Pravdě, kde píše o možnosti 
dvoustupňového raketoplánu, je-
hož první stupeň by mohl tvořit 

Generál V. A. Šatalov 

modifikovaný supersonik TU-144. 
Startoval by tedy na rozdíl od 
amerického jako normální letadlo. 

Kolem sovětského raketoplánu 
se vyrojila řada dohadů a méně či 
více zasvěcených informací. Po-
měrně nejucelenější informace se 
objevila v r. 1976 v holandském 
časopise Spaceview. Charakterizu-
je projekt „Albatros" jako raketo-
plán na dvoustupňové bázi, při-
čemž první stupeň by měl být 
oním modifikovaným TU-144 
s velkými nádržemi místo prosto-
ru pro cestující, vyčnívajícími na-

víc ještě pod trup. Měl by být 
poháněn kombinací proudových 
a náporových motorů a měl by do-
sáhnout hypersonické rychlosti 
Mach 6, t. j, asi 2 km s 1. Druhý 
oběžný stupeň by byl umístěn na 
jeho hřbetě a odděloval by se zhru-
ba ve výšce přes 30 km. Pak by za 
pomoci svých motorů dosáhl ry-
chlosti, nutné pro navedení na 
oběžnou dráhu kolem Země. Obež-
ný stupeň by měl být velký zhru-
ba jako letoun Jak-40 s délkou 
asi 25 m (po srovnání — americký 
Shuttle měří 37 m, uvažovaný 
francouzský Hermes 12,5 m). Měl 
by mít delta křídla a měl by být 
vybaven jak klasickými chemický-
mi raketovými motory, tak plas-
movými (iontovými) manévrovací-
mi motory. Ty se skutečně 
zkoušely v letech 1966-70 na son-
dách „Jantar", vynášených výško-
vými raketami a plasmovými mo-
torky o malém tahu byly vybaveny 
i některé sovětské meziplanetární 
sondy. Hmotnost oběžného stupně 
sovětského raketoplánu se odha-
duje na 30 t (pro srovnání: Shutt-
le 75,6 t, Hermes 9,5 t), jeho nos-
nost však zatím leží v oblasti spe-
kulací. 

Hovořil jsem o vývoji sovětské-
ho raketoplánu v r. 1978 s kosmo-
nautem V. Kubasovem na 29. kon-
gresu IAF v Dubrovníku. Řekl, že 
v budoucnu sovětská kosmonauti-
ka počítá s raketoplánem, ale zcela 
jistě odlišným od amerického. 
Podle Kubasova existuje více cest, 
které se v SSSR zkoumají a že 
zmínka o možnosti využití TU-
144 jako startovacího stupně je 
prostě jen jednou z těchto mož-
ností. Pak ještě jednou zdůraznil 
— ano, budeme mít raketoplán, 
ale nebude to raketoplán typu 
Space-Shuttlu. 

Soulodí Progres-Saijut 6-Sojuz (VDNCH) 
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Sonda „Jantar" s iontovými motory 

V září minulého roku jsem měl 
možnost setkat se v Řídícím stře-
disku kosmických letů (CUP) 
v Kaliningradu u Moskvy s gene-
rálem Vladimírem Šatalovem, ve-
litelem přípravy sovětských kos-
monautů. Zcela logicky jsme v na-
šem rozhovoru dospěli i k otázkám, 
nadhazovaným západním tiskem 
— zda Sovětský svaz vyvíjí super-
raketu, velkou oběžnou stanici 
a raketoplán. 

Šatalov řekl: „My máme své 
představy a velice konkrétní. Řekl 
bych, že v dohledné době budeme 
používat stanice řady Saljut. Za-
tím nás pině uspokojují dosavadní 
kosmické systémy, včetně nosičů 
Sojuz a Proton. Zcela jistě budou 
družicové komplexy mnohem slo-
žitější, například modulové kon-
strukce. Základem bude stanice té-
hož typu jako Saljut 6, i co do 
rozměrů, ale bude to především 
prostor určený pro posádku, tam 
bude žít, pracovat, odpočívat. Vě-
decká aparatúra nemusí být všech-
na umístěna ve stanici, ale právě 
v oněch modulech, samostatných 
laboratořích, které k ní přiletí, 
spojí se s ní a budou určenou dobu 
tvořit její součást. To je, myslím, 
mnohem pokrokovější způsob vy-
užití dosavadních systémů, protože 
ve stejné době můžeme současně 
využívat několik takových modu-
lů. Poté, co spiní svou funkci, mo-
hou se moduly oddělit, pracovat 
například samostatně, a když bude 
potřeba, opět se spojí, aby posád-
ka mohla překontrolovat aparatu-
ry, průběh experimentů, dopinit či 
vyměnit přístroje. Tyto moduly 
budou v podstatě vyvinuty na bázi 
lodí typu Progress. Důležité však 
je, že máme vybudovaný systém, 
který můžeme využívat na zákla-
dě získaných zkušeností a zná-
mých konstrukcí. A to vše je pro 
nás velmi levné, efektivní, efektiv-
nější než konstrukce superrakety, 
konstrukce, která je už sama 
o sobě složitá, nehleděna kompli-
kace při dynamických manévrech 
v kosmu. Samozřejmě, velká sta-

nice zase nabízí jiné možnosti —
je to poněkud sporná otázka, vy-
skytují se názory pro a proti. Oni 
(t. j. západní novináři) tvrdí, že 
o tom uvažujeme — tak dobře —
všichni uvažujeme o různých mož-
nostech. . . Ale je nutné zvážit, 
kam investovat ony miliardy rub-
lů, co je výhodnější. . . Je vždy 
lepší méně investovat a víc dostá-
vat, v tom je logika úvah . . ." 

Na otázku, zda se připravuje 
dopravní prostředek podobného 
typu jako je americký raketoplán, 
řekl Šatalov: „O tom by bylo 
možné dlouho hovořit. Američané 
plánovali první start před dvěma 
lety a vidíte — špatně to odhadli. 
Už nejsou zdaleka takoví optimis-
té, ani co se týká znížení nákladů 
na dopravu 1 kg na oběžnou drá-
hu. Nejprve tvrdili, že to bude 
200 dolarů — tedy 10 krát méně, 
než klasickými raketami, dnes opa-
trně říkají, že to bude 1000 dolarů 
za kilogram. A my už dnes v pod-
statě dosahujeme naším systémem 
stejných cen. I před námi stojí 
tento problém, ale je nutné rozvá-
žit, zda dělat raketoplán stejný, 
větší, nebo menší, jestli bude scho-
pen pinit ty úlohy, které budou 
potřeba, zda už doba pro jeho vy-
užití dozrála, či ne. . . 

. . . Nechci říci, že o tom nepře-
mýšlíme, že na tom nepracujeme, 
ale nemáme zapotřebí urychleně 
takový projekt realizovat, protože 

Raketa 
Ariane 5 
a „Hermes" 
(archiv 
autora) 

nám nedává takové 
výhody, o kterých 
se před deseti lety 
v USA mluvilo. 
Každý k tomu při-
stupujeme z jiných 
hledisek — z jakých 
potřeb vycházíš, k 
takovému výsledku 

se dopracuješ. 
Shuttle má třeba 
vynášet družicovou 
stanici (Spacelab), 
modulovou, zase se 
s ní vracet — pro-
sím. Na Zemi má 
projít renovací a 
pak znovu letět do 
kosmu. Čili — sta-
nice levnější, účelná 
pro krátkodobé le-
ty, ale náklady na 
dopravu vysoké (o-
pakované starty). 
My jsme šli jinou 
cestou — dražší, 
stabilní stanice, lev-
né dopravní pro-
středky, dlouhodobé 
lety, kontinuální vý-
zkumy a pozorová-
ní. Prostě — vše je 
věci názoru, koncep-
ce. 

Sám raketoplán 
je věcí nesporně za-
jímavou. A my také 
zcela určitě půjde-
me touto cestou, tak 
jako ostatní. Vždyť 

i západoevropské země, například 
Francie, pracují na takovém ma-
lém raketoplánu Hermes — a je 
to zcela reálný projekt. Ale vidíte 
— už to je další cesta. Jeden je 
velký, druhý malý, takže my mož-
ná budeme mít něco mezi tím." 

Tento rozhovor je zajímavý 
hned z několika důvodů. Šatalov 
zcela nevylučuje možnost kon-
strukce „superrakety", ale předev-
ším potvrzuje práce na raketoplá-
nu a potvrzuje vlastně i doměnku, 
že •půjde o „něco" mezi Space 
Shuttlem a Hermesem, což zase 
oživuje myšlenky na citovaný pro-
jekt „Albatros". Otázkou však je, 
kdy bude raketoplán vyzkoušen 

Tak by mohl vypadat „Albatros" (archív autora) 
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a kdy bude nasazen do pravidel-
ného použití. V novinářských kru-
zích v Moskvě kolují nepotvrzené 
zprávy, že vývoj raketoplánu už 
je ve stadiu „zkušebních, kluzáko-
vých letů oběžného stupně". 

S trochou fantiazie si můžeme 
blízkou budoucnost sovětské kos-
monautiky představit takto: Kdy-
by byl raketoplán připraven k ope-
račnímu nasazení v nejbližších 
letech, neprověřovali by Sověti 
novou kosmickou loď Sojuz T, 
protože by ji vlastně potřebovali 
jen na „pár" let — a to by se její 
vývoj nevyplatil. Jestliže jde so-
větská kosmonautika za maximál-

Čo je to raketoplán? 

ně efektivním raketoplánem, pak 
bude muset být pravděpodobně 
dvoustupňovým kosmickým letou-
nem, s oběma stupni návratovými, 
pilotovanými. Takový raketoplán 
je však konstrukčně velmi nároč-
ný avně co se týče motorů prv-
ního stupně) a proto také jeho 
vývoj trvá déle. Termín jeho na-
sazení by proto mohl spadat do 
konce osmdesátých let. 

Sovětský raketoplán by však 
nesloužil jako jediný nosič všeho 
— od družic po kosmické labora-
toře. Byl by používán v kombinaci 
s klasickými nosnými systémy, 
které by např. dopravovaly do 

kosmu malé družice a velké druži-
cové stanice. Jestliže skutečně do-
stanou Saljuty velké, stotunové 
následovníky, pak by raketoplány 
sloužily nejen jako nosiče případ-
ných montážních dílů (když nebu-
de superraketa), ale především 
jako dopravní ‚a zásobovací lodě 
velkých kosmických laboratoří a 
nahradily by v kyvadlové dopra-
vě Země—vesmír—Země Sojuzy 
a Progressy. To by sovětské kos-
monautice umožnilo kontinuální 
návaznost na dosavadní systémy 
a další bouřlivý rozvoj kosmických 
výzkumů. 
Rozmlouval STANISLAV KUŽEL 

Slovo raketoplán sa v poslednej dobe (najmá 
v súvislosti s prípravami Space Shuttle na prvý 
štart) objavuje čoraz častejšie v odborných i popu-
lárnych časopisoch aj v rozhovoroch fanúškov 
kozmonautiky. Málokto sa snáď však zamysli nad 
tým, čo vlastne raketoplán je. Najlepšie by sme si 
mohli tento pojem definoval takto: raketoplán je 
lietadlo (teda lietajúci prostriedok, využívajúci 
vztlak vzduchu), poháňané raketovým motorom. 
Prvé raketoplány boli skúšané v období druhej 
svetovej vojny a tesne po nej v ZSSR a USA. 
Najznámejším a najúspešnejším raketoplánom je 
nepochybne experimentálne lietadlo X-15, ktoré 
okrem mého drží svetový rekord v dosiahnutej 
rýchlosti (okolo 7400 km/h) a dosiahnutej výške 
(asi 100 kin). Naproti tomu podla tejto definície 
Space Shuttle nie je raketoplánom: počas štartu 
pracujú sice raketové motory, ale nevyužíva sa 
vztlak vzduchu (štart prebieha kolmo), kým počas 
pristátia orbiter síce využíva vztlak vzduchu, ale 
zase ne pracujú raketové motory. Space Shuttle pri-
stáva klzavým letom, preto by jeho správny názov 
mal byl kozmický klzák. Anglický názov tiež ne-
má nič spoločné s raketoplánom, ale doslovne zna-
mená kozmický člnok (shuttle = člnok na tkacom 
stave) alebo kozmická kompa, čo vyjadruje inú je-
ho vlastnost: schopnost prevádzat kyvadlovú do-
pravu medzi Zemou a obežnou dráhou (prepravo-
val náklady nielen na obežnú dráhu, ale aj nazpát 
na Zem). V sovietskej literatúre je zaužívaný ter-
mín mnohonásobne použitelná kozmická loď, kto-
rého význam je jasný. Je to velmi široký pojem 
•— veď taká kozmická loď vóbec nemusí mat krf-
dla a pristávat ako lietadlo a pritom móže byl 
mnohonásobne použitelná. Už doterajšie kozmické 
lode boli v princípe použitelné nielen iba raz, len-
že je tu jeden podstatný rozdiel oproti kozmickým 
klzákom: doterajšie kozmické lode mali ablatívny 
ochranný štít (teda štít, ktorý sa počas zostupu at-
mosférou postupne odparoval) a pri ďalšom použití 
by sa musel namontoval nový ochranný štít. Okrem 
toho kozmické lode nezostupovali na Zem celé, ale 
odhadzovali niektoré (často podstatné)  ti pred 
pristávacím manévrom. Naproti tomu kozmický kl-
zák pristáva celý (neodhadzuje sa nič) a vzhladom 
na iný vonkajší tvar a spósob pristátia sa jeho och-
ranná vrstva, pokrývajúca podstatné časti povrchu, 
neodparuje, teda klzák móže byl ihneď znova po-
užitý. V skutočnosti je problém trocha zložitejší —
ani klzavý spósob pristátia by neuchránil povrch 
klzáka pred eróziou, ak by neboli použité špeciálne 

Columbia — prvý letový exemplár amerického raketo-
plánu Space Shuttle na štartovacej rampe. V popredí 
vidíme jeho orbitálnu časf, vyzerá ako velké lietadlo, 
dlžku má 37 m. Za ním je obrovská, 47 metrov dlhá 
palivová nádrž, v ktorej sú zásoby tekutého vodíka a 
kyslíka pre hlavné motory raketoplánu. Dye rakety na 
tuhé palivo, po oboch stranách nádrže, ktoré pri štarte 
pracujú spolu s hlavným motorom, oddelia sa vo výške 
45 km a na padákoch pristanú v oceán. Pri návrate 
na Zem pristáva orbitálna časí raketoplánu ako bez-
motorové lietadlo, potrebuje pristávaciu dráhu dlhú 
3 km. 

materiály, ktoré sú schopné prijal velké množstvo 
tepla v krátkom čase bez toho, že by sa povrch 
poškodil. Vyvinutie takýchto materiálov je jeden 
z najdóležitejších (ak nie najdóležitejší) problémov 
pri stavbe kozmického klzáka. 

Ďalší pojem, ktorý úzko sůvisí s predošlým, je 
mnohonásobne použitelný kozmický nosič. Aj tento 
pojem je velmi široký — už pri doterajších štar-
toch rakiet sa stávalo, že sa náhodou podarilo vy-
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lovit z mora nepoškodený stupeň nosnej rakety. 
Fri rakete Ariane sa dokonca plánuje lovif niektoré 
stupne z mora a znova ich použit. Rovnako dva 
štartovacie motory na tuhé palivo, ktoré pracujú 
v prvých fázach letu Space Shuttle, budú použité 
po vylovení z mora ešte niekoPkokrát. Opáf sa teda 
nemusí jednaf o okrídlené teleso. Predpokladá sa, 
že sa v budúcnosti budú používat kozmické nosiče 
s dvomi stupňami, pričom oba stupne budú štarto-
vaf i pristávaf ako lietadlo. Spodný stupeň (nosič) 
bude pri štarte využívaf atmosféru dvojnásobne —
jednak bude využívaf pri štarte vztlak a Balej bude 
využívaf atmosferický kyslík ako okysličovadlo. 
Nosič bude totiž efektívny nie s raketovými mo-
tormi (ktoré si kyslík vezú so sebou), ale s prúdo-
vými a náporovými motormi. Horný stupeň (klzák) 
už má raketový motor, ale tento začína pracovaf 
v takých výškach, kde už prakticky nemožno vy-
užif vztlak vzduchu. Krídla mu budú teda slúžif 
len pri pristátí. Vidíme teda, že ani na takýto koz-
mický nosič budúcnosti sa nedá použif termín ra-
ketoplán. Ak by sme však chápali pojem raketoplán 
voPnejšie ako okrídlený lietajúci prostriedok, vy-
bavený raketovými motormi, potom by sme mohli 
tento pojem použif nielen na spomínaný nosič bu-
dúcnosti, ale aj na terajší Space Shuttle. 

Po mnohých odkladoch raketoplán Columbia odštarto-
val 12. apríla 1981 na prvý skúšobný let s dvojčlennou 
posádkou (John Young a Robert Crippen). Let na obež-
nej dráhe okolo Zeme (36 obletov) trval vyše dvoch 
dni (presnejšie 54,5 hodín). Posádka postupne preve-
rovala hlavné systémy tohto nového dopravného pro-
striedku. Raketoplán je konštruovaný pre 4-7 člennú 
posádku, pre lety na obežnej dráhe okolo Zeme od 3 
do 30 dní. Odhaduje sa, že jeden exemplár raketoplánu 
mbže absolvovat najmenej 50 ciest do kozmu, na rozdiel 
od všetkých doterajších systémov, ktoré nie sú viac-
násobne použitelné. Na obežnú dráhu okolo Zeme bude 
v nákladnom priestore dopravovat družice i medzipla-
netárne sondy. Snímka: Telefoto ČTK. 

Jízdní řád pro raketoplány 
NASA zveřejnila předběžný plán 

prvních 35 vesmírných startů nové-
ho kosmického transportního pro-
středku — raketoplánu. Lety by se 
měly uskutečnit během čtyř let od 
letošní kosmické premiéry raketo-
plánu Columbia. Pakliže bude tento 
„jízdní řád" dodržen, měly by být 
do konce letošního roku celkem pro-
vedeny tři zkušební lety prvního le-
tového exempláře za účasti dvoj-
členných posádek. 

Počátkem příštího roku plánuje 
NASA uskutečnit poslední, čtvrtý 
zkušební let a pátým startem, v září 
1982, by měl být raketoplán nasazen 
do pině operačního provozu. Do kon-
ce roku 1982 se pak ještě uskuteční 
dva lety, přičemž při šestém startu 
bude poprvé nasazen druhý letový 
exemplář nazvaný Challenger. Roku 
1983 bychom měli být svědky cel-
kem osmi startů raketoplánů. V červ-
nu, při celkově desátém startu, má 
být v nákladovém prostoru poprvé 
na okolozemskou dráhu vynesena 
západoevropská laboratoř Spacelab, 
kterou vyvíjí organizace ESA. To-
hoto letu se zúčastní rovněž jeden 
ze tří západoevropských vědeckých 

pracovníků, kteří se připravují k vý-
zkumným experimentům na Space-
labu — ve výběru je švýcarský 
astronom C. Nicollier, holandský fy-
zik W. Ockels a německý fyzik 
U. Merbold. V listopadu, při čtrnác-
tém letu, by mělo dojít k druhému 
startu laboratoře Spacelab — labora-
toř zůstává během celého letu umís-
těna v nákladovém prostoru a vrací 
se na palubě raketoplánu zpět na 
zemský povrch. Předběžně plánova-
ná životnost prvního exempláře Spa-
celabu je 50 vesmírných letů v délce 
7 až 30 dní. 

V roce 1984 čeká raketoplány —
do flotily NASA by měl přibýt třetí 
pojmenovaný Discovery — celkem 
16 vesmírných letů. Hned při své 
kosmické premiéře má Discovery 
v lednu umístit na oběžnou dráhu 
tak očekávaný velký optický teleskop 
NASA o průměru primárního zrcad-
la 2,5 m. Při osmnáctém startu, v ú-
noru 1984, bude vynesena mezipla-
netární sonda Galileo, jejímž cílem 
bude další výzkum Jupitera. V dub-
nu, při dvacátém startu, má být 
vynesen Spacelab 3 a o měsíc pozdě-
ji Spacelab 4. Do konce roku pak 

ještě vzlétne tato vesmírná laboratoř 
na okolozemskou dráhu dvakrát. 

Pro počátek roku 1985 se již počítá 
se dvěma starty měsíčně. V březnu, 
při celkově 35. startu, by pak měl 
poprvé odstartovat čtvrtý exemplář 
raketoplánu nazvaný Atlantis — jeho 
nosnost by měla dosáhnout již 31 
tuny užitečného zatížení dopravené 
na nízkou oběžnou dráhu. 

Veškeré starty raketoplánů na o-
běžné dráhy se sklony k rovníku od 
29° do 57° budou uskutečněny z flo-
ridského kosmodromu. Na polární 
dráhy se sklony k rovníku od 76° do 
104° budou raketoplány startovat 
z kosmické základny Vandenberg —
startovací komplex zde má být uve-
den do provozu koncem roku 1983 
nebo v roce 1984. Při startu na po-
lární dráhu je ovšem nosnost rake-
toplánu omezena zhruba na 18 tun 
užitečného zatížení. 

Letový program prvních 35 ves-
mírných startů raketoplánů jistě 
dozná některých změn. O tom, zda 
v celém jízdním řádu nenastane vý-
raznější zpoždění, by však měly roz-
hodnout především první čtyři zku-
šební lety, které naznačí, do jaké mí-
ry je nový transportní prostředek 
kosmonautiky schopen operačního 
nasazení. 

(-ih-) 
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VÝSLEDKY PRÁCE NA 6 m ĎALEKOHL'ADE 

Aktívne galaxie 
Fred 25-30 rokmi vládla o ga-

laxiách predstava, že sú to úpine 
sformované, pokojné sústavy s bo-
hatou históriou a bez nádeje na 
pods jatné zmeny v budúcnosti. 
Astronómovia ich klasifikovali 
viacmenej podia vonkajšieho vy'-
zoru a nevenovali dostatočnú po-
zornosf stavbe ich centrálnych ob-
lastí — galaktickým jadrám. Na 
konkrétne dynamické prej avy, sú-
visiace s jadrami, prvý poukázal 
akademik V. A. Ambarcumian. Od 
r. 1956 rozvíjal koncepciu o zá-
kladnej úlohe galaktických jadier 
v evolúcii galaxií. 

CO JE AKT!VNA GALAXIA? 
'Koncepcia aktívnej úlohy jadier 

v galaxiách je založená na mno-
hých pozoruhodných objavoch, 
ktoré viedli k prehodnoteniu na-
šich predstáv o svete galaxií. 
R. 1954 sa zistilo, že jeden z mo-
hutných zdrojov rádiového žiare-
nia, Cyg A, je totožný so slabou 
galaxiou, ktorá má dye jadrá. 
Onedlho sa zistilo, že dvojitú 
štruktúru má aj rádiový zdroj Per 
A (NGC 1275). Závažným príspev-
kom k novému pohIadu na gala-
xie bola aj jedna z prát Biurakan-
ského astrofyzikálneho observató-
ria AV Arménskej SSR — objav, 
že niektoré eliptické galaxie majú 
„modrých sprievodcov" — útvary, 
ktoré sú tenkými „mostami" hmo-
ty spojené s galaktickými jadrami. 
Títo sprievodcovia, ktorí obsahujú 
modré zhustenia, zložené z obla-
kov plynu a relativistických elek-
trónov, vznikli pravdepodobne 
vyvrhnutím hmoty z jadier eliptic-
kých galaxií. Dóležitým bol i ob-
jav toku hmoty z centra našej Ga-
laxie. Podstatným prínosom ku 
koncepcii aktívnej úlohy jadier 
galaxií bola práca amerického 
astronóma K. Seyferta, ktorá sa 
už stala klasickou. Seyfert ešte 
v r. 1943 pozoroval v spektre asi 
desiatich galaxií neobyčajne široké 
emisné čiary vodíka, čo nasvedčo-
valo tomu, že turbulentné pohyby 
plynových oblakov v jadrách tých-
to galaxií dosahujú rýchlosť viac 
ako 3000 km/s. Takéto galaxie, 
ktorých spektrá majú široké emis-
né čiary vodíka, začali sa neskór 
nazývaf Seyfertove. 

Čo sa rozumie pod pojmom „ak-
tivita jadier galaxií"? Sú to ak-
tívne procesy, pri ktorých sa uvol-
ňuje velká energia, napr. rádiové 
výbuchy, výbuchy sprevádzané 
vyvrhnutím pretiahlych plynných 
oblakov s hmotnosťou rádove mi-

Galaxia Markarian 739 s dvojitým 
jadrom, vzdialená 120 Mpc a galaxia 
NGC 6306 s centrálnymi zhusteniarni 
s nadbytkom žiarenia v ultrafialovej 
oblasti spektra, vzdialená 36 Mpc. 
Snímky observatória v Zelenčuk- 
skej, získané cez 6 m dalekohYad. 

liónov hmotností Slnka, neustále 
prúdenie hmoty a pod. 

NEOBYčAJNE MODRÉ 
GALAXIE 

Správnosť myšlienky o akti-
vite galaktických jadier potvrdilo 
množstvo pozorovaní. Jedným 
z nich je aj objav neobyčajne 
„modrých" galaxií, alebo ako ich 
nazývajú astronómovia, galaxií 
s ultrafialovým nadbytkom (UV 
nadbytkom) v spektre. 

V 60-tych rokoch začal akade-
mik AV Arménskej SSR B. E. 
Markarian hladaf galaxie, ktoré 
majú anomálne spektrá. Objavil 
viac ako 1200 objektov, ktoré majú 
v spektrách UV nadbytok. Ďal-
ších 350 objektov objavil M. A. 
Kazarian. Spektrum váčšiny ga-
laxií obsahuje absorpčné čiary, 
pretože galaxie sú zložené prevaž-
ne z trpasličích žltých hviezd 
a z červených hviezd, takže spek-
trum galaxií, je integrálne (sčíta-
né) spektrum miliónov .a miliónov 
takýchto hviezd. Preto sa v spek-
trách normálnych galaxií vysky-
tujú emisné čiary velmi málo. 
Avšak 85 % galaxií s UV nadbyt-
kom má práve emisné spektrum, 

pričom j asnosť emisných čiar zá-
visí od velkosti UV nadbytku. Čím 
je spojité spektrum UV žiarenia 
intenzívnejšie, tým sú intenzívnej- 
šie emisné čiary. Objekty z Mar- 
karianovho zoznamu sa od seba 
podstatne odlišujú tak spektrami, 
ako aj vonkajšími znakmi. Vysky- 
tujú sa tu všetky známe typy ga-
laxií a mimoriadne velké zastú- 
penie majú Seyfertove galaxie a 
kvazary. Ďalšie pozorovania uká-
zali, že medzi galaxiami Marka- 
rianovho zoznamu móžu byť roz- 
diely v červenom posune až 1000 
násobné. Nájdeme tu trpasličie 
galaxie so svietivosfou rádove 
15. 106 svietivosti Slnka i obrie ga-
laxie so svietivosfou rádove 15. 
.1010 svietivosti Slnka. Galaxia, 
ktorá má v Markarianovom zo- 
zname číslo 132, vyznačuje sa jas- 
nosťou rekordnou aj pre kvazary 
— 15 . 10!2 svietivosti Slnka. 

VÝBUCHY V JADRACH 
Približne 10°/p galaxií Markaria-

novho zoznamu má spektrá s cha-
rakteristickými znakmi Seyfer-
tových galaxií. Seyfertove galaxie 
boli rozdelené podia intenzity a 
šírky emisných čiar na dva typy. 
Galaxie prvého typu majú široké 
a jasné čiary vodíka Balmerovej 
série (H; Hs, Hv, Hs) a niektoré 
mé zvláštnosti. Detailný výskum 
profilov spektrálnych čiar ukázal, 
že v jadrách prebiehajú výbuchy. 
Seyfertove galaxie druhého typu 
zaostávajú svietivosfou i veIkos-
ťou UV nadbytku za Seyfertový-
mi galaxiami prvého typu. Jednako 
aktivita ich jadier je dosť vysoká. 
V spektre Seyfertovej galaxie dru-
hého typu, Markarian 6, boli ob-
javené emisné zložky pri vodíko-
vých čiarach Ha, Hs, ktoré sa 
predtým v spektre nevyskytovali. 
Sú posunuté v smere kratších vl-
nových dlžok o hodnotu, ktorá 
zodpovedá dopplerovskej rýchlosti 
rádove 3000 km/s. Zložky vodíko-
vých čiar zrejme vznikli v plyn-
nom oblaku, pohybujúcom sa vel-
kou rýchlosťou. Tento oblak bol 
vyvrhnutý z jadra galaxie smerom 
k Zemi. Jeho hmotnosf sa odha-
duje na niekolko stovák MO. 
Z dalších pozorovaní sa zistilo, že 
z jadra galaxie Markarian 6 bol 
vyvrhnutý nie jeden, ale dva vo-
díkové oblaky v protilahlých sme-
roch od jadra galaxie. 

ROZŠTIEPENÉ JADRA 
Tni galaxie s UV nadbytkom, 

Markarian 7, 8 a NGC 6306, majú 
rovnakú štruktúru centrálnych 
oblastí. Ich jadrá pozostávajú 
z piatich centrálnych zhustenín,. 
ponorených do difúznej obálky. 
Zhluky predstavujú konglomerát 
horúcich hviezd (superasociácií), 
ktorý označujeme aj ako gigantie-
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Galaxia Markarian 266 s dvojitým jadrom a jej spektrum v okolí čiary Ha. Vzdia-
lenos8 galaxie je 109,8 Mpc. Sklon spektrálnych čiar svedčí o rotách zložiek jadra. 
Rozmer snímky je asi 1,5 oblúkovej minúty. Snímka galaxie bola zhotovená 2,6 m 
dalekohYadom v Biurakane a spektrum 6 m ďalekohKadom. 

kú oblast H II. Svietivosť najjasnej-
šieho zhustenia galaxie Markarian 
8 odpovedá svietivosti 2. 109 svie-
tivosti Slnka. Je zaujímavé, že 
radiálne rýchlosti jednotlivých 
zhlukov v tej istej galaxii móžu 
byť odlišné až o 600 km/s. Jadrá 
týchto troch galaxií sú evidentne 
rozštiepené na jednotlivé zhluky. 
K tomu istému typu galaxií patria 
objekty „dvojčatá", ktoré ležia 
približne 2' severne od galaxií 
Markarian 261 a 262. Prekvapu-
júca je zhoda „dvojčiat" v ich von-
kajšom vzhIade, rozmeroch, ra-
diálnych rýchlostiach, svietivosti 
a spektrách. Na fotograf iách 
v modrej oblasti spektra sa „dvoj-
čatá" javia ako dva kompaktné 
zhluky spojené priečkou, v ktorej 
možno pozoroval dva slabšie zhlu-
ky. V červenej oblasti spektra nie 
sú „dvojčatá" takmer vóbec vidi-
telné a priečka je sotva badatel-
ná. Vzdialenosl medzi objektami 
je 4 kpc. Majú rovnaký červený 
posun ako galaxie Markarian 261 
a 262 a je nepochybné, že tvoria 
spoločný systém. 

GALAXIE S NÁSOBNÝMI 
JADRAMI 

Pomocou šeslmetrového daleko-
hladu SAO AV ZSSR boto pozo-
rovaných 620 galaxií s UV nad-
bytkom. Z nich 59 má dvojité a 
násobné jadrá. Rozmery násob-
ných jadier sú okolo 1 kpc, dvo-
jitých od 1 do 3 kpc. Vzdialenosť 
medzi zložkami násobných jadier 
neprevyšuje 2 kpc, medzi zložkami 
dvojitých jadier neprevyšuje 7 
kpc. Absolútne magnitúdy zložiek 
násobných jadier sa pohybujú od 
—9m do —18m, pri dvojitých sú 
od —12m do —21w. V závislosti od 
zváčšovania vzdialenosti medzi 
zložkami sa v nich častejšie obja-
vujú nové detailné štruktúry —
akoby mladé špirálové ramená 
v počiatočnom štádiu vývoja. Vel-
mi zaujímaný je objekt Markarian 
266. V jeho centrálnej oblasti vid-
no dva velmi jasné zhluky. Z o-
boch zhlukov vychádza začiatok 

špirálových ramien: pri južnom sú 
dlhé a rozvinuté, pri severnejšom, 
kompaktnejšom, krátke a zvinuté. 
Zhluky majú absolútnu magnitú-
du —17,8m a —17,5m, rozmery 
okolo 2,2 kpc a vzdialenosť medzi 
nimi je 6,5 kpc. Zložky jadra svo-
jou štruktúrou a spektrom pripo-
mínajú objekty „dvojčatá". Je 
velmi zaujímavé, že zložky jadra 
galaxie Markarian 266 rotujú na 
opačné strany. Jasná zložka rotu-
je rýchlosťou 40 km/s (v premiet-
nutí na nebeskú sféru), slabá 100 
km/s. Hmotnosf jasnejšej zložky 
bola vypočítaná na 109 MO. 

Na šesťmetrovom dalekohIade 
sa robili aj spektrá galaxií Seyfer-
tovho typu s dvojitými jadrami 
— Markarian 739, 789 a 463. Iba 
vdaka vysokej rozlišovacej schop-
nosti šesťmetrového dalekohladu 
boto možňé získal samostatne 
spektrá jednotlivých zložiek. Jed-
na zo zložiek jadra galaxie Mar-
karian 739 má spektrum Seyfer-
tovej galaxie prvého typu, v spek-
tre druhej zložky vidno úzke a 
slabé čiary. Spektrá oboch zložiek 
jadier galaxií Markarian 789 a 463 
sú charakteristické pre Seyfertove 
galaxie druhého typu. Tieto pozo-
rovania viedli k názoru, že móžu 
existoval galaxie s dvoma jadra-
mi. Predtým sa predpokladalo, že 
aj ked sú v centre galaxie pozo-
rované viaceré zhluky, jadrovú 
podstatu má iba jeden zhluk 
a ostatné sú superasociáciami 
hviezd. 
PODSTATA AKTIVITY JADIER 

Ako ukázali pozorovania, váčši-
na galaxií s UV nadbytkom má 
rovnaké alebo podobné formy ak-
tivity, aké sme už spomínali. Aj 
ked sa pozorované galaxie odlišu-
jú svojimi morfologickými cha-
rakteristikami a formou aktivity, 
všetky aktívne galaxie spája UV 
nadbytok v spektre. Z toho vyplý-
va, že v galaxiách s UV nadbyt-
kom prebiehajú aktívne procesy, 
ktoré sa odohrávajú v ich jadrách. 
Aktivita totiž velmi málo závisí 

od morfológie vonkajších častí ga-
laxií a ani vonkajší obraz jadra 
neurčuje formu aktivity. Naprí-
klad galaxie Markarian 9 a 10 sa 
vonkajšími znakmi jedna od dru-
hej velmi odlišujú: Markarian 9 
je kompaktná kvázistelárna gala-
xia, Markarian 10 je obria špirá-
lovitá sústava s priemerom okolo 
55 kpc. No bez ohIadu na to, obe 
sú Seyfertove galaxie prvého ty-
pu. A naopak, ak porovnáme dye 
špirálové galaxie s jasnými jad-
rami, Markarian 10 a Kazarian 
73, aktivitou jadier sú velmi od-
lišné. Dokonca kvázistelárny ob-
jekt Markarian 305, ktorý je kom-
paktný, vóbec nemá emisné čiary 
v spektre. Pretože forma aktivity 
nezávisí od vonkajšej ani od vnú-
tornej morfologickej stavby gala-
xií, móžeme predpokladať, že 
hlavnú úlohu v aktivite hrá ne-
jaký neznámy činitel, ktorý sa na-
chádza v jadrách galaxií a preja-
vuje sa róznym spósobom. Je mož-
né, že je to superhustá hmota, 
ktorej existenciu predpokladá V. 
A. Ambarcumian. 

Hned po objavení aktivity ga-
laktických jadier mnohí astronó-
movia vyslovili predpoklad, že ak-
tivita jadier je opačný jav ako 
hypotetický gravitačný kolaps, 
vplyvom ktorého sa hmota sústre-
duje do centra objektu. Práce zná-
meho holandského astronóma Oor-
ta ainých vedcov však potvrdzujú, 
že aj jadro našej Galaxie bolo 
v nedávnej minulosti (pred 10 až 
10$ rokmi) aktívne. Napriek tomu 
sa však žiadne náznaky kolapsu 
v Galaxii nepozorujú. Zdá sa pre-
to, že na súčasnej úrovni poznania 
nebude možné vysyetlil aktivitu 
galaktických jadier ako proces o-
pačný kolapsu a bude treba Balej 
spoznávaf neobyčajné, zatial ne-
vysvetlené vlastnosti aktívnych 
galaxií. 

Podia článku E. J. Chačikiana 
„Aktivnyje galaktiki" 
(ZemYa i vselennaja 5/1980) 
Spracoval Aleš Kučera, prom. 
fyz. 
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NAJVÄčŠÍ OPTICKÝ ĎALEKOHL'AD SVETA 

STANICA ZELENČUKSKAJA 
Špeciálne astrofyzikálne observa-

tórium Akadémie vied ZSSR, stani-
ca Zelenčukskaja — to je úpiný ná-
zov observatória, kde sa nachádza 
najviičší optický ďalekohYad sveta. 
Toto observatórium, pre ktoré sa me-
dzi astronómami vžil názov „Zelen-
čuk", je už druhým velkým stredi-
skom astrofyzikálneho výskumu Aka-
démie vied ZSSR. Tým prvým, 
starším a zatiaT snád aj najznámej-
ším, je Krymské astrofyzikálne ob-
servatórium. Jeho pracovníci spolu 
s členmi astrofyzikálnej skupiny 
Astronomického sovietu AV ZSSR 
v Moskve sa podielajú na využívaní 
nového 6-metrového ďalekohladu. 

Keby ste hTadali observatórium 
podia názvu, v mestečku Zelenčuk-
skaja, nepochodili by ste. Ono je si-
ce sídlom okresu, ale observatórium 
je od neho vzdialené asi 30 km, na 
severných svahoch Kaukazu. Zá-
kladňu observatória vybudovali na 
mieste dávnej osady Bukovo, kde žili 
lesní robotníci, ktorf Pažili drevo 
v okolitých bukových lesoch. Dnes 
sa toto miesto volá Nižný Archiz. 
Sú to pracovne, laboratůriá pre vý-
počtovú a ďalšiu pomocnú techniku, 
hotel pre hostí a tiež všetko, čo pat-
rí k administratíve vedeckého ústa-
vu. Observatórium má dnes už do 
700 zamestnancov. To však nie sú len 
astronómovia, sú to Tudia najr8znej-
ších profesií, pretože kvóli ďaleko-
hradu tu vznikla úpine nová osada 
so všetkým, čo k nei patrí — jasYa-
mi, materskou školou, školou, ob-
chodmi, kinom a bytmi. Ústav si 
zabezpečuje všetky služby, medzi ni-
mi na neposlednom mieste dopravu. 
Veď naprfklad udržovanie prístupo-
vej cesty k ďalekohYadu, hlavne 
v zime pomocou buldozérov a sneho-
vých fréz, je pre prevádzku 6 m 
ďalekohiadu nemenej dóležité ako 
naprí klad zabezpečenie pozorovatel-
ských služieb. Z tejto základne sa 
za samotným ďalekohradom musíme 
vydat ešte ďalej. Buď asi 4 km pešo, 
alebo autobusom 17 km po peknej 
asfaltovej ceste. Až na jej konci je 
vo výške 2070 m nad morom ďaleko-
hYad, ktorý určite túži na vlastné oči 
vidiet každý astronóm. 

ĎalekohYad sa využfva pri štúdiu 
mimogalaktických objektov ako sú 
cudzie galaxie a kvazary i na štú-
dium našej Galaxie a jej objektov —
hviezdokóp a hviezd. Pracuje sa pna-
mou fotografiou s vysokou rozlišo-
vacou schopnostou, fotometriou i 
spektroskopiou. RiaditeIom observa-
tória je doktor fyzikálno-matematic-
kých vied I. M. Kopylov, ktorý ešte 
pry než bol poverený vedením vý-
stavby SAO, viedol oddelenie fyziky 
hviezd na Krymskom astrofyzikál-
nom observatóriu. 

V SAO sa začiatkom minuláho ro-
ku konala konferencia o magnetic-
kých hviezdach v rámci Mnoho-
strannej spolupráce akadémií vied 
socialistických krajin. Na programe 
bola okrem vedeckých zasadanf aj 
návšteva 6 metrového ďalekohladu. 

Keá autobusy zastavili poniže ku-
poly na parkovisku, ešte pred vy-
stúpením sme stačili konštatovat 
(z Československa sme tam boli pia-
ti) „ved to ani nie je omnoho váčšie 
než náš dvojmeter". Ale čím Balej 
tým viac sme zistovali, že prvý do-
jem bol klamlivý: kupola je vysoká 
54 metrov, priemer má len o málo 
menší a tento pomer výšky a šírky 
dost klame pri odhade skutočných 
rozmerov. Samotný ďalekohYad je 
obor, ktorý spočíva na azimutálnej 
montáži a práve tá umožňuje, že sa 
tento kolos zmestí pod kupolu 
s menším priemerom, než keby sa 
použila ekvatoreálna montáž akého-
koYvek typu. Podia montáže nesie 
ďalekohYad aj meno — „BTA" —
boTšoj teleskop azimutaTnyj. Primár-
ne zrkadlo, ktoré samotné váži 43 
ton, má priemer 6,05 m a boto vyro-
bené v Leningradských optických 
závodoch LOMO. Dovtedy sa nikto 
nepokúšal odliat tak velké množstvo 
skla do jedného kusa. Postup chlad-
nutia odliatku bol riadený tak, že za 
hodinu poklesla teplota o 3 stotiny 
stupňa. Odrážajúca strana zrkadla 
bola vybrúsená do tvaru rotačného 
praboloidu. Hrubé opracovanie po-
vrchu trvalo takmer 17 mesiacov a 
zbrúsilo sa 23 ton skla. Ohnisková 
vzdialenost tohoto zrkadla je 24 m. 
V tejto vzdialenosti nesie rúrový tu-
bus ďalekohYadu kabinu pozorovate-
Ta so zariadením na zhotovovanie 
priamych fotografií hviezdnej oblo-
hy. V primárnom ohnisku zobrazí 
ďalekohYad pri použití dvojšošovko-
vého korektora oblast oblohy o prie-
mere 10 oblúkových minút. Ohnisko-
vá vzdialenosf vo dvoch nasmitho-
vých ohniskách je 180 m. Tu sa 
použfvajú fotometre a spektrografy 
s ďalšfmi zariadeniami, ako sú zee-
manovské analyzátory spektra na 
meranie magnetických polí, zosilňo-
vače obrazu, ktoré svojou účinnostou 
umožňujú až stokrát skrátit expozí-
cie spektier astronomických objektov 
a prevádzače obrazu, ktoré s podob-
nou účinnostou ako zosilňovače u-
možňujú previest obrazy astronomic-
kých objektov z infračervenej oblasti 
spektra do vizuálnej a tak umožnit 
ich záznam na bežné fotografické e-
mulzie. ĎalekohYad je nladený počí-
tačom, ktorý okrem prevodu ekvato-
riálnych súradníc na azimutálne 
zabezpečuje jeho navedenie na skú-
maný objekt s presnostou 10 oblú-
kových sekúnd a presné vedenie ďa-
lekohladu počas celého pozorovania. 

Exkurzia sa konala odpoludnia a 
tak pri našom pr(chode bol áaleko-
hTad sklonený do vodorovnej polo-
hy, pripravovali sa zariadenia na 
nočně pozorovanie. Pretože na foto-
grafovanie boto v zatvorenej kupole 
málo svetla, požiadal som sprievod-
cu, ktorým bol dr. Glagolevský, ve-
decký sekretár ústavu, aby nám 
otvorili štrbinu. Neostalo však len 
pri tom. Predviedli nám ďalekohiad 
v pohybe, mali sme možnost nazriet 
na hlavné zrkadlo, presvedčit sa, že 

prístup k ohniskám je vďaka pohyb-
livému vnútrajšku kupoly pohodlný. 
V zasklenej kabíne, vlastne miest-
nosti odkial sa ďalekohYad ovláda, 
je okrem astronóma a nočného asis-
tenta prítomný aj inžinier-elektronik. 
Každá minúta pozorovacieho času 
tak velkého áalekohiadu je prfliš 
drahá na to, aby sa mohla premárnit 
pre technickú poruchu. Preto polo-
vica riadiaceho pultu patrí tomuto 
inžinierovi — má tam indikáciu sta-
vu a prípadnej poruchy všetkých 
častí dalekohradu a používaných za-
riadení. Druhá polovica pultu slúži 
astronómovi na ovládanie a niadenie 
pozorovania ako je to aj pni mých 
ďalekohTadoch. Uprostred pultu je 
obrazovka, na ktorej je televfzny 
obraz toho, čo hlavně zrkadlo na ob-
lohe „vidí", čo slúži pre vizuálnu 
kontrolu nastavenia a vedenia ďale-
kohiadu. Že ďalekohiad pracuje nie-
len pri predvádzaní, mali sme mož-
nost presvedčit sa o deň skór práve 
na konferencii. Jeden z pracovníkov 
z tohoto observatória, ktorý referoval 
o pozorovaniach magnetického poTa 
jednej hviezdy, doložil svoj referát 
okrem mého aj pozorovaniami, kto-
ré získal na áalekohrade a stačil ich 
ešte premerat v priebehu práve 
uplynulej noci. Bobo vidiet, že je ešte 
nevyspatý. 

Noc, ktorá nasledovala, bota pri-
delená dvojici francúzskych astronó-
mov, ktorí sa pripravovali na pozo-
rovanie cen trálnych oblastí guTo-
vých hviezdokóp. Určite si pnišli na 
svoje, pretože i v základni položenej 
o 1000 m nižšie sme ocenili vynika-
júcu priezračnost a takú tmu oblo-
hy, akú tomuto pozorovaciemu mies-
tu m6že vačšina európskych astro-
nómov asi len závidiet. Využitie 
ďalekohTadu je medzinárodné a preto-
že záujem o pozorovanie s týmto vel-
kým teleskopom je velký, pozorova-
cí čas sa prideluje na základe 
prísnych kritérií, vždy na polročné 
obdobie dopredu. 

Starostlivost sovietskej spoločnosti 
o rozvoj vedy je velká. Tomu sú ú-
merné aj prostriedky, ktoré Akadé-
mia vied ZSSR tomuto observatóriu 
poskytuje na další rozvoj a skvalit-
nenie základne astrofyzikálneho vý-
skumu. V leningradských optických 
závodoch sa už zhotovuje nové 6 
metrové zrkadlo z materiálu s omno-
ho nižšou teplotnou závislostou než 
má sklo. Toto zrkadlo v blfzkej bu-
dúcnosti má nahradit to, ktoré sa 
použfva teraz. Jeho optická plocha 
má byt vybrúsená dokonalejšie než 
sa to podarilo na terajšom zrkadle. 
Dokonalost odrazovej optickej plo-
chy sune ovplyvňuje účinnost ďale-
kohladu. Okrem toho sa v SAO 
konštruujú nové fotometre, spektro-
grafy, magnetografy s možnostou 
využitia najmodernejších detektorov 
žiarenia s vysokou účinnostou. 
A snád aj v duchu tejto snahy po 
komplexnosti vedeckého bádania vy-
budovala Akadémia vied ZSSR ne-
daleko BTA ďalšie velké centrum 
astrofyzikálneho výskumu, rádiové 
observatórium s rádioteleskopom o 
priemere 600 m. Ale niekoYko slov 
a obrázkov o tomto obsenvatóniu pri-
nesieme niekedy nabudúce. 

RNDr. JURA) ZVERKO, CSc. 
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Celkový pohfad na mohutnú konštrukciu šesCmetrového ďalekohTadu v Zelenčukskej. Hlavné zrkadlo dale- 
kohYadu je odkryté. 



Pohlad na riadiaci pult šesfinetrového dalekohfadu zblízka. Dr. Grygar sí prehliada 
pozorovací program pre nastávajúcu noc. 

Nedaleko kupoly šesfinetrového áalekoh►adu sú hotely pre obsluhu, pozorovateTov 
i hostí observatória. Toto je pohTad od kupoly velkého dalekohTadu. Malá kupolká 
skrýva malý fotometrický dalekohfad, ktorý patrí astronomickému ústavu v Odese. 



Kupola šesfinetrového áalekohTadu v nadmorskej výške 
2070 m. Na konci schodov je dobre vidief tunelový kryt, ktorý 
v zime slúži na ochranu vstupu do budovy pred množstvom 
suchu. Na spodnom obrázku vidíme šesímetrový dalekohPad 
sklonený do vodorovnej polohy. Vidlica montáže je zakončená 
plošinou, na ktorej sú umiestnené prístroje pre pozorovanie 
v nasmythovom ohnisku. IIIadáčik má priemer 90 cm. Na ob-
rázku vPavo vidíme záznamovú aparatúru v riadiacej miest-
nosti šesfinetrového áalekohTadu. 



Kde jsi, Perseido? Takto nazval MUDr. Vladimír Brablc svoju snímku, na ktorej sa 
počas celej štvorhodinovej expozície nenašiel ani jediný meteor, hoci boto práve ma-
ximum činnosti meteorického roja Perseíd. Snímkované objektivom Petzval 3/320 na 
platňu ORWO Spektral 13 X 13 cm. Fotografia získala 1. cenu v 1. kategórii súfaže 
Astrofoto 1980. 



Šoureka, ocenená v sútaži Astrofoto 1980. 

ASTROFOTO 1980 

Hodnotenie súfaže 

„Tajemný Měsíc” — snímka Zbyňka 

DUŠAN KALMANČOK 

Ak máme hodnotit tento ročník sútaže ASTROFOTO '80 a porov-
nat ho s predchádzajúcimi, musíme konščatovat, že bol zo všetkých 
troch ročníkov najslabší. Aj keď fotografie, ktoré dostali ocenenie, 
sú skutočne kvalitné (dobrý autor si dokáže udržat svoju úroveň), 
ostatné snímky podstatne zaostávali za touto špičkou. Okrem toho 
tohtoročné ASTROFOTO malo aj slabú účast — počet autorov bol 
oproti predošlým ročníkom polovičný. 

Kdesi sa stala chyba. Možno to zapríčinilo počasie, možno mé ob-
jektívne príčiny, ale faktom zostáva, že zatial čo v roku 1978 sa 
zúčastnilo sútaže 20 autorov so 63 prácami a v roku 1979 už 23 
autorov so 74 prácami, tohto roku sa počet autorov znížil na 13 a po-
rota mohla hodnotit len 35 prác. 

Móžeme s istotou predpokladat, že počet záujemcov o astronómiu 
rastie a úmerne s tým stúpa i množstvo fotografujúcich amatérov. 
Práve preto si naozaj nevieme vysvetlit, čo viedlo k tak malému 
záujmu o astronomickú foto grafickú sútaž v tomto ročníku. Dúfame, 
že je to jav prechodný, spósobený akiste zvýšenou aktivitou v Roku 
slnečného maxima a tešíme sa, že nasledujúci ročník sútaže ASTRO-
FOTO už tento nedostatok mat nebude. „Do tretice všecko dobré" 
ako hovorí pekné a prajné slovenské prtšlovie nám teda nevyšlo, ale 
nevadí. Sútaž je sútaž a nie každý rok sa konajú Olympijské hry. 

Sútažná porota v zložení — predseda: člen korešpondent SAV 
Lubor Kresák a členovia: RNDr. Anton Hajduk, CSc., Ladislav Dru-
ga a Dušan Kalmančok — nemala napriek tomu 8ahkú úlohu. Oce-
nené fotografie nijako nezaostali úrovňou za predchádzajúcimi roč-
níkmi. U niektorých kategórií sa dokonca dá povedat, že úroveň 
prác bola vyššia ako v minulosti. 

Po dóslednom zvážení všetkých pre a proti porota dospela k ta-
kémuto záveru : 

Veková skupina do 18 rokov 

I. kategória: 

V tejto kategórii najmladších ú-
častníkov získala najvyššie ocene-
nie snímka „Mesiac a Venuša". 
Táto dvojexpozícia Mesiaca a Ve-
nuše je zaujímavá hlavne technic-
kým spracovaním, čo je u tohoto 
autora už skoro pravidlom. Vo veP-
kom kontraste spracovaná snímka 
pekne ukazuje neosvetlenú časí 
Mesiaca. 

1. cena — neudelená, 
2. cena — neudelená, 
3. cena — (500,— Kčs) „Mesiac 

a Venuša" — Marek Mihalkovič, 
Modra. 

II. kategória: 

Snímky v tejto kategórii nedo-
sahovali takú úroveň, aby porota 
mohla niektorej práci priznat ce-
nu. Do sútaže v druhej časti tejto 
kategórie neprišla žiadna snímka. 

Veková kategória od 18 do 25 
rokov 

I. kategória: 

Bola oboslaná len jednou prá-
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cou, ktorej úroveň nesplňala kri- 
tériá na ocenenie. 

II. kate gória: 

Tu porota stanovila toto pora-
die: 

1. cena — neudelená, 
2. cena — (700,— Kčs) „Tajem-

ný Měsíc" — Zbyněk Šourek, Že-
lezný Brod, 

3. cena — (500,— Kčs) „Východ 
Mesiaca a Venuše" — Milan Ma-
ranovský, Nemšová. 

Druhá časf tejto kategórie zo-
stala neoboslaná prácami. 

Veková skupina nad 25 rokov 

Zvyčajne najsilnejšie obsadená 
skupina znala aj teraz najlepšie 
snímky. Dominovali v nej práce 
MUDr. Brablca z Ustí nad Labem, 
ktorého fotografie dosahujú vyso-
kú úroveň tak po námetovej, ako 
i po technickej stránke. Dá sa po-
vedaf, že je v tejto kategórii ne-
korunovaným krá?om. Prístup 
k námetu, výber materiálu i o-
vládanie remesla mu vyneslo pr-
vé dye miesta v tejto kategórii. 

„Měsíc nad hvězdárnou" — snímka, ktorá získala 2. miesto v 2. kategórii sútaže 
Astrofoto 1980. Expozícia 3 hodiny na ORWO Spektral 9X12 cm, objektív Unofocal 
4,5/135. Foto: MUDr. Vladimír Brablc. 

„Východ Mesiaca a Venuše" — snímky Milana Mazanovského, ktorá získala 
ocenenie v sútaži Astrofoto 1980. Autor najprv sfotografoval konjunkciu 
Venuše s Mesiacom pri krátkej expozícii, potom po asi 2 minútovej pauze 
exponoval znova asi 20 minút a po dalšej pauze zopakoval krátku expozíciu. 
Získal tak snímku pohybu telies po oblohe. 
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Fotografie zo seriálu „Noční bouře", ktorými obsadil 1. miesto v 2. kategórii súfaže Astrofoto 1980 Ladislav Hadraba. 

I. kategória: 

1. cena — (1000,— Kčs) „Kde 
jsi, Perseido" — MUDr. Vladimír 
Brablc, Ústí nad Labem, 

2. cena — (700,— Kčs) „Corona 
Borealis" — MUDr. Vladimír 
Brablc, Ústí nad Labem, 

3. cena — neudelená. 

II. a. kategória: 

Okolitá príroda a úkazy. Zvyčaj-
ne tu bývajú nočně búrky. A tak 
i tento raz zvítazila pekná sé-
rie snímok s týmto námetom. Štú-
dia blesku fotografovaná dvoma 
prístrojmi z dvoch róznych miest 
získala najvyššie ocenenie. Sním-
ka ocenená v druhom poradí do-
kumentuje, ako je možné zo zdan-
livo obyčajnej a nezaujímavej 
situácie získat volbou stanoviska a 
spracovaním peknú náladovú foto-
grafiu. 

1. cena — (1000,— Kčs) „Noční 
bouře" — Ladislav Hadraba, Se-
dlčany, 

2. cena — (700,— Kčs) „Měsíc 
nad hvězdárnou" — MUDr. Vla-
dimír Brablc, Ústí nad Labem. 

II. b. kategória: 

V tejto kategórii získala najvyš-
šie ocenenie profesionálne spraco-
vaná snímka s námetom skoro 
kozmickým. Ostatně miesta sa po-
rota rozhodla neudelit. 

1. cena — neudelená, 
2. cena — (700,— Kčs) „Ve zna-
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mení delty" — Richard Kindl, Bo-
letice. 

Porota ďakuje všetkým autorom 
za pekný zážitok. 

Úroveň prát v tomto ročníku 
bola velmi rozdielna. Vela foto-
grafií boto takých, ktorých tech-
nické spracovanie bob o pomerne 
slabé. Skonštatovali sme, že váč-
šine autorov stále robí problém 
velký formát, ktorý predpisovali 
súfažné podmienky. Je isté, že for-
mát 30X40 cm pri dobrotu tech-
nickom spracovaní robí problémy 
i skúseným fotografom. Naviac, 
amatéri váčšinou nemajú fotogra-
fické prístroje stredného a velké-
ho formátu a z kinofilmu sa tak 
velký formát dá urobif len velmi 
fažko. Preto poriadateY súfaže po-
zmenil v tomto bode súfažné pod-
mienky a pre další ročník súfaže, 
ASTROFOTO ')l, vyžaduje formát 
18X24 cm, aby neboli „diskrimi-
novaní" ti amatéri, ktorí majú 

Konjukciu Venuše s Mesiacom foto-
grafoval 7. augusta 1980 aj Marek 
Mihalkovič. Obe expozície 7 sekúnd, 
interval medzi nimi 10 minút. Sním-
ka cez objektív Tessar 210 (svetel-
nosf 1:4,5) na film ORWO NP 27. 
Snímka získala vo vekovej skupine 
autorov do 18 rokov tretie miesto v 1. 
kategórii. 

PODMIENKY SÚŤAŽE 

ASTROFOTO '81 

dobré zábery, ale nemajú zaria- 
denie a podmienky na spracovanie 
velkých formátov. 

Všetkým, ktorí sa už rozhodli, 
alebo ešte váhajú, či sa zúčastnia 

súfaže ASTROFOTO 1981, želáme 
vela úspechov a tešíme sa na 
množstvo pekných fotografií — a 
tentokrát i farebných diapozitívov 
s astronomickou tematikou. 

ASTROFOTO je súfaž pre astronómov amatérovi 
a fotoamatérov, ktorú organizuje (už vo štvrtom 
ročníku) Slovenské ústredie amatérskej astronómie 
v Hurbanove. Tento ročník súfaže, ASTROFOTO 
'81 vypisujeme pri príležitosti 110. výročia založe-
nia hvezdárne v Hurbanove. 

Súfaže sa móžu zúčastnif čiernobielymi fotogra-
fiami alebo farebnými diapozitívmi občania ČSSR 
v troch vekových skupinách: do 18 rokov, 18-25 
rokov a nad 25 rokov. Súfaží sa vo dvoch kategó-
riách : 
1. Kategória — astronomická fotografia: 

snímky astronomických objektov a úkazov (sú-
hvezdia, hmloviny, hviezdokopy, Slnko, slnečné 
škvrny, kométy, meteory, planéty, planétky, za-
tmenia, zákryty a pod.) 

2. Kategória — umelecké a reportážne snímky 
s touto tematikou: 
a) snímky prostredia (prírodného alebo mestské-

ho), v ktorom dominuje nejaký astronomický 
úkaz. Móže ísf o zaujímavé podanie aj celkom 
bežných astronomických javov, ako je východ 
Sluka či Venuše — alebo aj o p6sobivé zachy-
tenie nie každodenných úkazov (konjukcia 
dvoch planét, či planéty s Mesiacom a pod.) 
Možno sem zahrnúf aj zaujímavé podanie at-
mosferických úkazov (dúha, lom svetla, kruhy 
okolo Slnka a pod.). 

b) snímky na tému „Astronómia je mój koníček". 
Námetov je dostatok, napr, astronomické po-
zorovanie, amatérske prístroje a ich .zhotovo-

vanie, zábery z meteorických expedícií, atmo-
sféra hvezdární, práca odborná i popularizač-
ná. 

c) snímky na tému „Hvezdáreň v Hurbanove, jej 
práca a podujatia". 

V oboch kategóriách sa prijímajú čiernobiele foto-
grafie, formát najmenej 18 X 24 cm a farebné dia-
pozitívy, bez ohradu na formát (teda aj kinofilmy). 
Každý účastník móže prihlásif do súfaže najviac 
5 snímok (fotografií a diapozitívov spolu), pričom 
seriál (s maximálnym počtom 5 snímok) sa ráta 
ako jedna snímka. 

Ku každej snímke uveďte tieto údaje: názov 
snímky, meno autora, dátum narodenia a adresu. 
V prvej kategórii treba uviesf aj dátum a čas fo-
tografovania, expozičnú dobu, prístroj (fotoaparát 
i ďalekohPad) a použitý fotografický materiál. Ak 
ide o reportážny záber, uvítame namiesto technic-
kého popisu krátky text o námete snímkov. 

Ak posielate čiernobiele fotografie, napište tieto 
údaje na zadnú stranu každej fotografie obyčejnou 
ceruzkou; k diapozitívom údaje priložte (každý dia 
pozitív a k nemu popis dajte do osobitnej obálky). 
Seriály označte osobitne (napr. seriál 1 /snímka 1). 

Najlepšie práce budú ocenené finančnými odme-
nami v celkovej hodnote 10 000,— Kčs a čestnými 
uznaniami. Vybrané práce budú opáf uverejnené 
v časopise Kozmos. Ocenené snímky sa stávajú ma-
jetkom usporiadateTa. 

Všetkým účastníkom odporúčame spolupráce 
s hvezdárňami a astronomickými pozorovateYňami. 

Súfažné práce posielajte (v obálke označenej hes-
lom ASTROFOTO) do konta roka 1981 na adresu: 
Slovenské ústredie amatérskej astronómie, 
947 01 Hurbanovo. 
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Corona Borealis — Severná koruna, malé, ale výrazné sůhvezdie letnej oblohy. Naj-
jasnejšia hvlezda Gemma (drahokam) je zákrytová premenná. Expozicia 1 hodina, 
objektív Tessar 4,5/300, rtg. film 18X24 cm. Foto: MUDr. Vladimír Brablc. 

Delfín — malé súhvezdie medzi Pegasom a Orlom, je zoskupenie siedmich jasných 
hvlezd, pripomínajúcich tvar papierového šarkana. Expozícia 50 minút, objektív Tes-
sar 4,5, rtg. film 18X24 cm. Foto: MUDr. Vladimír Brablc. 



Malý kurz 
astronómie 

Dopplerov jav 
„Dobrý deň, cestná kontrola. 

Vaše doklady, prosím. Prekročili 
ste povolenú rýchlosf o 30 
km/hod . . ." 

Aj takto móže dopadnúť použi-
tie velmi rozšírenej metódy me-
rania rýchlosti, založenej na vy-
užití Dopplerovho javu. V astro-
nomickej literatúre sa Dopplerov 
jav skrýva za výrazmi napríklad 
radiálna rýchlosť, modrý alebo 
červený posun spektrálnych čiar, 
rozšírenie spektrálnej čiary tepel-
ným pohybom atómov a mnohý-
mi dalšími. Prečo je vlastne pre 
nás Dopplerov jav takým neoceni-
telným pomocníkom? Najmá pre-
to, že dovoluje merať na dialku 
rýchlosť vzďaPovania nejakého 
predmetu, pričom presnosť vý-
sledku vóbec nezáleží na tom, ako 
je predmet áaleko. Znamená to 
teda, že možno meraf rýchlosf ho-
ci aj medziplanetárnej sondy v o-
kolí Saturna rovnako presne ako 
ked štartovala na Zemi. Meria sa 
tzv. okamžitá rýchlosť, teda rých-
losť, ktorú má predmet práve v o-
kamihu merania. Cestná kontrola 
teda zisťuje rýchlosť, akú má auto 
idúce cez miesto, na ktoré je za-
meraný dopplerovský radar. Náš-
mu vodičovi nijako nepomóže tvr-
denie, že celý čas predtým išiel 
omnoho pomalšie, takže jeho prie-
merná (stredná) rýchlosť na úseku 
obmedzenej rýchlosti vóbec ne-
prekročila povolenú hranicu. 

Pre mnohých z nás je Dopplerov 
jav spojený so spomienkou na 
školské časy, kde sa vo fyzike pre-
berá Dopplerov jav v rámci akus-
tiky. Je to pochopitelné, lebo na 
pozorovanie Dopplerovho javu pri 
zvukových vinách netreba žiadne 
prístroje, len vlastné uši. Komu by 
to nepripomenulo povedzme auto-
mobilové závody, kde jasne poču-
jeme, že zvuk blížiaceho sa auta 
je vyšší, potom náhle klesá, v oka-
mihu, ked auto prechádza popri 
nás — a ked sa vzdaluje, zvuk je 
nižší, hoci auto išlo stále rovna-
kou rýchlosťou a motor vydával 
stále rovnaký zvuk. Rozdielnosť 
vysielaného a prijímaného tónu 
pri vzájomnom pohybe zdroja a 
pozorovatela je práve dósledkom 
Dopplerovho javu. Na meranie 
rýchlosti áut sa však počúvanie 
resp. meranie výšky tóriov neho-
dí, hoci aj to by boto v princípe 
možné. Lenže čo keby fúkal vietor 
a urýchloval alebo spomaloval 

zvukové viny? Preto sa radšej po-
užíva vinenie elektromagnetické, 
ktoré sa šíri za bežných okol-
no2tí rýchlosfou málo odlišnou 
od rýchlosti svetla vo vákuu 
(c = 299 792,4562 km/s). Voči rých-
losti svetla sú rýchlosti, vyskytu-
júce sa v obvyklých pozemských 
podmienkach ako i v astrofyzikál-
nych aplikáciách Dopplerovho ja-
vu, prakticky vždy velmi malé 
(zapisujeme v < c), čo ani zďaleka 
neplatí o zvukových vinách (napr. 
nadzvukové lietadlá, strely, atd.). 
Póvodná práca Christiana Johanna 
Dopplera (1803-1853), ktorú na-
písal a vydal v Prahe r. 1842, na-
pokon obsahovala práve odhad 
rýchlostí zložiek dvojhviezd na 
základe pozorovaného viditelného 
elektromagnetického vinenia —
svetla (pozn čl. Dopplerovo za-
kopnutie, Kozmos 2/1980). Ale to 
na úvod stačí, teraz sa pozrieme 
(najradšej s papierom a ceruzkou 
v ruke) ako vyjadriť matematicky 
Dopplerov jav pre elektromagne-
tické vinenie. 

Základom pre nás bude šírenie 
radarových signálov medzi nepo-
hyblivým stanovišťom a pohybu-
júcim sa predmetom (autom). 
Predstavme si, že sa predmet zo 
stanovišť  vzdaluje pozdlž zornej 
priamky (radiálny pohyb). Zo sta-

novišťa vyšleme prvý signál, poč-
káme čas T a vyšleme druhý 
signál. Pretože radarové signály 
letia rýchlosťou svetla, prešiel za-
tial prvý signál vzdialenosť c . T. 
Ked na idúcom aute prijímajú pr-
vý signál, zostáva druhému ešte 
kus cesty. Kým ju prejde, auto sa 
dostane zas o určitú vzdialenosť 
Balej, takže druhý signál sa ne-
prijme za čas T po prvom, ale za 
dlhší čas T'. Za tento čas T' pre-
šlo auto vzdialenosť v . T' a ako 
vidno z obrátka, platí 

c.T'=v.T'±c.T 
odkiar 

v T' — T 
c T' 

Ak teda presne odmeriame čas 
medzi vyslaním prvého a druhého 
signálu a čas, o čo neskór po príj-

me prvého signálu bol prijatý sig-
nál druhý, potom zo vzorca dosta-
neme rýchlosf predmetu (lebo 
hodnotu c poznáme). Pritom vó-
bec nezáleží na tom, aká bola 
vzdialenosť medzi stanovišťom a 
predmetom a ani na tom, aký dl-
hý čas signály leteli. 

Podobne je to aj v prípade, ak 
sa signály vysielajú z pohybujú-
ceho sa telesa. Druhý signál sa 

vyšle neskór o čas, ktorý označíme 
T' (čas označený čiarkou sa vždy 
bude týkať pohybujúceho sa tele-
sa, či už pójde o vysielanie alebo 
príjem signálov). Za časový úsek 
T' prejde auto vzdialenosť v. T'. 
Druhý signál je teda oneskorený 
za prvým o viac než T' a bude 
prijatý s oneskorením T". Podla 
obrátka platí c. T" = c . T' ± 
± v. T', odkial opáť 

c _ T" —T' 
v T' 

Nezávisle od toho, či sa vzdalo-
val zdroj alebo prijímač, časový 
interval medzi signálmi bol pni 
príjme dlhší než pri vysielaní. Ke-
by sa predmet približoval, interval 
medzi signálmi bol by pri príjme 
kratší než pni vysielaní a rýchlosť 
by podla vzorca vyšla záporne (au-
to by išlo signálu „naproti"). 

Ako tretí príklad preberme me-
ranie rýchlosti áut na cestách. Po 
sebe nasledujúce signály sa vy-
sielajú z radara ku vzdalujúce-
mu sa autu, od neho sa odrazia 
(sú akoby znova vyslané s inter-
valom T') a nakoniec ich zachytí 
anténa radara. Meria sa časový 
interval T medzi okamžikmi vy-
slania signálov a T" medzi okam-
žikmi príjmu odrazených signálov. 
Tento systém je vlastne zložený 
z oboch procesov, ktoré sme pred-
tým vysvetlili (cesta signálov zo 
stanovišťa k pohyblivému pred-
metu a potom naspať), takže aj 
príslušné rovnice móžeme sčítať 

.vv T" —T•  +  T' -T 
_ 

T 

T"-T' 
T' 
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Dvojku na lavej strane máme 
preto, lebo signály prešli cestu 
medzi stanovištom a predmetom 
a predmetom dvakrát a časové in-
tervaly medzi signálmi sa merali 
len na začiatku a na konci tejto 
cesty. 
Pretože jde o rýchlosti v, ktoré 

sú voči rýchlosti svetla malé, ne-
budú sa ani časy T' či T" príliš 
líšit od času T. V menovateloch 
zlomkov na pravých stranách 
vzorcov ich preto móžeme vzájom-
ne zamieňat bez toho, že by sme 
sa dopustili podstatnej chyby. 

V čím kratších intervaloch sa 
signály vysielajú, tým viac má 
zistená rýchlosti v charakter okam-
žitej rýchlosti, lebo predmet za 
takú krátku dobu nestihne príliš 
zmenit svoju rýchlosti Predpoklad, 
že sa predmet pohybuje počas in-
tervalu T' konštantnou rýchlostou, 
platí teda pri malom T' (resp. T 
alebo T") velmi dobne. Dvoj icu 
signálov móžu predstavovat na-
príklad dva za sebou nasledujúce 
vrcholy elektromagnetickej viny. 

Dobrá práca 
hvezdárne 

Vzdialenost medzi nimi je vinová 
ďlžka A (pozn i obrázok). Ak beží 
vina rýchlostou c napr. doprava, 
potom úsek viny medzi vrcholmi 
prebehne miestom P za čas jednej 
periódy T. Platí teda ‚1L = c . T. 

Ak by sme podobne označili 
A' = c . T' a zlomok na pravej 
strane Dopplerovho vzorca (nášho 
druhého vzorca) rozšírili konštan-
tou c, dostali by sme 

Povedali sme si už, že bez toho, 
aby sme sa dopustili váčšej chy-
by, móžeme v menovateli zamenit 

Významné miesto v systéme mi-
moškolskej výchovy a vzdelávania 
obyvatelstva k správnemu vedecké-
mu svetovému názoru zastáva 
v dnešnom období amatérska astro-
nómia. 

Velmi dobré výsledky na tomto ú-
seku práce sa dosahujú v Západo-
slovenskom kraji. Pri závodoch, kul-
túrnych organizáciách a hlavne ško-
lách všetkých stupňov tu aktívne 
pracuje vyše 350 astronomických 
krúžkov, ktoré majú vyše 5000 čle-
nov, váčšinou mladých ludí. 

Činnost astronomických krúžkov 
odborne radia, usmerňujú a koor-
dinujú Okresné astronomické kabi-
nety, zniadené pri všetkých Okres-
ných osvetových strediskách v Zá-
padoslovenskom kraji. Po meto-
dickej a odbornej stránke velmi 
úspešne riadi celý tento komplex 
astronomických útvarov Krajská 
hvezdáreň v Hlohovci. Treba pozna-
menat, že toto systematické a ciela- 
vedomé rozdelenie, pomocou ktorého 
nadobúda amatérsky astronómie ma-
sovejší charakter, je zatiaT „špecia-
litou" len v Západoslovenském kraji. 
Krajská hvezdáreň pripravuje" pre 
vedúcich a členov astronomických 
krúžkov, vedúcich astronomických 
kabinetov a lektorov pre astronómiu 
množstvo kvalitných podujatí. Jedná 
sa hlavne o rózne školena, sémináre, 
aktivy, zrazy mladých astronómov, 
expedície a L, v rámci ktorých po-
skytujú účastníkom odbornú'teore-
tickú i praktickú prípravui potrebnú 
pne dalšiu činnost astronomických 

krúžkov a individuálny vedomostný 
rozhYad ich vedúcich a členov. Velmi 
prospešné, a ako sa ukázalo, nevy- 
hnutné pre zosúladenie amatérskej 
činnosti v rámci Západoslovenského 
kraja, sú i gremiálne porady astro-
nomických kabinetov, ktoré uskutoč- 
ňuje krajská hvezdáreň pravidelne 
každý mesiac. Osobitne kladne treba 
hodnotit edičnú činnost Krajskej 
hvezdárne v Hlohovci; V priebehu 
roka vydáva dostatok potrebných, po 
obsahovej stránke kvalitných meto-
dických materiálov a astronomic-
kých pomócok. 

Z posledného obdobia móžeme spo- 
menút niekoYko titulov — Histónia 
astronómie, Neutrina, Astrotesty, O- 
táčavá mapa hviezdnej oblohy, Astro-

pom8cky, ktoré v poslednom období Metodické materiály a astronomické 
vydala Krajská hvezdáreň v Hlohovci. 

T s T' — a preto aj Ä s Ä', preto-
že rozdiel ,L' — ž = ® A je velmi 
malý v porovnaní s A alebo s A'. 
Móžeme preto náš posledný vztah 
prepísat do tvaru, ktorý si je 
vhodné zapamátat : 

V ®~ 
~c ž 

Velmi často sa tento vztah použí-
va s označením 

v _  0  Äo 
C Ao 

kde Ä označuje vinovú dlžku pri 
príjme a Jio vinovú dlžku pri vy- 
sielaní. (Zmysel vztahu sa tým 
samozrejme nemenj.) 

Veličina na pravej strane sa čas-
to označuje z a v prípade vzdalo- 
vania sa nazýva dopplerovský čer-
vený posun. Pri približovaní je vl-
nová dlžka kratšia než vysielaná 
a posun je modrý. 

O tom, ako sa Dopplerov jav 
využíva v astronómii a astrofyzi- 
ke, povieme si v dalšom Malom 
kurze astronómie. -mš-

noetická ročenka — kalendár 1981, 
vkusný závesný kalendár, ktorý zá-
roveň slúži ako atlas súhvezdí južnej 
oblohy a mnohé mé. Z edičného plá-
nu na rok 1981 vybenieme aspoň tni 
najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie 
metodické materiály — Orientácia 
na Zemi a oblohe, Vreckový atlas 
súhvezdí a Metodika pre učivo 
z astronómie v 4. ročníkoch základ-
ných škol, ktorá bude dopinená dia-
filmom. Všetci záujemci o astronó-
mie móžu teda očakávat, že Krajská 
hvezdáreň v Hlohovci bude i naďa-
lej vynakladat maximálne úsilie pne 
rozvoj amatérskeho astronomického 
hnutia v rámci Západoslovenského 
kraja i celého Slovenska. 

...,.., -.....,... ,. e...~ ěkTd241Ci1U !APdJ P 8 R 8N 
J 880V A J48rf(bB 
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STAVIAME MALÝ REFRAKTOR 50/540 

II. Malá praktická montáž 

FRANTIŠEK KOZELSKÝ 
RNDr. IVO ZAJONC 

Zváčšenie refraktora 50/540 je 
dost silné, takže ďalekohPad ne-
móžeme držaf pri pozorovaní v ru-
ko. Obraz by sa triasol, čo by nám 
znemožňovalo uvidief podrobnos-
ti, ktoré nás zaujímajú. Preto 
musíme ďalekohPad upevnit na 
stojan, ktorý nám zabezpečí sta-
bilitu prístroja. Musí však byť 
konštruovaný tak, aby sme mohli 
ďalekohPad namierit na ktorékoP-
vek miesto oblohy a prístroj u-
pevnif vo zvolenej polohe. 

Pre tento účel móžeme dobne 
použif tzv. panoramatickú hlavi-
cu, určenú pre filmovacie kamery. 
Prístroj, upevnený na tomto zaria-
dení je dostatočne stabilný i po-
hyblivý. Panoramatické hlavice sú 
róznych rozmerov (pre 16 mm a 8 
mm film) a bývajú rózne dokona-
le vybavené. Pre náš účel vyho-
vuje toto zariadenie tým viac, čím 
je masívnejšie. 

Tubus ďalekohPadu pripevníme 
k hlavici pomocou hranola z tvr-
dého dreva, ktorý pozdlžne pre-
vřtame a do tohto otvoru zasu-
nieme tubus prístroja, ktorý 
zabezpečíme zalepením alebo 
skrutkami. Ťažisko tubusu sa bude 
nachádzaf približne 220 mm od 

predného okraja jeho trubice. To-
to miesto by sme mali nasunút 
do strednej roviny nosného dre-
veného hranola. Do jeho spodnej 
časti potom namontujeme a dvo-
ma skrutkami upevníme kovový 

prúžok zo závitom. Pretože sa pri 
filmovaní nepočíta s tým, že bu-
deme s kamerou mierif k oblohe 
do zenitu, je pohyb hlavice v tom-
to smere obmedzený. Odpomóže-
me tomu tak, že pod hlavice vloží-
me trojuholníkový klín, čím naklo-
níme jej zvislú os a zmeníme tak 
naše zariadenie na Jednoduchú 
paralaktickú montáž, ktorá nám 
značne uPahčí sledovanie objek-
tov na oblohe. Aby bola montáž 
správne konštruovaná, musí sa jej 
uhol medzi základňou a pravým 

Obr. 1. Použitie panoramatickej hlavice pre filmovacie kamery ako pohybli-
vej montáže pre malý refraktor. 
a. Ďalekohlad s panoramatickou hlavicou, upevnený na trojnohom fotosto-

jane. 
b., c. Dva pohlady na drevený hranol, ktorý slúžl na pripevnenie ňalekohla-

du k panoramatickej hlavici. 
d. Drevený kiln, ktorý vkladáme medzi panoramatickú hlavicu a trojnohý 

stojan. Pravá strana tvorí so základňou uhol 90° — 9 ( = zemepisná šírka 
miesta). 

a 

Obr. 2. Jednoduchá paralaktická 
montáž pre upevnenie ďalekohladu 
50/540. 
a. Rez polámou osou paralaktiekej 
hlavice a jej nosným stlpikom. 1. —
stlpik polárnej osi (hliníková zliati-
na), 2 — polárna os (hliníková ziia-
tina), 3 — skrutka pre upevnenie 
montáže, 4 — mosadzná podložka 
0 25/16 s 2 mm, 5 — mosadzná pod-
ložka 0 23/8 g 1 mm, 6 — pružina 
(4-5 závitov z materiálu 0 1,5 mm), 
7 — mosadzná podložka 0 16/8 s 1 
mm, 8 — matica M 8, 9 — skrutka 
(červík) M 3 s 5 mm. 
b. Polárna os 
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ramenom rovnat 90O_ ~ ( = ze- 
mepisná šírka miesta) podPa ob- 
rázka 1. 

Možností, ako upevnií tubus d'a- 
lekohTadu k panoramatickej hla- 
vici alebo inému pohyblivému za- 
riadeniu, je viac. Móže to byt 
napríklad kruhová objímka z ko-
vového materiálu, do ktorej zasu- 
nieme tubus a upevníme ho skrut- 
kami. K objímke potom privaríme 
kovovú platničku zo závitom, kto- 
rou pripájame prístroj na pohyb- 
livú hlavicu. Iným riešením je 
lóžko s valco vitým vybraním a 
rovným dnom, ku ktorému tubus 
priskrutkujeme. 

Otáčavá hlavica je prispósobe-
ná pre upevnenie na trojnohom 
prenosnom statíve, určenom pre 
filmovacie kamery. Ten nám dob-
re poslúži aj pri pozorovaní ob-
lohy. 

Jednoduchá paralaktická hlavica 
pre upevnenie dalekohladu 50/540 
je podrobne rozpracovaná v inom 
type montáže na našich obrázkoch. 
V bloku z Pahkej zliatiny (obr. 2) 
sa otáča os, ktorá zabezpečuje po-
hyb prístroja v hodinovom uhle. 
Na jej konci je okrúhla plochá 
časí, ku ktorej je pohyblivo pripo-
jená ďalšia podobná súčiastka, za-

Obr. 3. Klbová hlavica malej paralaktickej mon-
táže 
a. Rez klbovou hlavicou. 1 — lůžko tubusu, (hli-
níková zliatina), 2 — čap (deklinačná os), 3 — 
skrutka M3 x 8 mm, 4 — matica M6, 5 — skrut- 
ka (červík), 6 — mosadzná podložka 18/6 x 2 mm. 
b. Bočný pohYad na klbovú hlavicu a puzdro pre 
b. Bočný pohYad na klbovú hlavicu a púzdro pre 
uchytenie rukováte. 
c. Lůžko tubusu a klbová hlavica pri pohPade zho- 
ra. Je naznačené šikmé zapustenie ovládacej ru- 
kováte. 
d.Ovládacia rukovSE malej paralaktickej montá-
že (je možné ju vyrobiC zo skrutkovača), 1 — dr-
žadlo, 2 — tyč rukov5,te. 

i 

2ro 

končená lóžkom pre dalekohTad 
(obr. 3). Časí, nesúca tubus, sa 
otáča okolo svojej osi v dekliná-
cii. Fri orientácii dalekohPadu 
ovládame pohyblivú montáž pro-
stredníctvom rukováte, upevnenej 
pod lóžkom ďalekohTadu. Táto 
montáž je velmi Pahká a můžeme 
ju skrutkou o priemere 8 mm u-
pevnií k akémukoPvek stojanu. 

Existujú aj mé typy montáží, 
ktoré by sa hodili pre náš malý 
refraktor — krížová a vidlicová. 
Návod na ich konštrukciu prine-
sieme v nasledujúcom čísle Koz-
mosu. 
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Öo vedia učni a vesmíre? 

Je to nepochybné: žijeme v antike 
kozmu. Úspechy astronómov, kozmo-
nautov a celých pozemských vedec-
kých štábov pracujúcich v kozmo-
nautike kladú základy nového sveta. 
Uvedomujeme si tento prelomový re-
volučný moment? Uvedomujú si ho 
mladí Tudia? Čo vedia o ňom? A čo 
vedia o vesmíre, o najbližsom okolí 
rodnej Zeme, o prostredí v ktorom 
budú žit ak už nie ich deti, tak ur-
číte ich vnuci. 

V časopise Kozmos (2/1979) sme 
podobné otázky položili žiakom 
Stredného odborného učilišta staveb-
ného v Banskej Bystrici. Anketa 
priniesla niekoTko pozoruhodných 
postrehov a poznatkov. Mladí 14-16-
roční chlapci nemajú poznatky o ves-
míre adekvátne dobe, v ktorej žije-
me. Pozitívny bol však ich záujem 
o vesmír, kozmonautiku a astronó-
miu. S odstupom jedného školského 
roka sme urobili v tej istej škole 
podobnú anketu, pravda, s lnými 
respondentmi a trošku odlišnými o-
tázkami. Na naše otázky odpovedalo 
sto 14-15-ročných žiakov, teda tých, 
čo len nedávno opustili brány zá-
kladných škál a v stavebnom učilišti 
sa učia sa za maliarov, elektromon-
térov, murárov a inštalatérov. Na-
pospol pochádzajú zo stredného Slo-
venska. 

Na 12 otázok odpovedali neano-
nymne (išlo nám o záruku serióz-
nych odpovedí), formou dotazníka. 
V otázkach sme sa zamerali na zá-
kladné poznatky, históriu a súčas-
nost astronóniie, čítanie časopisov a 
literatúry, citový vztah k astrono-
mickej problematike. 

Prvá otázka ankety znela: v kto-
rých odborných časopisoch, prípad-
ne novinách sa možno dozvediet o 
kozmonautike, astronóm a rivin-
kách z oblasti vesmírného výskmu? 
Najviac žiakov pozná časopis` lek-
trón; spomenulo ho 47 chlapcov. Ča-
sopis Kozmos spomenulo 25, Letec-
tví a kozmonautiku 22, časopis Věda 
a technika mládeži 6, Technické no-
viny 9 a Zápisník tiež 9 chlapcov. 
Často sa spominali víkendové prílohy 
našich denníkov, Balej Život, Svet 
socializmu, Slovenka a pod.: teda tie 
časopisy, ktoré doma odoberajú ro-
dičia. V ankete nikto nespomenul 
časopis Říše hvězd ani časopis Prí-
roda a spoločnost. Na túto otázku 
napísali žiaci 1-5 časopisov, dye 
odpovede zneli — neviem. V ankete 
sa niekoTko ráz objavili aj názvy so-
vietskych časopisov Ogoňok, Junyj 
technik a Technika molodoži. 

Ako druhů sme položili otázku, 
v ktorých mestách existujú Pudové 
hvezdárne. Prirodzene hvezdáreň 
v Banskej Bystrici, ktorá je najbliž-
šie k bydlisku všetkých našich žia-
kov dostala najviac hlasov —93. Čas-
to sa spomínali hvezdárne v Tatrách, 
pričom niekto spomenul Štrbské 
Pleso, Lomnický štít, ale aj Skalnaté 
pleso. Hvezdáreň v Rimavskej So-
bote spomenulo 6, hvezdáreň v Ži-
line 11 chlapcov. O hurbanovskej 
hvezdárni vedel! traja učni. Piati si-
tuovali hvezdáreň aj na Chopok. Ako 
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sídlo hvezdárstva sa často objavili 
Košice (o planetáriu však nevedel 
nik) a Bratislava (37 odpovedí). Je 
povážlivé, že Bratislava samotná a 
ani okolie nášho hlavného mesta ne-
má žiadnu hvezdáreň, avšak žiaci 
tento absurdný stav nemohli tušit: 
ich odpovede vyplývali z logických 
úvah, že v Bratislave hvezdáreň mu-
sí byt. Summa summárum: hvezdá-
reň navštívilo minimum učňov. Kon-
coročné školské výlety sú zamerané 
na památné miesta, múzeá, jaskyne 
a pod, no najviac na nákupy, ale —
hoci voláme po polytechnickej vý-
chove — do hvezdární či košického 
planetária v Technickom múzeu sa 
vžčšina žiakov základných škál ne-
dostane. 

Ďalšie otázky boli zamerané na a-
stronomické poznatky. ŽiaT, veTa uč-
ňov nemá zo ZDŠ jasno, čo je planéta, 
hviezda, mesiac, kométa a pod. Na-
príklad z odpovedí vyplynulo, že ga-
laxia je: 1. súhvezdie, 2: časí vesmí-
ru, 3. slnko, 4. planéta alebo súhvez-
die, 5. planéta, 6. množstvo planét, 
7. určitá vzdialenost od planetárnych 
sústav, 8. hviezda, ktorá sa ukazuje 
na oblohe iba raz za štyridsat rokov 
(!) atd. Štyridsat respondentov od-
povedalo „neviem". Odpovedí správ-
nych, alebo aspoň čiastočne správ-
nych bob o poriedko: viac slnečných 
sústav, Mliečna dráha, sústava 
hviezd a vesmírnych telies (spolu 7 
odpovedí). Navyše samotné slovo ga-
laxia napísalo 30 učňov chybne. 

Na otázku, ktoré vesmírne teleso 
spósobuje zatmenie Slnka na Zemi, 
odpovedalo 66 chlapcov správne 
(Mesiac). Odpovedí „neviem" bobo 
25. V dalších dotazníkoch sa obja-
vili takéto odpovede: Venuša (2), 
Mars (2), Slnko alebo Mesiac (!), žia-
ra a pod. Fri uvádzaní množstva 
správnych odpovedí, zdá sa, nezo-
hrali rozhodujúcu úlohu vedomosti 
zo základnej školy, ale dósledné sle-
dovanie seriálu Skúšky dospelosti, 
kole hlavný hrdina Mirek Žalud na 
maturite vysvetIoval práve tento as-
tronomický úkaz. Najbohatšie vedo-
mosti (žiaT, viac pasívne ako aktív-
ne, tvorivé) preukázali odpovedajúci 
zo všeobecných dejín kozmonautiky. 

Najznámejšie osobnosti astronó-
mie v minulost! alebo fyzici, ktorí 
svojou prácou prispeli k rozvoju 
astronómie a kozmonautiky — to 
bola dalšia otázka ankety. Ani jed-
na odpoved neobsahovala viac ako 
tr! mená. Najznámejší je Koperník 
(48), Galileo Galilei (40) a Giordano 
Bruno (27). Piati učni spomenuli 
Ciolkovského a jeden Einsteina. 31 
odpovedí znelo „neviem". Zamrzelo 
nás, že v odpovediach chýbali také 
mená ako Ptolemaios, Kepler, New-
ton, Tycho Brahe a najm5 mená 
vedcov z našich slovenských dejín: 
Regiomontánus, Hell atd. Solídnej-
šie základy z histórie by určíte viac 
motivovali a citovo podnecovali zá-
ujem o astronómiu. Cez ňu by zas 
adekvátne realizovala dóležitost me-
dzipredmetových vztahov (napríklad 
dejepis—fyzika, zemepis—fyzika, li-
teratúra—odb. predmet a pod.) a 

podnecujúci prístup k výdobytkom 
vedecko-technickej revolúcie. 

Velmi dobrým pomocníkom pri 
šírení poznatkov o vesmíre a pri 
podnecovaní záujmu o astronómiu a 
kozmonautiku, a samozrejme aj pri 
svetonázorovej osvete, móže okrem 
literatúry faktu, ktorej je žiaT, stále 
málo, zohrat aj vedecko-fantastická 
literatúra. Podia výsledkov ankety 
je to literatúra, v ktorej sa píše (ci-
tujeme odpovede) : o živote vo ves-
míre, o sile atómu, nevysvetlených 
javoch, nadprirodzených bytostiach 
(je ta zrejme aj výsledok vplyvu ja-
ponských filmov o príšerách typu a 
la Gapa), fantázií človeka, vojne sve-
tov, o Marse, stretnutí s Martanmi, 
objavení dalekého vesmíru, fantas-
tických planétach, raketách, letoch 
na mé planéty, mých civilizáciách, 
póvodne asteroidov, vynálezoch atd. 
Odpovede bol! vskutku pestré a 
v podstate pravdivé. „Neviem" odpo-
vedalo 29 chlapcov. 

Knihy s vedecko-fantastickou te-
matikou nečítalo 30 chlapcov. Traja 
napísali, že také knihy sa im velmi 
páčia. Necelá polovica sa vyjadrila 
že sci-fi literatúru čita, ale nikdy 
hlbšie nerozmýšTa nad jej námetmi 
a podnetmi. 

Nasledujúcej otázke — ked bota 
pre ňu pripravená živná póda za-
mýšTaním sa nad sci-fi literatúrou 
— sme dopriali trošku volnosti v od-
povediach. Otázka znela takto: „Akú 
typickú vec zo Zeme by si doporučil 
na darovanie obyvateTom z cudzích 
svetov, keby náhodou prišli na 
Zem, aby sme im dokázali, že sme 
planétou dobrých Tudí?". 

Chlieb a sol by naším hypotetic-
kým vesmírnym návštevníkom daro-
val každý druhý chlapec. Z dalších 
pekných, vtipných a zaujímaných 
odpovedí citujeme: zrno, klasy a sol, 
podal by som im ruky a daroval kve-
ty: podaa toho, čo by im chýbalo; 
potraviny (5 odpovedí); pozdravy 
všetkých krajín; malé auto, hodin-
ky, aby poznali čas; nejaké živoči-
chy; prst zeme . . . 

Podnecujúce poslanie mala aj na-
sledujúca otázka: „Ktorá planéta sl-
nečnej sústavy je najzaujímavejšia 
a prečo práve ona?« V odpovedi 
boto dovolené uviest aj viac planět. 
ŽiaT, 60 percent odpovedí bob o bez 
vysvetlenia. 

Najzaujímavejšou planétou sa u-
kázal byt Mars (29 odpovedí). Potom 
nasledovali: Venuša (20), Jupiter 
(16), Saturn (5), Pluto (4) a Merkúr 
(2). Mesiac sa v odpovediach obja-
vil 13 ráz. Ako planéta sa dokonca 
objavilo aj Slnko (14 ráz). Jedna od-
poved znela: všetky sú zaujímavé. 
Slovom „neviem" odpovedalo 16 uč-
ňov. Zaujalo nás, že v štyroch prí-
padoch bola najzaujímavejšou pla-
nétou naša Zem. Vysvetlenie znelo: 
lebo na nej žijeme. 

Prečo bol najzaujímavejšou plané-
tou práve Mars? Odcitujeme pod-
statnú časí odpovedí: 1. Mohol by 
tam jestvovat život, 2. Má zaujímavý 
povrch, 3. Podobá sa Zemi, 4. Podia 
vedcov bol na Marse kedysi život, 
5. Robia sa na ňom výskumy a 6. 
Sú na ňom kanále. 

Anketa sa zrodila ako motivický 
faktor pre získanie chlapcov do 
astronomického krúžku. Vedúcemu 
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tohto krúžku poslúžila ako oporný 
bod pre ďalšiu prácu a zároveň aj 
ako metodický materiál. Nie je bez 
zaujímavosti, že tí chlapci, ktorí už 
majú aké-také poznatky z astronó-
mie, chcú v astronomickom krúžku 
pracovat. No zo 100 ich boto iba 12. 

NOVÉ KNIHY 

V krúžku nechcelo pracovat 31 
chlapcov, ostatných 57 sa vyjadrilo 
váhavo: neviem, niekedy, možno. . . 

V inej škole, v jnom učilišti a 
v inom čase by výsledky podobnej 
ankety dopadli možno odlišne. Roz-
hodne z nej nechceme vyvodzovat 

V hlbinách 
vesmíru 

Pútavú knižku dr. Jiřího Grygara V hlbinách 
vesmíru pripravuje vydavatelstvo Mladé letá v slo- 
venčine, v rozšírenom vydaní: prekladater dr. Dra-
homír Chochol, CSc., pri slovenskom vydaní je zá-
roveň spoluautorom a dopinil populárne rozpráva- 
nie o astronómii a astronómoch o ďalšiu čast, zame- 
ranú na praktické pozorovania a prehlad údajov, 
ktorá rozsah póvodnej knižky zdvojnásobuje. Náj- 
deme tu podrobnejšie rozpracované práve tie par-
tie, ktoré v populárno-vedeckej literatúre citelne 
chýbajú: je tu kapitola o hvjezdnych mapách 
a orientácii na oblohe, o dvojhvjezdach a premen-
ných hviezdach s praktickým návodom na pozoro- 
vanie a so zoznamom premenných hviezd, viditel-
ných volným okom, podrobne sú vysvetlené metódy 
pozorovania Slnka a planét, ako aj zatmení Slnka 
a Mesiaca. čitatel jste ocení bohatú tabulkovú čast, 
kde nájde v prehladnom usporiadaní mnoho zaují- 
mavých údajov: škály farieb hviezd, názvy na mape 

prehnane vážne a dóležité uzávery. 
Anketa nám mala poslúžit ako po- 
mócka pri nábore do astronomické-
ho krúžku. V tom nám naozaj po-
mohla. Azda čosi napovedala čitate- 
rom Kozmosu, lebo je v mnohom 
podnetná a poučná. 

Marsu a Mesiaca, zoznam najjasnejších hviezd 
a galaxií (s udaním polohy na oblohe), zoznam me-
siacov planět slnečnej sústavy, zoznam význačných 
komét, zoznam komét, ktorých objavitelmi alebo 
spoluobjavitelmi boli československí astronómovia, 
atd. Velmi užitočný je i prehlad najpoužívanej-
ších jednotiek sústavy SI, ako aj astronomické jed-
notky a konštanty, zoznam odporúčanej literatúry 
i slovníček pojmov. 

Obe časti knihy tvoria dobrý celok: v prvej časti 
zaujme čitatela živý štýl, ktorým J. Grygar dokáže 
dat predstavu o astronómii dokonca aj tým naj-
mladším čitatelom — a prednostou druhej časti 
knižky je prehladné zostavenie mnohých užitoč-
ných údajov, ku ktorým sa čitatel jste často vráti. 

Kniha vyjde pravdepodobne koncom roka. Objed-
návky prijíma: kníhkupectvo vydavatelstva Mladé 
letá, 894 26 Bratislava, Hurbanovo nám. 7, ktoré 
zašle knižku na dobierku. 

Aby čitatel získal o tejto knihe predstavu, uve-
rejňujeme dye ukážky, obe o dvojhvjezdach. Prvá 
ukážka je z časti, ktorej autorom je J. Grygar 
a druhá, zameraná podrobnejšie na pozorovanie, 
je z doplňujúcej časti knihy, ktorej autorom je 
D. Chochol. 

Premenné hviezdy 

Aby sme si odd ýchli od velko-
lepých kozmických ohňostrojov, 
akými sú novy či supernovy, obrá- 
time pozornost na hviezdy, ktoré 
zmenu jasnosti iba predstierajú. 
Prvým takým simulantom, ktoré-
ho premennosť poznali zre jme už 
Arabi, je Algol, čo po slovensky 
znamená „diabolská hviezda". O 
správny výklad premennosti sa 
zaslúžil svo jimi pozorovaniami na 
konci 18. storočia mladý anglický 
študent J. Goodržcke. Zistil, že Al-
gol má vždy 2,5 dňa stálu, kon- 
štantnú jasnost a potom za 5 ho-
din zoslabne na 1/3 svojej jasnosti, 
aby sa za dalších 5 hodín vrátil 
k normálu. Ked Goodržcke pred- 
niesol svoju hypotézu o príčžne 
premennosti Algola, mal iba 18 
rokov. Jeho domnienka sa neskór 
potvrdila: Algol je vlastne sústava 
dvoch velmi blžzkych hviezd, jed-
nej jasnej a druhej pomerne tma- 
vej, ktoré obiehajú vzájomne oko-
lo seba v rovine prechádzájúcej 
približne našou Zemou. Ak sa do-
stane tmavšia hviezda pred jasnej- 
šžu, zakryje ju a my zbadáme, že 
jasnost sústavy poklesla. Moderné 
merania ukázali, že trochu klesá 
jasnost aj vtedy, ked tmavú hviez- 
du zakrýva jasnejšia. Znamená to, 
že aj tmavé teleso predsa len svie- 
ti — že je to tiež hviezda dokonccz 

6-krát svietivejšia ako Slnko. Je 
to však málo v porovnaní s hlav-
nou zložkou Algola, ktorá žiari ako 
170 Slnc. Hviezdy s podobným 
správaním ako Algol nazývame 
zákrytové dvojhviezdy. Ich štú-
dium nám umožňuje určit také 
vlastnosti hviezd tvoriacich sústa-
vu, ktoré by sme pre osamelé 
hviezdy nikdy nedokázali zistit'. 
Ani najvličšie dalekohlady na sve-
te nedokážu totiž rozlišit kotúčiky 
hviezd — vždy pozorujeme iba 
svietiace body, a práve pozorova-
nie zákrytových premenných po-
máha odhalit rozmery, rozloženie 
jasnosti a hmotnosti hviezd. 

Záujem o zákrytové dvojhviezdy 
sa ešte zvýšil, ked astronómovia 
nedávno objavili zvláštnosti v ich 
vývoji. Poučka, že hviezda sa vy-
víja tým rýchlejšie, čím má váčšiu 
počžatočnú hmotnost, platí pocho-
pitelne aj tu. A pretože obe slož-
ky dvojhviezdy vznikli naraz, mó-
žeme rýchlosť ich vývoja dobre 
sledovat. Hmotnejšia zložka dvoj-
hviezdy sa vdaka rýchlejšiemu vý-
voju prvá dostána na hlavnú po-
stupnosť, ale prvá ju aj opúšťa 
a začne sa rozpínat. A vtedy blíz-
ka menej hmotná hviezda začne 
doslova kradnúť rozpínajúcu sa at-
mosféru hmotnejšej zložke. Rozkrá-
danie hmoty pokračuje tak dlho, 
až sa pomer hmotností oboch hviezd 
úpine obrátí. Teraz si musíme opiiť 

pripomenúť našu poučku. Hviezda, 
ktorá si hmotu nabrala, tým svoj 
vývoj urýchluje, hviezda, ktorá 
o hmotu prišla, svoj vývoj pribrz-
duje. Takto možno na zákrytoch 
premenných sledovat zlomyselnos-
ti hviezdneho vývoja: v sústave 
Algol bol kedysi tmavý sprievodca 
hlavnou a svietžvejšou hviezdou. 
A vidíte ako neslávne skončil! 
Domnienka, ktorá sa vdaka počí-
tačom dala overiť na modeloch, je 
známa pod obrazným názvom „pes 
požiera psa". O jej rozpracovanie 
sa podstatne zaslúžili naši astronó-
movia z Ondřejova. 

Zákrytové dvojhviezdy nám pre-
zr)adili, že hviezdy sa vyskytújú vo 
dvojiciach a že je to viac pravid-
lem, než výnimkou. Zhruba 70 % 
hviezd sa nachádza vo dvojiciach, 
v trojiciach, ba aj vo váčších sku-
pinách gravitačne viazaných. Naše 
Slnko ako osamelá hviezda je teda 
výnimkou. Mnohí astronómovia sa 
dokonca nazdávajú, že aj Slnko sa 
malo stať dvojhviezdou, ale sa to 
akosi nepodarilo. Namiesto druhej 
poriadnej hviezdy vznikli nepatr-
né úlomky — planéty slnečnej sú-
stavy. 

Pozorujeme premenné 

Čo chceme zistit pri pozorovaní 
premennej hviezdy? Chceme zistit 
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ako sa za istý časový úsek mení 
jej jasnost, čiže chceme zazname-
nat jej svetelnú krivku. U pre-
menných hviezd, ktorých zmeny 
jasnosti sa pravidelne opakujú, 
možno získat svetelnú krivku za 
celú periódu (cyklus). Periódy pre-
menných hviezd trvajú od niekoT-
kých hodin až po celé roky. Naprí-
klad zákrytová premenná s zo sú-
hvezdia Vozataja má periodu 27 
rokov. Najzaujímavejšia fáza pre-
mennosti u zákrytových hviezd je 
priamo zákryt. Fri jeho pozorova-
ní sa dá určit okamih stredu zá-
krytu, teda chvíla, kedy jedna 
hviezda celkom zakryje druhú (ho-
voríme,žgjevtedy minimum zákry-
tovej premennej). PH fyzikálnych 
premenných určujeme okamih ma-
ximálnej jasnosti. Pozorovaním 
viacerých miním prípadne maxim 
premennej hviezdy sa dá velmi 
presne určit jej perióda. Amatéri 
pri premenných hviezdach zvyčaj-
ne pozoruj  práve tieto minimá 
alebo maximá. Naše oko je totiž 
schopné rozoznat róznu silu sve-
telného vnemu aj celkom malé 
zmeny jasnosti. Obvykle rozlišuje-
me zmeny s chybou ± 0,1 magni-
túdy. Fri vizuálnom pozorovaní 
premenných hviezd sa velmi často 
používa Fickeringova interpolač-
ná metóda. Fred pozorovaním si 
vyberte dye porovnávacie hviezdy 
ktorých hviezdnu velkost poznáte 
pričom prvá (a) nech je jasnejšia 
a druhá (b) slabšia ako premenná 
hviezda (v). Rozdiel jasnosti medzi 
jasnejšou a slabšou hviezdou roz-
delte na 10 stupňov a potom od-
hadnite, kde na tejto stupnici by 
bola hviezda premenná. Záznam 
pozorovania a2v8b znamená, že 
premenná hviezda je o 2 stupne 
slabšia ako hviezda a a o 8 stup-
ňov silnejši ako hviezda b. Ak, 
povedzme, hviezda a má magnitú-
du 4,0 a hviezda b magnitúdu 4,8, 
Tahko vypočítame, že jasnost pre-
mennej hviezdy je 4,16. Ku každé-
mu pozorovaniu si nezabudnite za-
písat čas pozorovania presne na 
minúty. 

Premenná hviezda, ktorej jas-
nost chcete odhadnút volným 
okom, móže byt hviezdnej velkos-
ti v rozmedzí 0,5-3,5 magnitúdy. 
V tabuIke sú uvedené vybrané 
premenné hviezdy pozorovatelné 
volným okom. Najvhodnejšou je 
zákrytová premenná Algol ((3 Per). 
Perióda Algola je 2 dni 20 hodín 
49 minút. Zákryt trvá 10 hodín. 
Najvhodnejší čas na pozorovanie 
Algola sú mesiace október—de-
cember. V tabulke nájdete okami-
hy minim Algola pozorovatelné 
v noci od 18, hodiny večer do 6. 
hodiny ráno. Pretože minimum 
nastáva po 5 hodinách od začiat-
ku zákrytu, pozorovat treba začlat, 
pokial je to možné, aspoň 2 hodi-

ny pred minimom. Optimálne 10 
hodinové pozorovanie sa vám po-
daní málokedy. Pre pozorovanie 
Algola, ktorého jasnost sa mení od 
2,2 do 3,5 magnitúdy, sú vhodné 
tieto porovnávacie hviezdy: a 
Per (1,9m), E Per (2,9m) a y Per 
(3,99. Algola ,a porovnávacie 
hviezdy nájdeme na mape hviezd-
nej oblohy. V prvých fázach po-
zorovania používajte ako porovná-
vacie hviezdy a Per a s Per, kecl 
jasnost Algola poklesne pod 2,9 
magnitúry, používajte ako porov-
návacie hviezdy e Per a y Per. 
Jasnost Algola odhadujte každých 
10-15 minút. Po pozorovaní si 
nakreslite graf závislosti hviezdnej 
velkosti Algola na čase. Z grafu 
Tahko odhadnete približný čas mi-
nima tejto zákrytovej premennej. 

1Jalekohlad potrebujete aj na 
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pozorovanie premenných hviezd 
slabších ako 3,5 magnitúdy. Pol- 
ným clalekohladom móžete spo- 
lahlivo odhadovat jasnost pre-
menných hviezd v rozmedzí 2,5-
5,5 magnitúdy, pat centimetrovým 
clalekohTadom v rozmedzí 4,5-7,5 
magnitúdy a desat centimetrovým 
v rozmedzí 6,5-9,5 magnitúdy. 

Ak je premenná hviezda jasná, 
nájdete ju Tahko. Fri slabších pre-
menných hviezdach, viditelných 
iba dalekohladom, nájdite najskór 
jasnú hviezdu viditelnú volným 
okom blízko premennej. Na ňu na- 
mierite clalekohlad a postupným 
porovnávaním mapy oblohy s 
hviezdami viditelnými v claleko- 
hlade sa dostanete k premennej 
hviezde. Na mape oblohy sú vy-
značené iba jasnejšie hviezdy. VeT- 
ké množstvo slabších hviezd ne-

berte do úvahy. Nezabudni- 
te, že dalekohlad prevracia, 
mapu treba pri pozorovaní 
otočit o 180°. 

Fri pohlade cez áaleko-
hTad je velmi dóležité uve-
domit si, aký velký kus ob-
lohy v clalekohlade vidíte. 
Rozmery tohto zorného pola 
závisia od zvačšenia a ty-
pu okulára. Ak použijete 
okulár zvěčšujúci málo, zor-
né pole bude velké a pre-
mennú hviezdu nájdete Tah-
šie. Takto nájdete na oblohe 
lubovolný objekt — kométu. 
planétu, hmlovinu, galaxiu, 
kterého poloha na mape je 
známa. 

Po nájdení premennej 
hviezdy treba nájst porovná-
vacie hviezdy — mali by byt 
čo možno najbližšie k pre-
menej (ak pozorujete cla-
lekohTadom, musia byt v 
tom istom zornom poli (ako 
premenná hviezda). Okrem 
toho, je dobré vybrat porov-
návacie hviezdy približne tej 
istej farby, akú má premen-
ná, čo odhadovanie jasnosti 
ulahčuje. Fri slabších pre-
menných musíte mat mapky 
okolia premennej hviezdy. 
Mapky okolia a zozn~ám 
vhodných porovnávacích 
hviezd ako aj publikáciu pre 
pozorovateTov premenných 
hviezd si móžete vyžiadat 
z Hvezdárne a Planetária 
M. Koperníka v Brne, Kra-
ví hora. Minimá a maxi-
má niektorých premenných 
hviezd sú uvedené aj vo 
Hvezdárskej ročenke. 

Pre skúsenejších pozoro-
vateTov robia ludové hvez-
dárne letné sústredenia po-
zorovatelov premenných 
hviezd. Tu sa móžete hlbšie 
zoznámit s pozorovaním pre-
menných hviezd ako aj so 
spracovávaním pozorovaní. 

hod. 

mes. 

0 
R CRB 

60 120 d 

Svetelné krivky niektorých premenných 
hviezd. Schéma V. Karlovský 
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POZORUJT 
S NAMI 

VOL'NÝM OKOM 
ĎALEKOHL'ADOM 
FOTOAPARÁTOM 

DUSAN KALMANČOK 

Počas septembra a októbra ne-
uvidíme na nočnej oblohe žiadnu 
z jasnejších planét okrem Venuše 
velmi skoro večer a Marsa tesne 
pred východom Slnka. 

Aj na pozorovanie Mesiaca tesne 
po nove je jeseň nevhodná, lebo 
ekliptika má malý sklon k rovní-
ku a Mesiac sa krátko po nove na-
chádza nízko nad obzorom. 

Medzi 19. až 23. októbrom je ak-
tívny meteorický roj Orioníd. Ako 
vieme, tento roj sa pohybuje po 
dráhe blízkej ku drápe Halleyho 
kométy a fyzikálne s ňou súvisí. 
A keclže sa k nám táto kométa 
pomaly približuje, móžeme očaká-
vat, že aj činnost tohto roja bude 
z roka na rok bohatšia. Mesiac je 
v čase činnosti roja tesne pred no-
vom a vychádza až nad ránom, 
takže podmienky na pozorovanie 
a fotografovanie meteorov budú 
velmi výhodné. 

AKO FOTOGRAFOVAŤ 
METEORY 

Meteorický úkaz v atmosfére 
trvá okolo 1 sekundy, niekedy 
i dlhšie. Horšie je však, že nevie-
me, kedy tento úkaz nastane. 
Pravdepodob~iost, že uvidíme me-
teor, je však v období činnosti me-
teorických rojov áaleko vyššia. 
Musíme si však uvedomit, že Iud-
ské oko je ovela citlivejšie ako 
fotografická emulzia. Preto sa nám 
na filme zaznamenajú len tie naj-
jasnejšie meteory. Hraničná mag-
nitúda pre velmi citlivé filmy 
(okolo 27° DIN) a vysoko svetelné 
objektivy (okolo 1:2,8) je asi 0f°. 
Slabšie meteory už nezachytíme, 
aj kecl uvidíme ešte meteory asi 
100 krát menej jasné. 

Postup pri fotografovaní je jed-
noduchý. Pripravíme si fotoaparát 
s objektívom čo• najvyššej svetel-
nosti a s velkým zorným polom. 
Obyčajne stačí objektív, ktorý kú-
pime priamo s aparátom. Má sve-
telnost okolo 1:2 a zorné pole asi 
50°. Vložíme doň film citlivosti 
27° DIN alebo arebný diapozitiv 
a móžeme fotografovat. 

V tomto prípade stačilo čakaf s otvorenou uzávierkou fotoaparátu 80 minút, 
kým preletel jasný meteor. Snímka objektívom Pentacon Electric 1,8/50 na 
film NP 27. Foto: Pavol Rapavý. 

bo na pevnú podložku, namierime 
na oblohu tak, aby os objektívu 
smerovala asi 40° od radiantu me-
teorického roja. (Nie je to pod-
mienka. Objektiv po východe ra-

Aparát upevníme na statív ale-

Táto snímka by mohla niest názov 
Fotografovat sa dá s hocičím. Je to 
snímka cez velmi starý aparát, ktorý 
mal objektiv iba 1 cm. Fotografia je 
z r. 1972, autor Pavol Rapavý. 

diantu nad obzor móže sledovat 
ktorúkolvek čast oblohy. V okolí 
radiantu sú však meteory vplyvom 
geometrických podmienoy najpo-
malšie, a tak si trocha zvýšime 
možnost zachytenia aj slabšieho 
meteoru.) Pomocou drótenej spúš-
te otvoríme uzávierku na dlhý čas 
a čakáme, či náhodou zorným °po-
lom nepreleti jasný meteor. Ak 
sme nemali štastie, aparát po 
dvoch hodinách zatvoríme a po-
stup opakujeme znova, pokial nás 
to neprestane bavit. (Pri použití 
farebného diapozitívu móžeme ro-
bit 4-hodinové expozície.) 

Pri prelete velmi jasného me-
teoru zorným polom aparátu je 
velmi vhodné poznačit si čas. A ak 
máme náhodou v okruhu 30 km 
priatela, ktorý v tom istom čase 
fotografuje tú istú čast oblohy, 
tak sa na jeho filme zaznamená 
ten istý meteor, ale vplyvom para-
laktického posunu bude trocha na 
inom mieste. Z týchto dvoch stóp 
meteoru a z času jeho preletu sa 
už dá vyrátat skutočná dráha te-
lesa, ktoré meteorický úkaz spó-
sobil. Tieto údaje sú velmi cenné 
a móžu prispief k spresneniu po-
znatkov o povahe meteorických 
rojov. 

Ak fotografujeme na farebný 
diapozitív, sami ho nespracováva-
me. Pošleme ho vyvolat do ser-
visu. Čiernobiele filmy vyvoláme 
v jemnozrnnej rapídnej vývoj ke 
(FV 33, FV 29 alebo Atomal, 
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Pekný meteor s výbuchom, ktorý 
preletel zorným polom fotoapará-
tu počas štvorhodinovej expozície. 
Snímka z archívu AÚ SAV na Skal-
natom Plese. 

u ktorého predlžime vyvolávací 
čas o polovinu). 

Ak chceme použit filmy na od-
borné spracovanie, musíme si po-
značif aj začiatky a konce jed-
notlivých expozícií, čas preletu 
meteoru, približnú dobu trvania 
úkazu a citlivost filmu. 

Samozrejme, že nebudeme foto-
grafovaf len v jednu noc, už aj 
preto, že maximum činnosti Orio-
níd je nestále. 

PLEJADY, HYADY . . . 

Skúsenejší amatéri, dobre tech-
nicky vybavení, hlavne tí, čo majú 
paralaktickú montáž s hodinovým 
strojom, by sa počas týchto dvoch 
mesiacov mohli pokúsif o fotogra-
fie troch nádherných jasných 
otvorených hviezdokóp a jednej 
velmi jasnej galaxie. Každý jste 

vie, že jde o Plejády, Hyády, dvo-
jitú hviezdokopu v Perzeovi a VeI-
kú hmlovinu v Androméde. Všet-
ky štyri objekty majú dos$ velkú 
jasnosf, aby sme vhodným prí-
strojom dostali pomerne pekné 
snímky. 

Nebudeme fotografovat cez áa-
lekohlad. Amatérske refraktory 
a reflektory majú pomerne malú 
svetelnosf, okolo 1:10 až 1:15 a tak 
by nám vychádzali velmi dlhé ex-
pozície. 

Velmi veta astronomických 
krúžkov a Iudových hvezdární 
však má fotoaparáty Pentacon-six 
a k nim výrobný objektív Oreste-
gor, so svetelnosfou 1:5,6. Tento 
objektív má zorné pole 10° pri ob-
razovom formáte 6x6 cm, teda 1° 
na filme nám predstavuje 8,5 mm. 
To už stačí, aby sme jednotlivé 
objekty malí na filme také, že 
z nich móžeme zváčšením urobif 
peknú fotografie. 

Popri vedúcom ďalekohYade si 
teda na montáž pripevníme Pen-
tacon-six s Orestegorom a móžeme 
za jasnej bezmesačnej noci foto-
grafovaf. Do aparátu si založíme 
27° Dinový film, clonu otvoríme 
na piný otvor, objekt si dáme do 
stredu zorného poYa a exponuje-
me okolo 90 minút. Za ten čas by 
sa nám mali okrem fotografova-
ných objektov zaznamenat na fil-
me hviezdy až skoro do 14m, ak 
film vyvoláme v jemnozrnnej str-
mo pracujúcej vývojke. 

Objektív má síce pomerne velké 
skreslenie (komu), to nám však 
nebude vadif, lebo aj tak budeme 
robit z negatívu výrez zo stredu 
poYa, kde je kresba pomerne dob-
rá. 

Ak zároveň aj pozorujeme časí oblohy, na ktorú máme namierený fotoapa-
rát, potom sa nám možno podaní snímka ako je táto. Len pol hodiny ubehlo 
od začiatku expozície a už preletel velmi jasný meteor (okolo — 6m), takže 
pozorovatel expozíeiu skončil. Snímka z archivu A77 SAV na Skalnatom 
Plese. 
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Obloha 
v septembri 
a októbri 

VÝCHODY A ZÁPADY 
SLNKA 

Deň 

2. 9. 
6. 9. 

10. 9. 
14. 9. 
18. 9. 
22. 9. 
26. 9. 
30. 9. 
4. 10. 
8. 10. 

12.10. 
16. 10. 
20. 10. 
24. 10. 
28. 10. 

východ 
h m 

západ 
h m 

5 02 18 23 
5 07 18 15 
5 13 18 06 
5 18 17 58 
5 23 17 49 
5 30 17 41 
5 35 17 33 
5 41 17 24 
5 47 '17 16 
5 52 17 08 
5 59 17 00 
6 05 16 52 
6 11 16 45 
6 17 16 38 
6 22 16 31 

Všetky údaje sú v SEČ. Platia pre 
stredné Slovensko -ih 17m 48° 40'. 

MESAČNĚ FÁZY 

Deň h m 
6. 9. 14 26 

14. 9. 4 10 
20. 9. 20 48 
28. 9. 5 08 
6.10. 8 46 

13. 10. 13 50 
20. 10. 4 41 
27. 10. 21 14 

1. 9. 0 16h 12m: Venuša 5° južne od Mesiaca. 
3. 9. 0 14h 18m: Neptún v zastávke 

10. 9. 0 15h 54m: Merkúr 4° južne od Saturna. 
23. 9. 0 16h 54m: Merkúr v najváčšej východnej elon- 

gácii od Slnka (26°). 
24. 9. 0 06h 06m: Mars. 0,05° severne od Mesiaca. 
2.10. o lOh 48m: Urán 4° južne od Mesiaca. 
4.10. 0 15h 06m: Neptún 2° južne od Mesiaca. 
6.10. 0 05h 30m: Saturn v konjunkci! so Slnkom. 

fáza 
I 

spin 
III 
nov 

I 
spin 
III 
nov 

VÝCHODY A ZÁPADY 
MESIACA 

Deň východ 
h m 

západ 
h m 

2. 9. 8 50 20 22 
6. 9. 13 00 22 13 

10. 9. 16 26 0 35 
14. 9. 18 34 5 15 
18. 9. 20 32 10 26 
22. 9. 23 52 14 54 
26. 9. 3 16 17 17 
30. 9. 7 42 18 48 
4. 10. 11 49 20 47 
8. 10. 15 00 - -

12. 10. 17 00 4 04 
16. 10. 19 07 9 26 
20. 10. 22 50 13 41 
24. 10. 2 15 15 47 
28. 10. 6 36 17 15 

6. 10. 0 11h 54m: Merkúr v zastávke. 
7.10. 0 12h 24m: Venuša 2° južne od Urána. 

14. 10. 0 05h 48m: Jupiter v konjunkcii so Slnkom. 
18.10. 0 11h 36m: Merkúr v dolnej konjunkcii so Sln- 

kom. 
26.10. 0 05h 30m: Saturn 3° južne od Mesiaca. 
26.10. o lOh 42m: Merkúr 4° južne od Mesiaca. 
26. 10. 0 22h 30m: Merkúr v zastávke. 
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PREDNA STRANA OBÁLKY: 
Kupola najviičšieho zrkadlového dalekohfadu na svete — reflektora so šest-
metrovým zrkadlom — na Kaukaze v Zelenčukskej. Nad kupolou svieti naj- 
jasnejšia hviezda oblohy — Sírius. Foto: APN. 

Putovná výstava o helioenergeti-
ke, ktorá propaguje možnosti vy-
užívania slnečnej energie, teší sa 
velkému záujmu návštevníkov vo 
Východoslovenskom kraji. My-
šlienka využívania bohatého prí-
rodného zdroja energie — Sluka, 
má vzrastajúci trend na celom 
svete a je potešiteYné, že nachá-
dza ohlas aj u nás. Ved aj v na-
šich prírodných podmienkach 
možno využitím napr, slnečných 
kolektorov dosiahnút nie nepod-
statné úspory elektrickej energie. 
Výstava je prospešným a velmi 
vydareným podujatím Krajskej 
hvezdárne v Prešove. 

Foto: P. Ivan 

ZADNA STRANA OBÁLKY: 
Uprostred zelene kaukazských hbr, v nadmorskej výške 2070 m, belie sa 
kupola šestmetrového dalekohPadu. Horná snímka, ktorej autorom je Ing. Jo-
sef Zicha, CSc., dáva predstavu malebného okolia, v ktorom vyrástlo vý-
znamné centrum sovietskej astronómie. Dolná, letecká snímka, umožňuje 
nazriet do otvorenej kupoly, kde vidíme mohutnú pavúkovitú konštrukciu 
dalekohYadu. (Snímka z archívu observatória.) 
Autorom farebných snímok v strede čísla je RNDr. Juraj Zverko, CSc. 

K O Z M O S— populárno-vedecký astronomický dvojmesačník. Vydáva Slo-
venské ústredie amatérskej astronómie v Hurbanove za odbornej spolupráce 
Slovenskej astronomickej spoločnosti pil SAV, vo vydavatelstve OBZOR, n. p. 
Dočasne poverený vedením redakcie Milan Bélik, riaditeI SÚAA. Výkonná 
redaktorka: Tatiana Fabini. Grafická úprava: Milan Lackovič. Redakčná 
rada: RNDr. Anton Hajduk, CSc. (predseda), Ivan Molnár, prom. fyz. (pod-
predseda), RNDr. Elemír Csere, PhDr. Ján Dubnička, CSc., Dušan Kalman-
čok, 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., RNDr. Ju-
raj Zverko, CSc. Príspevky posielajte na adresu: SÚAA, 94701 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, ročné predplatné 24,— Kčs. Rozširuje PNS. Objed-
návky na predplatné vybavuje: PNS, Ústredná expedícia tlače, 88419 Bra-
tislava, Gottwaldovo nám. 6. 
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GuTová hviezdokopa M 3 v súhvezdí PoTovných psov, vzdialená od nás asi 45 tisíc 
svetelných rokov. Fotografia cez šesfinetrový dalekohfad v Zelenčukskej na Kau-
kaze. 




