


Prvými obyvateP- 
mi novej soviet- 
skej orbitálnej sta-
nice SaPut 7 stali 
sa kozmonauti A. 
Berezovoj (vravo) 
a V. Lebedev. 
Startovali 13. má- 
ja na Sojuze T-5 
a pracujú ako zá-
kladná posádka 
stanice. 

Jean-Loup Chré- 
tien (vYavo) — prvý 
francúzsky kozmo- 
naut na snímke ešte 
počas prípravy v 
cvičnej stanici Sa- 
Put. Celkom vpra-
vo je velitel me- 
dzinárodnej Po-
sádky Vladimir 
Džanibekov, ktorý 
bol vymenovaný 
dodatočne, po o- 
chorení J. Maly- 
ševa. V strede je 
palubný inžinier 
Alexander Ivan- 
čenkov. 

Snímky: ČTK 



Filozofia a výskum 

evolučných procesov vo vesmíre 

Jedným z dóležitých filozofických 
princípov súčasnej prírodovedy je 
princíp všeobecnosti vývoj a. Tento 
princíp sa stal fundamentálnym vý-
chodiskom výskumu evolučných pro-
cesov vo vesmíre aj v súčasnej astro-
fyzike. Súčasný obraz vyvíjajúceho 
sa vesmíru, ktorého fundamentálnou 
črtou sú mohutné nestacionárne pro-
cesy, charakterizované vyžarovaním 
velkého množstva energie a často aj 
velkého množstva hmoty sa kvalita-
tívne líši od takmer statického a 
pokojného obrazu vesmíru, ktorý 
načrtávala astronómia ešte na začiat-
ku tohto storočia. Stále viac sa pre-
javuje vzájomná súvislost evoluč-
ných procesov na róznych štruktúr-
nych úrovniach nášho vesmíru (ozna-
čovaného tiež pojmom Metagalaxia), 
ich jednota s evolúciou vesmíru, ako 
celostného, relatívne autonómneho 
systému. 

Nové objavy v poslednom období 
sa často analyzujú z pozícií róznych 
konkurujúcich evolučných koncepcií 
v súčasnej astronómii, ktoré prichá-
dzajú s ich róznymi, mnohokrát dia-
metrálne protikladnými interpretá-
ciami. Pokračuje aktívne posudzova-
nie metodologických a svetonázoro-
vých aspektov tých zložitých problé-
mových situácií, ktoré vznikajú 
v súčasnosti v tejto oblasti vedecké-
ho výskumu. 

Vzniká tu prirodzene otázka. Aký 
heuristický význam má dialekticko-
materialistická filozofia pre súčasnú 
prírodovedu? Móže správna filozofic-
ko-metodologická pozícia prírodo-
vedca automaticky zabezpečit vo 
všetkých prípadoch pravdivé pozna-
nie o prírode, celkom ho ochránit 
od možných omylov? Ak kladie nie-
kto na vedeckú filozofiu takéto úlo-
hy, potom ide o nesprávne formulo-
vanie úlohy filozofie v prírodoved-
nom výskume. Tá je podstatne má. 
Materialistická dialektika nie je uni-
verzálnym receptom na všetky život-
né situácie. Je svetonázorom a urči-
tým spósobom myslenia. Jej uvedo-
melá aplikácia móže viest a stále 
častejšie vedie v prírodovede k plod-
ným výsledkom. Podstata je však 
v tom, že filozof icko-metodologický 
prístup sa nepoužíva v prírodoved-
nom výskume priamo, bezprostred-
ne, ako nejaký striktný algoritmus. 
Tento sa vždy konkretizuje a modi-
fikuje, vychádzajúc zo zvláštnosti tej 
alebo inej netriviálnej problémovej 
situácie. Je len jedným z aspektov 
jej analýzy, úzko spátý s mnohými 
špeciálno-vedeckými aspektami, kto-
ré mažu byt určované matematický-
mi poznatkami, prírodovedeckým 
obrazom sveta, teóriami a princfpa-
mi danej vedy a v neposiednom rade 
aj poznatkami empirickej úrovne. 
Z toho vyplýva, že v konkrétnych 
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podmienkach konkretizácia filozo-
fických kategórií, princípov, ideí, ne- 
býva striktne jednoznačná. Materia- 
listická dialektika ako jediný adek- 
vátny filozofický základ súčasnej 
prírodovedy, nevnucuje vedám ne- 
jakú „svetovú schématiku", ale na-
opak, dáva impulzy k rozpracováva- 
niu róznych smerov a programov ve-
deckého výskumu, formuluje výcho- 
diskové princípy každého velkého 
vedeckého smeru alebo seriózneho 
výskumného programu. Práve pri 
skúmaní základov vednej disciplíny 
sa jasne ukáže, že boli sformulované 
ako výsledok konkretizácie filozof ic- 
kých princípov, ideí a téz. A tu sa 
„hranica" medzi filozofiou a príro- 
dovedou rozplýva. Materialistická 
dialektika, dialektickomaterialistická 
metóda sa dostáva do metodologickej 
výbavy prírodovedca, sprostredková- 
va cez celú hierarchiu ohnív. Úlohy 
vedeckej filozofie vo vedeckom vý-
skume možno demonštrovat na po- 
kusoch nešit komplex evolučných 
problémov, včítane problémov evolú-
cie kozmických telies a ich systémov 
súčasnou prírodovedou. V čom sa 
táto úloha prejavuje? 

1. V zdóvodnení získavania objek- 
tívnych a pravdivých poznatkov 
o evolúcii vesmíru a úrovni štruk- 
túrnej hierarchie foriem hmoty, kto-
ré ho vytvárajú. Ak berieme do úva-
hy, že evolučné procesy vo vesmíre 
majú kolosálne priestorové a časové 
rozmery — od planét s ich obežnica- 
mi až po celý náš vesmír, od epochy 
začínajúcej možno pred 10-20 mi-
liardami rokov do clalekej budúc- 
nosti vzdialenej desiatky miliárd ro-
kov, je jasné, že také zdóvodnenie 
nie je jednoduchou úlohou. Nelahké 
metodologické problémy vznikajú 
tiež v súvislosti s nevyhnutnostou 
empirickej interpretácie niektorých 
evolučných teórií v astronómii. 

2. Filozofia zohráva dóležitú úlohu 
v pohybe k novým poznatkom o evo-
tučných procesoch vo vesmíre. Pre- 
javuje sa to napr. pri analýze dia-
lektiky vzájomného vztahu aktualis- 
tického a historicko-zrovnávacieho 
prístupu ku skúmaniu problémov 
evolúcie vesmíru, vo výbere naj- 
adekvátnejších ciest a spósobov kon- 
štrukcie evolučných teórií, formulo-
vaní nových ideí, pojmov, koncepcií. 
(Princíp aktualizmu — „skúmanie 
súčasného je klúčom k poznaniu mi-
nulého", aplikovaný v róznych for-
mách je základom aktualistickej me- 
tódy, ktorá sa snaží „rekonštruovat" 
evolučné procesy minulosti, využí- 
vajúc poznatky získané výskumom 

súčasných procesov. Zároveň s touto 
metódou sa použfva historicko-zrov-
návacia metóda, ktorá skúma po-
stupnost zmien vyvíjajúcich sa ob-
jektov v čase. O podstate, podmien-
kach aplikácie a vzájomnom vztahu 
týchto spósobov výskumu sa vedú 
velmi ostré metodologické spory.) 
Pre astrofyzika sa pozorované koz-
mické systémy nachádzajú v róznych 
vzdialenostiach, a to aj v takých, že 
ich žiarenie prichádza k nám za 
milióny, ba i miliardy rokov, tzn. že 
bolo vyžiarené často pred vznikom 
človeka na Zemi alebo aj pred vzni-
kom našej planéty. V týchto pod-
mienkach rozdiel medzi minulým a 
prítomným je pre výskumnfka ves-
míru relatívny. Astronóm napr. na 
rozdiel od biológa alebo geológa zís-
kava unikátnu možnost skoro bez-
prostredne pozorovat nielen „stopy" 
minulého, ale aj evolučné procesy, 
ktoré prebiehali v dalekej minulosti. 
Maže v princípe skúmat akoby „evo-
tučný rez" nášho vesmíru od naj-
rannejšfch stavov kozmických systé-
mov, zahrňujúc i epochy ich formo-
vania. 

Z metodologického aspektu je pod-
statné, že aktualistická metóda má 
v určitých hraniciach svoje opodstat-
nenie aj v astronómii. Napr. pri skú-
maní vzniku hviezd v hviezdnych 
asociáciách. Avšak pri získavaní 
pravdivých poznatkov o evolučných 
procesoch vo vesmíre má jasné pred-
nosti konkrétna aplikácia historicko-
zrovnávacej metódy. 

3. Očividná je heuristická úloha 
vedeckej filozofie v rozpracovávaní 
konceptuálnych schém evolučných 
procesov vo vesmíre, a to ako v „kla-
sickej" forme — formovanie róznych 
generácií kozmických telies a systé-
mov z rozriedenej látky, tak aj pri 
objavení sa principiálnych ideí ne-
klasického prístupu, podia ktorého 
nestacionárne objekty sú zákonité 
fázy kozmickej evolúcie. Analýza 
problémov nestacionárnych objektov 
vo vesmíre z pozície dialektickej 
koncepcie vývoj  umožnila formulo-
vat názor o kvalitatívnych precho-
doch kozmických objektov z jedného 
stavu do druhého, ako aj vysvetlit, 
ako sa ukázalo poždejšie, vznik no-
vých objektov. Výskumy v tomto 
smere umožnili predpovedat mnohé 
javy nestacionárnosti ako v našej 
Slnečnej sústave, tak aj vo hviezd-
nych systémoch, zahrňujúc aj také 
z nich, objavenie ktorých mnohí pri-
jímali ako neočakávané. Oni práve 
otvorili cestu pne hlbšie chápanie 
evolučných procesov vo vesmíre. 

Táto predstava, ktorá spočiatku 
nevzbudila velký záujem a neskoršie 
ju mnohí astronómi energicky od-
mietali, je dnes prakticky všeobecne 
prijatá, aj kecl sa často vyslovujú 
rózne názory o interpretácii konkrét-
nych javov nestacionárnosti vo ves-
míre. Plynie z toho záver, že správna 
filozoficko-metodologická pozícia na-
pomáha pri úspešnom riešení zloži-
tých problémov vedeckého výskumu. 

(Z príspevku predneseného na 
III. všezvžzovej konferenci! 
k filozofickým otázkam súčas-
ných prírodných vied, ktorý 
bol publikovaný v časopise Vo-
prosy filosofii 4/1981.) 
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'Radarové ozvenv 
od asteroidov... 

Zatial čo náš najbližší sused — Mesiac, ako aj nie-
ktoré planéty slnečnej sústavy sa hned od počiatku 
radarovej astronómie stali vhodným terčom radarov, 
asteroidy sú príliš malé, aby bežné radary mohli za-
chytit od nich odrazené rádiové signály. 

Pomocou obrieho rádiového dalekohTadu (parabolic-
ká anténa s priemerom 300 m) v Arecibo na Portoriku 
sa však astronómom podarilo zachytit rádiové impul-
zy, ktoré sa odrazili od povrchu piatich asteroidov: 
7 Iris, 16 Psyché, 97 Klotho, 1862 Apollo a 1915 Quetzal-
coatl. Radarové pozorovanie týchto asteroidov sa usku-
točnilo počas ich priblíženia k Zemi v intervale od 
septembra 1980 do marca 1981. Doba medzi vyslaním 
rádiového impulzu a jeho prijatím po odraze od po-
vrchu Apolla bola 55 s, čo odpovedá vzdialenosti asi 
8 miliónov kilometrov. V prípade Psyché trvala rádio-
vému impulzu cesta tam a spat asi pol hodiny (vzdia-
lenost približne 250 miliónov km). Aj ked sa radarové 
impulzy odrazené od Apolla prvýkrát podarilo zachytit 
už v r. 1980, pri radarovom výskume piatich asteroidov, 
ktorý uskutočnili S. Ostro, D. Campbell a I. Shapiro, 
sa okrem veYkosti asteroidov, ich tvaru a rotácie, skú-
mali aj ich povrchové vlastnosti. 

Už v 60-tych rokoch sa na základe systematického 
spektrálneho výskumu asteroidov ukázalo, že jedna 
skupina asteroidov obsahuje velké množstvo čistého 
niklu a železa. Bol to celkom prijateYný výsledok, ak 
vezmeme do úvahy, že na Zemi nachádzame železné 
meteority. Geochemici predpokladajú, že tieto asteroidy 
(typ M) by velmi pravdepodobne mohli byt fragmen-
tami jadier póvodne váčších „materských" asteroidov, 
ktoré sa rozpadli pri ich vzájomných zrážkach. Iris, 
Psyché a Klotho patria do takejto skupiny aste-
roidov, o ktorej sa predpokladá, že ju tvoria zvyšky 
jadra póvodne váčšieha telesa. Ak je tento predpoklad 
správny, „kovový" povrch týchto asteroidov by sa mal 
vyznačovat velkou odrazivostou rádiových vin. 

Pozorovania rádioteleskopom v Arecibo ukazujú, že 
Iris a Psyché majú odrazivost povrchu v pásme rádio-
vých vIn oveIa vyššiu než normálne horniny, ale predsa 
len nižšiu, ako čisté kovy. Klotho odráža rádiové viny 

zhruba tak, ako priemerná hornina. Ta teda znamená, 
že tieto telesá obsahujú, prinajmenšom na svojom po-
vrchu, aj velké množstvo nekovového materiálu. leh 
povrch pravdepedobne pokrývajú úlomky skál — zvyš-
ky zrážok s malými telesami. Druhá možnost je, že 
základná teória póvodu týchto asteroidov (t. j. že sú 
fragmentami jadra póvodne váčšieha telesa) neplatí. 

Je to však problém, ktorý stojí za to, aby bol neustále 
predmetom výskumu. Ak sa totiž ukáže, že teoretici 
majú pravdu, pás asteroidov sa pre budúce generácie 
Yudstva určíte stane bohatou zásobárňou kovov. 

. . . a kometárnych jadier 
Počas série priblížení asteroidov sa P. Kamoun spolu 

s O. Ostrom, D. Campbellom a mými vedcami Vysokej 
školy technickej v Massachusetts pokúsili zachytit aj 
radarové impulzy, ktoré sa odrazili od jadra kométy 
Encke. Táto kométa obieha okolo Slnka s periódou 
obehu 3,3 roka a v novembri 1980 sa priblížila k Zemi 
na vzdialenosf 0,33 A.U. Radarom samozrejme nema-
žeme pozorovat kómu kométy ani jej chvost, pretože 
sa tu nachádzajú len prachové častice, ktorých roz-
mery sú ovela menšie než je vinová dlžka radarových 
impulzov (v prípade výskumu pomocou rádioteleskopu 
v Arecibo bola vinová dlžka rádiového žiarenia 12,6 
cm). Registrácia radarovej ozveny od jadra kométy 
však v princípe móže poskytovat informácie o jeho 
veYkosti, rotácii, ako aj o vlastnostiach povrchu. Prvé 
pokusy skúmaf kométu pomocou radaru v prípade Ko-
houtkovej kométy v roku 1974 a kométy P/d'Arrest v ro-
ku 1976 však neboli úspešné. 

Kamunovi so spolupracovníkmi sa prvýkrát poda-
rilo zachytit radarový signál, ktorý sa odrazil od jadra 
Enckeho kométy, aj ked bol tak slabý, že sa takmer 
strácal v rádiovom šume pozadia. Z ich merania vy-
plýva, že jadro kométy má priemer asi 3 km. Ak však 
uvážime chyby merania, skutočný priemer jadra sa 
móže pohybovat od 0,8 do 7,6 km. Tento výsledok sa 
dobre zhoduje s doterajšími vizuálnymi odhadmi, ktoré 
udávajú priemer jadra od menej než 1 km až po 7 km. 

Možno očakávat, že do roku 1986 sa terčom výskumu 
velkých parabolických antén v Arecibo, ako aj otáčavej 
antény NASA v Goldstone (Kalifornia) stane aj dalších 
pat komét. Z nich kométa P/Giacobini-Zinner sa pri-
blíži k Zemi Iaž na vzdialenost 0,06 A.U. v októbri 
1985. Pravdepodobnost, že sa bude radarom registrovat 
aj jadro Halleyavej kométy, je však velmi malá. 

Podia Sky and Telescope 1/1982 

Ďalší asteroid typu Apollo 
Rýchly pohyb asteroidov typu Apolla, ktoré sa na 

svojich pretiahlych eliptických dráhach dostávajú do 
tesnej blízkosti Zeme, ich na snímkach oblohy výrazne 
odlišuje od hviezd. Súčasne však stažuje náhodné ob-
javy týchto obyčajne slabých objektov. 

Dlhá stopa vpravo hore na snímke z 5. marca tohto 
roku, ktorú urobili E. Helmová a E. Shoemaker, patrí 
asteroidu s predbežným označením 1982 DB. Tento nový 
Ateroid typu Apollo objavila Helmová počas pozorovania 
úlomku kométy P/du Toit-Hartley (pozn i správu v tom-
to čísle Kozmosu). Jednu zo zložiek kométy, ktorá sa 
rozpadla, je vidiet vIavo dolu. Asteroid 1982 DB, ktorý 
sa 23. januára 1982 priblížil k Zemi len na vzdialenost 
0,029 A.U., je pre vedcov zaujímavý aj z hradiska 
plánovania budúcich kozmických letov medziplanetár-
nych sond k asteroidom. Pohybuje sa po velmi pre-
tiahlej dráhe a jeho nasledujúci návrat sa očakáva 
v roku 1984. K Zemi sa však nepriblíži natoIko ako 
tento rok. 

Podia Sky and Telescope 5/1982 
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Struktúra vesmíru vo veľkýčh merítkaóh 

Obr. 1. Viac než milión galaxií 
severnej oblohy jasnejších než 
19' obsahuje táto mapa, ktorú 
zostrojili C. D. Shane a C. A. Wir-
tanen z Lickovho observatória. 
Jasnost každého malého štvorčeka 
na mapo závisí od počtu galaxií 
v danej oblasti oblohy. Ako je vi-
diet, galaxie na oblohe nie sú roz-
ložené rovnomerne, ale vytvárajú 
akúsi ehumáčovitú a vláknitú 
štruktúru. Severný galaktický pól 
je v strede; kružnica predstavuje 
galaktický rovník, kde je viditel-
nost galaxií obmedzená absorp-
ciou leh žiarenia plynoprachový-
vými oblakmi v našej Galaxii. 
Smer k centru Galaxie v súhvez-
dí Strelca je na obrázku smerom 
dolu a galaktická dlžka narastá 
v smere pohybu hodinových ruči-
čiek. 

Aké je rozloženie a usporiadanie hmoty ve vesmíre, to je jedna zo 
základných otázek, na ktorú astronómovia už oddávna hPadajů od-
poveď. V základe vieme, že váčšina hmoty je sústredená vo hviez-
dach, ktoré sa zoskupujú do velkých hviezdnych sústav — galaxií; 
dóležitú zložku hmoty v nich tvoria aj rozsiahle oblaky medzihviezd-
neho prachu a plynu. Galaxie Balej tvoria skupiny a kopy galaxií. 
Miestna skupina galaxií, do ktorej patrí aj naša Galaxia, je na okraji 
veTkej kopy galaxií Virgo zo súhvezdia Panny. Či však takáto hier-
archická štruktúra ešte pokračuje aj Balej, keá uvažujeme stále 
všičšie a váčšie rozmery vo vesmíre, t. j. či existujú superkopy ga-
laxií a aká je vlastne štruktúua vesmíru vo velkých merítkach, to 
je predmetom skúmania astronómov v posleňnom desatročí. Nic-
které výsledky tohto výskumu prinášame v nasledujúcom článku 
spracovanom podTa Astrophysical Journal Sept./1981 a ZemTa i Vse.-
lennaja 2/1982. 
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Ak si z fotografií oblohy, ktoré 
sa získali velkými dalekohPadmi, 
odmyslíme zobrazenia hviezd na-
šej Galaxie, premietajúce sa na po-
ha vzdialených galaxií, ukazuje 
sa, že obloha je všade posiata ob-
rovským počtom galaxií. Doteraz 
najrozsiahlejší program fotografic-
kého prieskumu rozloženia galaxií 
na oblahe uskutočnili na Lickovom 
observatóriu. C. D. Shane a C. A. 
Wirtanen strávili viac než 12 ro-
kov spočítavaním vyše milióna ga-
laxií ná fotografiách oblastí oblo-
hy o rozmeroch 6 X 6°, ktoré si 
rozdeliU na plósky 10 X 10'. V kaž-
dej z nich spočítali všetky galaxie 
jasnejšie než 19m a pomocou po-
čítača zostrojili mapu (obr. 1), kto-
rá ukazuje, že galaxie ne sú na 
oblohe rozložené rovnomerne, ale 
vytvárajú akási chumáčovitú a 
vlákntú štruktúru. Pretože gala-
xie, ktoré takto pozorujeme, ležia 
v róznych vzdialenosti•ach, takáto 
mapa nám ešte vela nepovie o ich 
priestorovom rozložení. Skutočné 
rozloženie galaxií v priestore ne-
možno zistit lan na základe také-
hoto jednoduchého spočítavana 
galaxií v danom smere oblohy. Na 
to potrebujeme poznat ich vzdia-
lenost. 

V roku 1929 E. Hubble zistil, že 
každá čiara v spektrách vzdiale-
ných galaxií je posunutá smerom 
k dlhovinej oblasti spektra. Tento 
červený posun spektrálnych čiar 
galaxií sa vysvetTuje Dopplerovým 
j•avom a jeho velkost je úmerná 
vzdialenosti galaxie od nás (pozni 
Kozmos Č. 5/1981). Hubblov objav 

Súhvezdie 

Vzdialenost 
Mpc (Hubbleo- 
va konštanta 
50 km/s. Mpc) 

Objem 
Medzná prázdnej 

magnitúda oblasti 
v Mpc3

Rok 
objavenia 

Perzeus 24-80 14,0 25 000 1977 
Vlasy Bereniky 100-124 15,0 15 000 1978 
Herkules 110-170 15,7 8 300 1979 
Ryby 130-200 770 000 1980 
Pastier 240-360 17,3 2 000 000 1981 

nám umožňuje určovat vzdiale-
nosti galaxií práve tam, kde už 
mé metódy (ktoré možno použit 
len pre riajbližšie galaxie) zlyhá-
vajú. Ak z merana spektra vzdia-
lenej galaxie poznáme jej rýchlost 
vzdaPovania, móžeme jednoducho 
vypočítat aj vzdialenost galaxie. 

Aby sine teda mohli študovat 
priestorové rozloženie galaxií vo 
vesmíre, musíme Glllerat spektrá 
velkého počtu galaxií v určitých 
smeroch. S. Gregory a L. Thomp-
son merali červené posuny v spek-
trách galaxií jasnejších než l5m 
v oblasti oblohy o šírke asi 20°, 
rozprestierajúcej sa od známej ko-
py galaxií Coma v súhvezdí Vla-
sov Bereniky až po kopu A 1367 
(označenie v katalógu kóp galaxií, 
ktorý zostavil G. Abell). Ukázali, 
že kopa galaxií Coma a A 1367 
sú členmi váčšej sústavy — super-
kopy galaxií (obr. 2). Rovnako aj 
kopa Perzeus (A 426) tvorí spolu 
s niekol kými dalšími kopami a 
menšími skupinami galaxií jednu 
sústavu. Superkopu galaxií ,tvorí 

• • 41 : •, • Abel1 1367 

Obr. 2 Kopy galaxií Coma a A 1367 v súhvezdí Vlasov Bereniky tvoria 
spolu jednu superkopu galaxií. Oblast chudobnú na galaxie, ktorá sa 
rozprestiera v priestore medzi bližšími galaxiami a superkopou objavili 
astronómovia v roku 1978. Galaxie jasnejšie než 15m sú vyznačeny 
bodmi v priemete na rovinu nebeského rovníka. 
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aj bohatá kopa galaxií v súhvezdí 
Herkuea (A 2151) s dalšou kopou 
A 2199 (obr. 4). 

Ukazuje sa teda, že kopy gala-
xií ale sú oddelenými „ostrovmi" 
vo vesmíre, ale v skutočnosti sú 
akýmisi „zhusteniami" v nepravi-
delnej štruktúre vesmíru. Na obr. 
2 a 3 je velmi nápadný prázdny 
priestor, ktorý oddePuje vzdialené 
kopy galaxií od skupin galaxií 
bližšie k nám. Na to, že vo vesmí-
re móžu existovat oblasti bez ga-
laxií, prvýkrát poukázala skupina 
estónskych astronómov pod vede-
ním J. E. Einasta v r. 1977. Od-
vtedy sa objavili dalšie štyri 
„prázdne" oblasti (pozn i tabulku). 
Poslednú, ktorá je z nich najváčšia 
a 'najvzdialenejšia, objaviu minu-
lý rok americkí astronómovia R. 
Kirshner, A. Oemler, P. Schechter 
a S. Shectman. Merali radiálne 
rýchlosti galaxií a tým aj vzdiale-
nost galaxií jasnejších než 17,3m 
v troch smeroch v súhvezdí Pas-
tiera (obr. 5). Tieto tni „sondy" 
priestorovej hustoty rozložena ga-
laxií ukázali, že vo všetkých troch 
smeroch približne vo vzdialenosti 
240-360 Mpc sa nachádza len je-
diná gal-axia, zatial čo, Íak by sme 
predpcÝkladali strednú hustotu ga-
laxií, -malo by ich tam byt asi 25 
(obr. 6). Naopak •na okrajoch tohto 
„prázdneho" priestoru zistili nad-
priemernú hustotu galaxií. Obj em 
tejto „prázdnej" 'oblasti je asi 1 
milión Mpc3 (asi 3. 10 km3). 

Aj ked zatiaP nemožno vylúčit, 
že tieto „prázdne" oblasti obsahu-
jú slabé tipaslíčie galaxie, ktoré 
unikajú nášmu pozorovanu, zdá 
sa, že podobné priestorové rozlo-
ženie galaxií je všeobecnou črtou 
štruktúry vesmíru. Už krátko po 
objave prvej „prázdnej" oblasti 
v súhvezdí Perzea v r. 1977, estón-
ski 'astronómovia na základe štú-
dia červených posunov galaxii 
z katalógu de Vaucouleursa vytvo-
n u °koncepciu „celulárnej" štruk-
túry vesmíru (termín, ktorý bol 
odvodený z podobnosti s burskou):, 
Podra tejto predstavy sa galaxie 
koncen&ujú v okolí stien obrov-
ských „celúl", zatiaT čo vnútorné 
časti týchto „celúl" sú relatívne 
prázdne. 

O tom, či je to skutočne tak, by 
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Obr. 3 „Prázdna" oblast v priestore medzi blízkymi galaxiami a vzdia-
lenou, velmi kompaktnou kopou galaxií v súhvezdí Herkula (A 2151). 
Galaxie jasnejšie než 15,7" sú vyznačené bodmi v priemete na rovinu 
deklinačnej kružnice prechádzajúcej stredom kopy. 
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Obr. 4 Superkopa 
galaxií, ktorú tvo-
ria kopy A 2151 
(Herkules) a A 
2199. Galaxie jas-
nejšie než 15,7 , 
ktoré tvoria super-
kopu, ohraničujú 
spolu s blízkymi 
galaxiami relatív-
ne prázdny prie-
stor, kde sa gala-
xie takmer nena-
chádzajú. 

nás mal presvedčiE rozsiahly Po-
zorovací program, ktorý uskutoč- 
ňujú americkí astronómovia po- 
mocou 1,5 metrového reflektora na 
Mt. Hopkins v Arizone. Merajú 
červené posuny v spektrách gala-
xii jasnejších než 14,6m pre velkú 
časE severnej oblohy. Podobné vý- 
skumné programy, ktoré sa usku- 
točňujú pomocou rádiových cl'ale- 
kohTadov ,a pri ktorých sa pozo- 
rujú galaxie v čiare neutrálneho 
vodíka na v]novej dlžke 21 cm, by 
tiež mali prispie$ k poznaniu veI- 
korozmerovej štruktúry vesmíru. 

VZNIK „PRAZDNYCH" 
OBLASTÍ 

Zatial čo sa pozorovatelia snažia 
potvrdiť „celulárnu" štruktúru 
vesmíru, teoretici hladajú teoretic-
ké argumenty pre vznik takejto 
štruktúry počas vývoja vesmíru. 
Podia sovietskeho astrofyzika J. 

B. Zeldoviča je „celulárna" štruk-
túra vesmíru výsledkom slabých 
perturbácií (porúch) hustoty hmo-
ty v raných štádiách vývoja ves-
míru. Akademik Zeldovič je zá-
stancom teórie vývoja kozmických 
objektov fragmentáciou (rozpa-
dom) : t. j. najprv sa vytvorili vel-
ké plynné útvary, ktoré predchá-
dzali vzniku superkóp a kóp gala-
xií, a z nich potom fragmentáciou 
postupne vznikali menšie sústavy 
— guYové hviezdokopy a samotné 
galaxie. lni astronómovia sa na-
proti tomu domnievajú, že najprv 
vznikli gulové hviezdokopy a pod 
vplyvom ich gravitácie sa vytvorili 
galaxie, ktoré sa potom zoskupo-
vali do skupín a kóp galaxií. Obi-
dve protikladné predstavy vzniku 
a vývoja vesmírnych objektov 
však nutne predpokladajú, že 
v raných štádiách vesmíru sa 
v ňom vytvorili malé nehomoge-
nity hustoty. Ak by bola totiž 
hmota vo vesmíre rozložená úpine 
rovnomerne, galaxie ani hviezdy 
by nemohli vzniknúi. 

Podia teórie fragmentácie, v ra-
ných štádiáoh vývoja vesmíru, ked 
ešte boll nehomogenity rozložena 
hustoty vo vesmíre malé, rozdiely 
hustoty by sme si mohli predsta-
vi£ ako pomerne hladké viny s vel-
kou vinovou dížkou. Vplyvom síl 
gravitácie amplitúda týchto hus-
totných vín narastala, hrebene vín 
sa stávali strmšími (t. j. rozdiely 
hustoty hmoty vo vesmíre naras-
tali), a v dósledku toho vznikali 
vo vesmíre prvé útvary: hustejšie, 
ploché plynné disky — „bliny" ako 
ich nazvali sovietski astronómo-
via. V nich sa vytvorili vho=dné 
podmienky pre vznik galaxií a 
hviezd. Naproti =tomu, v priestore 
medzi „blinami" bol ,plyn natolko 
riedky, že tu galaxie nemohli vzni-

Obr. 5 Tni „sondy" do vesmíru galaxií v smere súhvezdia Pastiera. 
V týchto troch smeroch sa merali červené posuny galaxií jasnejších 
než 17,3", pničom sa zistila zatiai najv5,čšia „prázdna" oblast o obje-
me asi milión kubických megaparsekov. V tomto priestore medzi 
vzdialenosťami 240 a 360 Mpc sa našla len jediná galaxia. 
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Obr. 6 Počet galaxií pre tni emery na oblohe (ako je znázornené na obr. 5) 
v závislosti od radiálnej rýchlosti vzáarovania galaxií. Diagramy pre tni 
rózne smery pozorovania sú odlíšené šrafovaním. Krivka predstavuje roz 
delenie galaxií jasnejších než 17,3m podia rýchlosti (vzdialenosti), ak by 
sine predpokladali rovnomerné rozloženie v priestore. Rýchlosti vzdarovania 
(Vln) sú vyjadrené v tisíckach km/s. 

kať. Na to, aby proces kondenzácie 
prebehol v takomto zriedenom 
prostredí, je totiž treba dlhší čas, 
než je vek nášho vesmíru. „Bliny", 
v ktorých neskór vznikali galaxie, 
sa postupne zváčšovali a navzájom 
sa pretínali, čím sa vytvorila „ce-
lulárna" alebo „pórovitá" štruktú-
ra. V okolí stien týchto obrovských 
„celúl" je dnes vysoká koncentrá-
cia galaxií, zatial čo vnútorné ob-
lasti pravdepodobne vyplňuje 
riedky medzigalaktický plyn bez 
galaxií. Obr. 7 znázorňuje zjedno-
dušený „plochý" model „pórovi-
tej" štruktúry vesmíru, ktorý vy-
tvorili sovietaki vedel pod vedením 
akademika Zeldoviča, kecy na po-
čítači napodobili vývoj malých 
nehomogenít hustoty plynu v ra-
ných fázaeh vývoja vesmíru. 

„PRAZDNE" OBLASTI 
A KOZMOLÓGIA 

Priemer najváčšej „prázdnej" 
oblasti móže byť asi 30-krát menší 
než je vzdialenosf k „horizontu" 
vesmíru (vzdialenosf, ktorú pre-
letí svetlo za dobu rovnú veku 
nášho vesmíru). Ak porovnáme 
objem takejto „prázdnej" oblasti 
s celkovým objemom pozorované-
ho vesmíru (Metagalaxie), vyjde 
nám pre počet celúl — „prázdnyeh" 
oblastí v Metagalaxii — číslo nie-
kolko desiatok tisíc. To ale značí, 
že jeden zo základných predpo-
kladov súčasnej kozuiológie, t. j. 
že vesmír je v dostatočne velkých 
merítkach homogénny, nie je pri 
velkom počte „celúl" otrasený. 

Objav „prázdnych" oblastí vo 
vesmíre stavia pred teoretikov ako 
aj astronómov-pozorovatePov nové 
úlohy. Predovšetkým sa treba pre-

svedčif, či v týchto oblastiach na-
ozaj niet ani slabých galaxií. To 
ale značí, že treba určovaf vzdiale-
nosti stále slabších a slabších ga-
laxií. Podla modelu fragmentácie 
sice galaxie nemohli vzniknúf 
v „prázdnyeh" oblastiach, ale 
mohli sa do nich predsa len dostaf, 
keá holi vypudené z kóp galaxií 

vytvárajúcich steny „celúl". Také-
to „privandrovalé" galaxie treba 
odlišovaf od prípadných „domo-
rodých" galaxií. Okrem toho treba 
braf do úvahy aj to, že Hubblov 
vzfah medzi rýchlosfou vzdalova-
nia galaxií a ich vzdialenosfou je 
štatistickým vzfahom. Stačí, aby 
galaxia mala nejakú -pekuliárnu 
(t. j. inú rýchootf, než akú by 
mala maf pre danú vzdialenosf 
podla Hubblovho zákona úniku 
galaxií), a prisúdime jej nutne 
chybnú vzdialenosf, čím sa móže 
vlastne zdanlivo ocitnúf v „prázd-
nej" oblasti. 

15alšou úlohou pozorovatelov je 
objavif medzigalaktický plyn 
v „prázdnych" oblastiach. Toereti-
ci predpokladajú, že to musí byť 
velmi riedky, ionizovaný plyn, 
ktorého hustota je niekolkokrát 
nižšia než je stredná hustota ves-
míru, a jeho teplota je rádove 104
K. Navyše, ak by sa mala potvrdif 
teória vývoja vesmírnych objektov 
fragmentáciou, nesmie tento plyn 
obsahovaf prvky fažšie ako vodík 
a hélium. Ťažšie prvky totiž vzni-
kajú syntézou v jadrách hviezd a 
dostávajú sa do medzihviezdneho, 
prípadne medzigalaktického prie-
storu pri výbuchoch supernov. 
V „prázdnych" oblastiach bez ga-
laxií však takýto zdroj nukleosyn-
tézy ehýba. 
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Obr. 7 Zjednodušený „plochý" model verkorozmerovej štruktúry vesmíru, 
ktorý zostrojili pracovníci Ústavu aplikovanej matematiky Akadémie vied 
ZSSR, ked pomocou počítača napodobnili vývoj malých nehomogenit hus-
toty plynu v raných štádiáeh vesmíru. 
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Let prvého 
fľancúzskeho kazmonauta 

Sovietsko-francúzska posádka po pristátí. Vladimír Džanibekov (uprostred), 
Alexander Ivančenkov (vFavo) a Jean-Loup Chrétien (vpravo). 

Telefoto ČTK 

Jean-Loup Chrétien, sto osmy 
kozmonaut sveta a prvý kozmo-
naut Franeúzska úspešne absolvo-
val svoj let na Sojuze T6 a Sa-
lute 7. Nebolo to iba osem dní 
v kozme, ale pokračovanie soviet-
sko-francúzskej spolupráce v koz-
mickom výskume, ktorá sa zadal=a 
už pred 16 rokmi — rok po tom, čo 
Francúzsko ako tretia krajina na 
svete vypustilo svoju družicu po-
mocou viastnej nosnej rakety. „Po-
dla celkového objemu kozmickej 
techniky, vlastných nosných ra-
kiet, funguj úcich družíc a dosiah-
nutou úrovňou kozmických výsku-
mov je dnes Francúzsko na treťom 
mieste na svete," povedal námest-
ník riaditela •moskovského Ústavu 
kozmických výskumov AV ZSSR 
dr. V. Balebanov — a určite to 
nebol iba kompliment pri príleži-
tosti spoloěného kozmického letu. 
Veď snahy Francúzska o pos•tave-
nie vlastných kozmických n•osičov 
boll základom, z ktorého sa zro-
dila západoeurópska kozmonauti-
ka, dnes už vážny partner a v ob-
chodnej oblasti do určitej miery 
dokonca aj konkurent americkej 
NASA. Raketa Ariane, ktorú vy-
vinuli krajiny západnej Európy 
dnes združené v Európskej orga-
nizácii pre kozmioký výskum ESA, 
je z dvoch tretín dielom francúz-
skeho výskumu, priemyslu a in-
vestícií. 

Popri činnosti v ESA, ktorá dnes 
združuje 11 európskych štátov a 
Kanadu, rozvíja Francúzsko svoj 
vlastný ;program kozmického vý-

skumu. Národné stredisko pre koz- 
mický výskum CNES so sídlom 
v Paríži, založené pred 20 rokmi 
ako štátna organizácia, má na via- 
cerých miestach Francúzska mo- 
derné, vePkoryso vybudované vý- 
skumné a vývojové pracoviská a 
skúšobné laboratóriá. Velký dóraz 
sa kladie najmá na aplikačné prog-
ramy (diaYkový prieskum Zeme 
z družíc a lietadiel, kozmické spo-
je vrátane vývoja družíc pre pria- 
me televízne vysielanie) a v ne- 
malej miere aj na základný vý- 
skum — a to je oblasť, v ktorej sa 
rozvíja obojstranne výhodná spo- 
lupráoa Francúzska so Sovietskym 
zvázotn. 

Už na Lunochode 1, ktorý r. 
1970 dopravila na Mesiac Luna 17, 
boli namontované francúzske la-
serové odrážače pre meranie pres- 
nej vzdialenosti Zem—Mesiac. 
O rok neskór ďalšia sovietska son-
da Mars 3 mala na palube fran- 
cúzsku aparatúru Stéreo 1 na štú- 
dium smerového rozložena častíc 
protónového žiarena Slroka. Spo- 
lupráca sa týka aj vynášania nie- 
ktorých francúzskych družíc na 
soviet5kych raketách (napríklad 
pri štartoch niektorých družíc 
Molnija vyniesla tá istá raketa 
súčasne aj francúzsku družicu 
SRET). Obzvlášť úspešným pro- 
duktom spolupráce bol let aslmo- 
nomickej družice Signe (Sneg), na 
ktorú dorlali prísrtroje aj francúz- 
ski špecialisti. Prístroje na mera- 
nie krátkovinného žiarenia Signe 
2MS niesli aj Veriery 13 a 14, kto-

ré v marti tohto roku pokračovali 
v prieskume Venuše. 

Účasť Francúzska na biologic-
kých a technologických pokusoch, 
ktoré prebiehajú na orbitálnej sta-
nici Salut, sa začala už r. 1978 pri 
lete Saluta 6 a tento rok pokra-
čovala — tentokrát už za účasti 
francúzskeho kozcnonauta — na 
palube Saluta 7. Ide o experiment 
Cytos, pri ktorom sa študuje vplyv 
beztiaže na delenie buniek mikro-
organizmov a akrem toho aj via-
cero technologických experimen-
tov v taviacej peci Splav a na 
kryštalizártore KristaIL Novinkou 
pri lete Saluta 7 je vysokocitlivá 
kamera Piramig, ktorá siúžila na 
fotografovanie vybraných objek-
tov oblohy. 

Zhrňme ešte časový sled uda-
lostí letu. Stanica SaFut 7 bola 
vypustená pomocou rakety Protón 
19. apríla tohto roku. Nasledujúci 
mesiac — 14. mája štartovala na 
lodi Sojuz T5 základná posádka 
stanice — Anatolij Berezovoj a Va-
lentin Lebedev. Šesť týždňov pra-
covali na Salute sami, medzi ich 
úlohy patrilo okrem preverenia 
systémov najmá zariaďovanie sta-
nice a dokompletizovanie labora-
tórií prístrojovým vybavením pre 
spoločné experimenty. Zásielku 
prístrojov a experimentálnych za-
riadení dopravila na SaPut 7 ná-
kladná kozmická loď Progress 13, 
ktorá zároveň dopinila zásoby pa-
liva a vody. 

Termín štartu Sojuza T6 s me-
dzinárodnou posádkou Vladimír 
Džanibekov (velitel), Alexander 
Ivančenkov (palubný inžinier) a 
Jean-Loup Chrétien (kozmonaut 
výskumník) bol určený na 24. júna 
a oznámený dlho vopred; soviet-
ska televízia vysielala bezprostred-
né zábery z prípravy kozmonautov 
a po prvýkrát vysielala priamym 
prenosom aj štart kozmickej lode. 
Prácu piatich kozmonautov na 
Salute 7 hodnotilo riadiace stre-
disko ako úspešnú. PodPa progra-
mu prebiehalo aj pristátie medzi-
národnej trojčlennej posádky 65 
km severovýchodne od kazašské-
ho mesta Arkalyk. 

V správach, které sa počas tohto 
letu dostali do •tlače, hovorilo sa 
už o prípravách na ďalší let me-
dzinárodnej posádky s úrasťou in-
dického kozmonauta a oznámilo 
sa, že dvaja indickí kandidáti na 
let majú začat výcvik v Hviezd-
nom mestečku od 1. septembra 
'tohto roku. 

Spolupráoa Flrancúzaka a ZSSR 
'pokračuje ďi tšími projektami; o-
sobitne zaujímavým bude společ-
ný prieskum Venuše s využitím 
sond typu Venera aj na pozorova-
nie Halleyovej kométy (pozri Koz-
mos 5/1980). Projekt dostal ozna-
čenie Vega a jeho prípravy inten-
zívne pokračujú. -tf-
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Cykly aktivit'., hviezd ~a 
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Naše Slnko je jediná hviezda, kto-
rá je dostatočne blízko na to, aby 
sme mohli detailne pozorovat jej po-
vrch. Výskyt slnečných škvřn, erup-
cií a ňalších prejavov slnečnej akti-
vity cyklicky kolíše s róznymi perió-
dami. Rotácia Slnka spósobuje kolí-
sanie viditelne slnečnej aktivity na 
slnečnom disku s periódou zhruba 
25 dni (pre rovník Slnka). Slnečná 
aktivita sa mení v priebehu 11-roč-
něho cyklu a pravdepodobne aj s áal-
šími periódami. Príčiny týchto sku-
točných zmien slnečnej aktivity sú 
pre vedcov stále záhadou. 

A čo aktivita ostatných hviezd? 
Maže nám štúdium cyklických zmien 
jasnosti alebo mých veličín, ktoré 
získavame ich pozorovaním, pomóct 
porozumiet nášmu Slnku? Pravdaže, 
hviezdy sú tak vzdialené, že aj pre 
najváčší dalekohlad sú len bodový-
mi zdrojmi svetla a priame zobra-
zovacie metódy, ktoré sa hojne po- 
užívajú vo výskume Sluka, nám pri 
štúdiu hviezd veta nepomóžu. 

Jeden zo spósobov, ktorým sa móže 
určovat rýchlost rotácie hviezdy, vy-
užíva Dopplerov jav. Spektrálne čia-
ry žiarenia hviezdy móžu byt rozší-
rené v dósledku rotácie hviezdy. Tvar 
spektrálnych čiar však ovplyvňujú 
aj mnohé dalšie efekty. Fri skúmaní 
profilu spektrálnej čiary ich preto 
tiež musíme brat do úvahy, čo oby-
čajne nie je velmi jednoduché. Ak 
by sme nevylúčili ostatné efekty, 
ktoré spósobujú rozšírenie čiar, ro-
tačné rýchlosti hviezdy vyplývajúce 
z takejto analýzy by boli príliš vy-
soké. Okrem toho nám nič nezaruču-
je, že hviezdu pozorujeme v smere 
kolmom na os jej rotácie, ked je 
efekt rozšírenia čiar pod vplyvom 
rotácie hviezdy najváčší. V opačnom 
extrémnom prípade, kecl hviezda 
k nám obracia jeden pól (jej os ro-
tácie smeruje k pozorovatelovi) spek-
trálne čiary sa vplyvom rotácie ne-
rozšíria vóbec. 

Periódy rotácie, ktoré sa určili 
z Dopplerovho rozšírenia spektrál-
nych čiar, sa líšia pre hviezdy, na-
chádzajúce sa na róznych miestach 
v Hertzsprung-Russellovom diagra-
me. Chladné hviezdy hlavnej postup-
nosti (spektrálneho typu F5 až M) 
rotujú pomaly, podobne ako Slnko. 
Naproti tomu horúce hviezdy hlavnej 
postupnosti rotujú obyčajne ovela 
rýchlejšie a obri majú periódy ro-
tácie zase malé. Pre chladné hviezdy 
na kanci hlavnej postupnosti je roz-
šírenie spektrálnych čiar v dósledku 
pomalej rotácie také nepatrné, že je 
už na hranici možností merania. 
Ak sa na povrchu hviezdy nachá-

dzajú dostatočne velké tmavé (resp. 
svetlé) škvrny, móžeme v princípe 
určit periódu rotácie hviezdy sledo-
vaním zmien celkovej jasnosti hviez-
dy. Takouto hviezdou je napr. hviez-
da II Pegasi. Je to však skór výni-
močný prípad. 

Spolahlivejšou metódou pre zisto-
vianie doby rotácie hviezd, ako sa 
ukazuje, je skór meranie jasnosti 
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hviezdy vo velmi úzkom spektrál-
nom páse okolo centra silných ab-
sorpčných čiar. Fre tento účel sú 
vhodné najmá čiary H a K ionizo-
vaného vápnika. Ak pozorujeme Slu-
ko v týchto spektrálnych čiarach, 
zisfujeme, že na miestach, kde v bie-
lom svetle pozorujeme slnečné škvr-
ny (ale často aj inde), sa nachádzajú 
ovela rozsiahlejšie vápnikové ob-
lasti, ktoré sune kontrastujú s okoli-
tou chromosférou (pozn i pre porovna-
nie snímku slnečnej fotosféry a spek-
troheliogram chromosféry v čiare 
K). 

V bielom svetle (resp. v prípade 
širokopásmovej fotometrie hviezd) 
by sme potrebovali pre zistenie 
„hviezdnych" škvřn, ktoré s rotáciou 
hviezdy striedavo viac alebo menej 
pokrývajú jej viditelný povrch, ex-
trémne vysokú presnost merania —
aj tie najváčšie slnečné škvrny majú 
za následok pokles celkovej jasnosti 
Sluka len o púhych 0,0058 Naproti 
tomu aktívne oblasti vo svetle váp-
nikových čiar móžu podstatne o-
vplyvnit tok žiarenia v úzkom spek-
trálnom páse okolo centra týchto 
čiar. 
A. H. Vaughan so spolupracovník-

mi merali pomocou 1,5 m ďalekohIa-
du observatória na Mt. Wilsone 
v priebehu 14-tich týždňov v r. 1980 
tok žiarenia v centre vápnikových 
čiar pre 46 hviezd hlavnej postup-
nosti spektrálneho typu F až M a 8 
obrov a podobrov. Pre 19 hviezd 
z hlavnej postupnosti (spektrálnej 
triedy F—M) zistili výraznú rotáciu. 
Rotácia áalších deviatich hviezd sa 
zistila až po dókladnej matematic-
kej analýze pozorovacích údaj ov. 
Ked sa porovnali získané výsledky 
so známymi dobami rotácie, ktoré 
sa vypočítali z Dopplerovskéha roz-
šírenia spektrálnych čiar pre 13 
hviezd, ukázala sa pomerne dobrá 
zhoda. Nové rotačné doby sú však 
v každom prípade váčšie, než sa do-
poslal predpokladalo. Len doba ro-
tácie hviezdy 61 Cygni A, ktorá sa 
zistila touto metódou sa výraznejšie 
odlišovala od doterajších meraní. Po-
merne dlhá rotačná doba — 37 dní 
je však už na hranici technických 
možností, ak použijeme metódu roz-
šírenia čiar. Z obnov, u ktorých sa 
predpokladala dlhá perióda rotácie, 
len jeden (Lambda Andromedae) u-
kazuje rotáciu $ periódou 54 dní. Táto 
perióda je zároveň najdlhšou, akú 
Vaughanova skupina namerala. Ro-
tačné periódy u hviezd hlavnej po-
stupnosti sa menili v závislosti od 
ich veku. U mladších hviezd sa po-
hybovali v rozpátí 5-12 dní. Staršie 

Porovnanie obrazu 
Sluka v bielom 
svetle so slnečný-
mi škvrnami (via-
vo) a v žiarení 
spektrálnej čiary 
K ionizovaného 
vápnika s rozsiah-
lymi flokulovými 
poliami (vpravo). 
Snímky urobili tes-
ne po sebe na ob-
servatóriu Mt. 
Wilson. 

HD 152391 
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Cykly aktivity hviezd podobné 11-
ročnému cyklu slnečnej aktivity, ako 
sa zistili pre tni hviezdy na základe 
merania zmien intenzity toku ich 
žiarenia v centrách spektrálnych čiar 
H a K ionizovaného vápnika v ro-
koch 1966-1980 (hore). Pri tomto me-
raní sa súčasne určovala rotácia 
hviezd. Každý bod v grate (dolu) 
predstavuje jedno nočné meranie. 
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hviezdy majú dlhšiu dobu rotácie, 
ktorá v niektorých prípadoch dosa-
huje až hodnotu 48 dní. 

V súvislosti $ meraním periódy 
rotácie hviezd zaznamenávaním in-
tenzity žiarenia v čiarach ionizova-
ného vápnika, sa naskytá aj možnost 
sledovania variácie celkovej aktivity 
hviezd a jej cykličnosti. Vaughanova 
skupina takýmto spósobom skúmala 
niektoré hviezdy v období od r. l966 
do r. 1980. Počas pozorovacieho in-
tervalu 15 skúmaných hviezd zaví•-
šilo aspoň jeden kompletný cyklus 
aktivity. Dlžka cyklov sa pohybuje 
od 5 do 12 rokov, pričom cykličnost 
s periódou 10-12 rokov sa vyskytuje 
velmi často. Z tohto hladiska je Sln-
ko celkom normálnou hviezdou. Aj 
ked pozorovacieho materiálu je stále 
ešte pomerne mála, zdá sa, že hviez-
dy s cyklami aktivity 10-12 rokov 
rotujú váčšinou pomaly (periódy viac 
než 20 dní). 
Podia Sky and Telescope, Okt. 1981 
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Kaňony na parse 
Radarové pozorovania Marsa, usku-

točnené v Goldstone v rokoch 1971-
1980 umožnili získat množstvo výško-
vých profilov v rozličných oblastiach 
planéty. Presnost pozorovaní je asi 
100 m. 

Zaujímavé sú údaje o hlbke a spá-
de martanských kaňonov. Hlbky sú 
váčšinou od 300 m do 1,5 km, maxi-
málna zistená hlbka je 2 km. Spád 
kaňonov Ares Valils a Tiu Vallls je 
1,7 m/km pri dlžke vyše 600 km, ka-
ňon Simud Vallis má spád 0,5 m/km 
pri dlžke 450 km. Tieto hodnoty sú 
podobné ako pri pozemských kaňo-
noch, ktoré vznikli vodnou eróziou 
pri záplavách, kecl sa z jazier náhle 
vyliali velké množstvá vody. Dnes sa 
predpokladá, že aj na Marse vznikli 
kaňony vodnou eróziou — po náhlom 
roztopení podpovrchových rezervoá-
rov ladu — a podobnost kaňonov na 
Marse a na Zemi je s týmto pred-
pokladom v súlade. 

Podra EOs, 10. 11. 1981 —po—

Putovanie 
mesačného pólu 

Mesiac nemá vlastné magnetic-
ké pole, ale je velmi pravdepo-
dobné, že ho mal v počiatočných 
štádiách svojej existencie. Svedčí 
o tom zvyškový magnetizmus hor-
nin na jeho povrchu. 

Horniny (práve tak pozemské 
ako mesačné) sa v čase svojho tuh-
nutia magnetzzujú v smere magne-
tického pola, ktoré na ne působí. 
Ak sa neskór smer magnetického 
pola zmení, horniny sa nepre-
orientujú, a preto ich zvyškový 
magnetizmus ukazuje, kde ležal 
magnetický pól v čase vzniku prí-
slušných hornin. Tieto paleomagne-
tické metódy, ktoré sa využívajú 
na štúdium dávnej minulosti Ze-
me (a voaka nim spoznávame, 
ako sa menila poloha geomagne-
tických pólov a ako putovali kon-
tinenty v čase formovania pevnín), 
použili sa aj na štúdium geologic-
kej histórie Mesiaca. 

Zvyškový magnetizmus mesač-
ných hornin a jeho smer meral sa 
pomocou dvoch subsatelitov, vy-
pustených z paluby kozmických 
lodí Apollo 15 a 16. Zlatilo sa, že 
prevládajú tni rozličné smery mag-
netizácie, čo hovorí o zmenách 
magneticke osi Mesiaca v geolo-
gických obdobiach, v ktorých vzni-
kali príslušné horniny. Ide o ob-
dobie vzniku mora Dažclov, obdo-
bie vzniku mora Nektáru a obdo-
bie pred vznikom mora Nektáru. 

Horniny, ktoré stuhli v období 
vzniku mora Daždov, svedčia o di-
pólovom charaktere magnetického 
pola Mesiaca. Posuny pólov v ne 

skorších obdobiach by mobil byt 
dósledkom velkých impaktov na 
povrch Mesiaca, ktoré spůsobili, že 
sa znútra na povrch vyliali velké 
množstvá magmy. Ukázalo sa, že 
mesačné morfia, ktoré takto vznik-
li, ležia v malých šírkach voči vte-
dajšej polohe rovníka, čo nevylu-
čuje, že impakty mohli byt spó-
sobené malými mesiacmi, ktoré 
snád v dávnej minulosti obiehali 
okolo Zeme. 

Podia EOS, 10. 11. 1981 

Úvahy o raketopláne 
Na zhromaždeniach Americkej 

astronautickej federácie vystúpil 
aj vedecký atašé sovietskeho vel- 
vyslanectva vo Washingtone Ana-
tolij Skripko, ktorý naznačil sme- 
ry clalšieho rozvoj  sovietskej koz- 
monautiky v budúcom desatročí. 
Potvrdil záujem Sovietskeho zvá- 
zu na konštrukcii vlasiného rake- 
toplánu pre zabezpečovanie dlho- 
dobých letov orbitálnych staníc. 
Raketoplán by mohol byE dokon-
čený do piatich rokov. V súčas- 
nosti Sovietsky zváz vystačí pri 
zásobovaní kozmických staníc typu 
Salut s nákladnou loclou Progres. 
V budúcnosti však ZSSR počíta 
s claleko v5čšími orbitálnymi sta- 
nicami, vybavenými automatic-
kým navigačným systémem (po-
dobne ako Salut 6) a riadenými 
pomocou počítačov. K týmto sta- 
niciam by bolo možné pnipájat 
špecializované moduly, ako to bolo 
vyskúšané v prípade Kozmosu 
1267, ktorý bol pripojený k Salu- 
tu 6. V budúcom desaEročí Soviet-
sky zváz pripravuj e projekt vel-
kého áalekohladu na obežmej drá- 
he a uvažuje o prieskume planét 
pom000u nehotov s „umelou inte- 
ligenciou". Sovietsky zváz má oso- 
bitný záujem na vyslaní automa-
tických sond k Marsu, ^který by 
kozmonauti mohli skúmať za 10 
až 15 rokov. 
Letectví a kosmonautika 11/1982 

Fotohviezda 
vo Verkom 
Magellanovom mraku 

Austrálski astronómovia H. Hyland 
a T. Jones pozorovali pomocou 3,9-
metrového anglo-austrálskeho dale-
kohladu oblak ionizovaného vodíka 
N 159 vo Velkom Magellanovom 
mraku. V infračervenom žiarení zis-
tilj na tomto mieste kompaktný ob-
jekt, ktorého ekvivalentná teplota 
(vyplývajúca za zákonov žiarenia ab-
solútne čierneho telesa) je len 850 K. 
Poloha tohto infračerveného zdroja, 
ako aj jeho jasnost, farba a spektrum, 
naznačuje, že jde o velmi mladý ves-

mírny objekt, podobný galaktickým 
infračerveným protohviezdam. 

Protohviezda vo Velkom Magella-
novom mraku je asi 1000-krát vačšia 
a niekolko tisíckrát jasnejšia než 
Slnko. Jej vek sa odhaduje na menej 
ako 100 000 rokov. Takéto velmi mla-
dé hviezdy vždy obklopuje rozsiahla 
obálka plynu a prachu, ktorá zne-
možňuje ich priame pozorovanie vo 
vizuálnej oblasti spektra. Můžeme ich 
préto pozorovat len v infračervenom 
žiarení. Prvá protohviezda v našej 
Galaxii bola objavená pred 15 rokmi 
a dnes ich poznáme len niekolko 
desiatok. Objav protohviezdy v inej 
galaxii je súčasne aj prvým priamym 
dókazom toho, že proces tvorenia 
hviezd neprebieha len v našej Ga-
laxii. 

Podia Sky and Telescope 
5/1982 

Rozpad kométy 
Kométy 1982b a 1982c, ktoré ob-

javil M. Hartley, sú zrejme zvyškami 
kométy spred 37 rokov. Keá Hartley 
fotografoval tieto dye kométy 1,2 m 
Schmidtovou komorou v Siding 
Spring (Austrália), mal tento pár 
komét jasnost 14m a 17w. Jedna z ko-
mét je na snímke E. Helinovej a E. 
Shoemakera spolu s asteroidom 1982 
DB. 

S. Nakano, astronóm-amatér za Su-
mota (Japonsko), zistil, že tieto dye 
kométy sú vlastne zvyšky kométy du 
Toit (1945 II). Jeho myšlienku po-
tvrdil neskór B. Marsden. V roku 
1963 sa totiž kométa, ktorá sa teraz 
označuje P/du Toit-Hartley, priblí-
žila k Jupiterovi na vzdialenost 0,34 
A.U., priČom sa gravitačným půso-
bením Jupitera zmenila poloha roviny 
jej dráhy o 50°. Z. Sekanina vypo-
čítal, že kométa sa rozpadla koncom 
roku 1976 a predpokladá, že primár-
na (hmotnejšia) zložka rozpadnutej 
kométy je 1982c. Vo februári 1982 to 
potvrdil T. Seki, keá ukázal, že jas-
nost zložky 1982b (p8vodne jasnej-
šej) klesá. Zhruba o dva dni neskór 
pozorovatelia na Novom Zélande od-
hadli, že jasnost zložky 1982b bola 
o celé dye magnitúdy slabšia než jas-
nost kométy 1982c. Podia Marsdena 
sa jasnost tohto páru komét menila 
velmi nezvyčajne. Okrem toho komé-
ta P/du Toit-Hartley bola roku 1945 
ovela jasnejšia než hociktorá z jej 
dnešných častí. 

Podia Sky and Telescope 
4/1982 
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Fyzika 
slnečnej koróny 

Spektrum žiarenia koróny a je-
ho interpretácia nám umožňuje 
rozdeliť korónu na tni zložky: E-
korónu — emisné čiarové spek-
trum, 'ktoré vzniká žiarením iónov; 
K-korónu — polarizované spojité 
žiarenie (kontínuum), ktoré vzniká 
•rozptylom žiarenia fotosf éry na 
volných elektrónoch; a nakoniec 
F-korónu — žiarenie fotosf éry, ob-
sahujúce Fraunhoferove absorpč-
né čiary, ktoré rozptyYujú pracho-
vé častice vo váčších vzdialenos-
ti•ach od Slnka. 

Emisné spektrum koróny v spek-
trálnom rozsahu 330-1220 nm ob-
sahuje niekoIko desiatok emisných 
čiar. K nim však dnes už rpribudli 
mnohé dalšie, které sa .pozorujú 
z umelých družíc v krátkovinnej 
oblasti spektra (v ultrafialovom a 
ri ntgenovom žiarení). Identifiká-
cia emisných čiar koróny bola dlho 
problémom, ktorý vedci nevedeli 
vyriešil. Až v roku 1941 sa doká-
zalo, že sú to čiary mnohonásobne 
ionizovaných atómov, predovšet-
kým železa, vápnika, niklu a argó-
nu. Tým sa súčasne ukázalo, že 
teplota korány musí byť velmi vy-
soká. O vysokej teplote svedčí aj 
to, že pozorujeme K-koránu. Spek-
trum fotosf éry obsahuje absorpč-
né čiary, ktoré však v spojitom 
žiarení K-koróny (rozptýlené žia-
renie fotosf éry na volných elek-
trónoch), nenachádzame. V horú-
cej koróne sa totiž elektróny vel-
mi rýchlo pohybujú a absorpěné 
čiary sú pri rozptyle rozšírené 
Dopplerovým efektem do takej 
miery, že sa už nedajú .rozlíšil. 

Naproti tomu lažšie a ovela po-
malšie sa -pohybujúce prachové 
častice, ktoré tiež roLptylujú žia-
renie fotosf éry a vytvárajú žiare-
nie F-koróny, v podstate zachová-
vajú Fraunhoferove spektrum fo-
tosfry s absorpčnými čarami 

Zatial čo koronografom móžeme 
mimo zatmenia pozoroval v korá-
m len niekolko emisných čiar a 
v pripadespeciálnej konstrukcie 
koronografu aj spojité žiarenie K-
korány (v obidvoch prípad'och 
však len do malej vzdialenosti od 
slnčného disku), pri úp]nosn za-
tmení Slnka sa naskytá jedinečný 
možnost pre podrobné štúdium 
korány. Intenzita žiarenia koróny 
je totiž asi miliónkrát slabššia než 
žiarenie fotosféry a ak ju chceme 

Koróna je najvrchnejšia časí slnečnej atmosféry, 
ktorej hornú hranice nemožno presne stanovil, pre-
tože postupne vo forme sličného vetra prechádza 
do medziplanetárneho priestoru. Je to v podstate 
velmi horúca plazma s teplotou 1-2 miliónov Kel-
vinov. V koronálnych kondenzáciách nad aktívnymi 
oblaslami teplota často dosahuje až 3-5 miliónov 
Kelvinov alebo aj viac a hustotu častíc 10s-10io 
cm 3. V slnečnom vetre vo vzdialenosti Zeme po-
klesne hustota častíc na 5-100 cm. 

pozoroval vo viditeYnom svetle, 
musíme nejakým spósobom odclo-
nil intenzívne žiarenie fotosf éry. 
V koronografe má túto funkciu 
umelý mesiac, ktorý však skutoč-
ný Mesiac pri pozorovaní koróny 
nemóže celkoan nahradil. 

Štruktúru a samotný tvar ko-
rány určujú magnetické polia na 
Slnku, ich variácia so slnečným 
cyklom, ako aj zmeny v aktív-
nych oblastiach pri výskyte slneč-
ných erupcií a pod. To, že koróna 
móže mal velmi podivnú štruktúru 
a tvar, sa ukázalo pri zatmení 
v roku 1860. Kresba slnečnej ko-
rány, ktorej autorom bol Tempel, 
vyvolávala však na tvári mnohých 
astronómov úsmev. Vraj autor pri 
pohIade na nádherný úkaz „podIa-
hol citom" a namaloval neskutoč-

ný obraz. Je v ňom zakreslený 
tzv. tranzint, ako dnes nazývame 
podobné útvary v koróne. Až po-
zorovania korány koronografom 
zo Skylabu v rokoch 1973-74 dali 
Tempelovi za pravdu. Vtedy sa za-
znamenalo niekoIko takýchto 
„tranzientov" alebo „koronálnych 
bublin". Sú to obrovské výrony 
hmoty zo Slnke s rýchloslami nie-
kolko stovák km/s. Z pozorovaní 
na Skylabe sa dá usudzoval, že sa 
takéto úkazy v koróne opakujú 
v priemere raz za 100 hodín. Po-
zorovanie „tranzientov", či „koro-
nálnych bublin" počas zatmenia je 
teda velkou vzácnosfou. Ako však 
ukazuje Tempelova kresba (pri-
padne aj pozorovanie koróny .pri 
zatmení v roku 1868), nie je to 
vylúčené. Naposledy to bole -pri 

Kresba slnečnej koróny zo zatmenia Slnka v roku 1860, ako ju videl ne- 
mecký astronóm E. W. L. Tempel pri pozorovaní zatmenia v Španielskn. 
Vpravo je tzv. koronálna „bublina" (tranzient). 

154 



zatmení dňa 16. februára 1980, 
kedy expedície v Keni pozorovali 
„tenisovú raketu", ako nazvali 
astronómovia velký tranzient vo 
výške 3-4 slnečných polomerov. 
Približne •o dye hodiny neskór, pri 
pozorovaní toho istého zatmenia 
v Indii už bola „tenisová raketa" 
vo výške 8-10 polomerov Slnka. 
Určité náznaky tohto velmi rýchle 
sa pohybujúceho sa útvaru v ko-
róne sa zistili aj na snímkach na- 
šej expedície za zatmením v Indii. 
Na reprodukciách negatívov sa 
však úpine strácajú. 

Pomerne velké rýchlosti (okolo 
150 km/s) útvarov pohybujúcich 
sa v koróne sa zaznamenali aj po-
čas zatmenia S1nka 30. júna 1973, 
i ked sa vtedy ešte nehovorilo 
o tranzientoch. Úkazy, ktoré zrej- 
me s tranzientami súvisia,° a ktoré 
sa prejavujú náhlym ,poklesom in-
tenzity bielej alebo emisnej koró- 
ny, sa dnes už pozorovali aj ,po- 
mocou pozemských koronografov 
(•napr. aj v emisnej koróne po 
eruptívnej protuberancii zo dňa 
18. augusta 1980 — pozn i Kozmos 
č. 6/1981). 

Zaujímavá je otázka,prečo je ko-
róna tak horúca. Teplota vo vnútri 
Slnka postupne klesá z hodnoty 
približne 15 miliónov Kelvinov 
v centre až po asi 5500 K •na po-
vrchu — vo fotosfére. Mohli by 
sme teda očakávaE, že v koróne 
bude plyn ešte chladnejší. Namies- 
to toho však teplota v koróne 
prudko narastá op5.f k hodnotám 
miliónov Kelvinov. Za noiuuálnych 
okolností sa energia šín i z teplej- 
šieho prostredia do chladnejšieho. 
Ako teda móže byí slnečná koróna 
zohriata na tak vysokú teplotu 
ovePa cbladnejšou fotosfér•ou? Je 
zrejmé, že nejde o vedenie tepla, 
ani o prenos tepla ži:arením. Musí 
existova£ neja•ký iný mechaniz-
mus zohrievania. M. Schwarz- 
schild ukázal, že konvektívne prú- 
dy, ktoré končia vo fotosfére a vy- 
tv'arajú granuláciu, vynášajú na 
povrch Slnka objemy hmoty 
s rýchlosiami prevyšujúcimi rých- 
losf zvuku v danom prostredí a 
sú zdrojom zvukových a magneto-
hydrodynamických vIn šíriacich sa 
do koróny. Vo velmi riedkom pro- 
stredí koróny rýchlos£ a °amplitúda 
týchto vIn narastá a vytvárajú sa 
rázové viny. Rozpadom týchto vin 
sa uvolňuje energia, ktorá zohrie- 
va korónu na vysoké teploty. Vy- 
tvára sa teplotný gradient a ko- 
róna sa nutne musí rozpínaf do 
okolitého medziplanetárneho pne-
stonu. Nie je teda statickým, ale 
dynamickým útvarom. Vychádza 
z nej tok nabitých častíc, tzv. sl- 
nečný vietor, ktorý zhruba za 4-
5 dní dosiahne našu Zem, a postup- 
ne, aj ked už s menšou intenzitou, 
aj ostatrrié planéty. 

V. Rušin 

Róntgenové žiarenie 
slnečnej koróny 

Už prv .než rakety a družice 
zistili rSntgenové žiarenie Sln-
ka, ktoré sa na Zem cez vrstvy 
atmosféry nedostána, predpo-
klad:alo sa, že Slnko musí vy-
sielaf krátkovinné žiarenie. 
V rádiovom spojení na krátkych 
vinách totiž často zaznamenáva-
me náhly pokles príjmu. Tento 
efekt sa už od začiatku pripi-
soval účinkom krátkovinného 
žiarenia, ktorého zdrojom sú 
slnečné erupcie. Experimentál-
ne sa to podarilo potvrdil roku 
1956. Experiment spočíval 
v tom, že sa v momente, ked 
vznikla na Slnku erupcia, vy-
strelUa raketa s prístrojmi na 
registráciu krátkovinného žia-
renia. V okamihu, ked slnečná 
erupcia dosiahla maximum, za-
znamenali snímače silný záblesk 
róntgenového žiareni.a. 

O dva roky neskór," pri za-
tmení Slnka roku 1958, sa uká-
zalo, že róntgenové žiarenie vy-
sielajú nielen slnečné erupcie, 
ale aj koróna. Boll to experi-

menty, °ktoré viedol H. Fried-
man (neskór známy aj dalšími 
prácami v róntgenovej astronó- 
mii) a pósobivo o nich píše vo 
svojich spomienkach na vznik 
družicovej astronómie. Pni po-
kuse sa vystrelilo postupne šesf 
výškových zaklet, ktoré regis-
trovali množstvo róntgenového 
žiarenia, vysielaného z koróny. 
Ukázalo sa, že s postupuj úcim 
zatmením intenzita róntgenové- 
ho žiarenia klesá — úmerne 
s tým, ako disk Mesiaca zakrý- 
va Slnko. A práve preto, že in-
tenzita róntgenového žiarenia 
nepoklesla na minimum vtedy, 
ked disk Mesiaca zakryl pri po- 
stupe zatmenia aktívne oblasti, 
bol 'to dókaz, že róntgenové 
žiarenie pochádza nielen z jed-
notlivých aktívnych oblastí na 
Slnku, ale aj zo slnečnej koró-
ny. Aj v úpinej fáze zatmenia, 
na oblohe žiarila len koróna, 
prístroje na raketách stále za-
znamenávali 13 % z celkového 
róntgenového žiarenia Slnka. 

Snímka slnečnej koróny v rtintgenovom žiarení, ktorá hola urobená 
z paluby pilotovanej orbitálnej stanice Skylab 31. mája 1973. Jasné 
oblasti v koróne, ktoré sa koncentrujú nad aktívnymi oblastami na 
Slnku, sa nazývajú koronálne kondenzácie. Sú to oblasti vyššej teploty 
aj hustoty v koróne, ktoré sú spojené s uzavretými konfiguráciami 
magnetických polí na Slnku. Naproti tomu tmavé oblasti (s nižšou 
teplotou aj hustotou častíc) — tzv. koronálne diery sú spojené s otvo-
renými konfiguráciami magnetických polí, ktoré umožňujú únik na-
bitých častíc slnečného vetra do medziplanetárneho priestoru a na 
Zemi potom spósobujú poruchy geomagnetického poYa (geomagnetické 
búrky). 
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Bleskové spektrum 
chromosféry 

Fri zatmení Slnka r. 1870 po-
zoroval C. A. Young po prvýkrát 
tzv. bleskové spektrum chromo-
sféry, ktoré je viditelné len v krát-
kom okamihu na zacčiatku alebo 
na konci úpiného zatmenia, pokial 
mesačný disk zakrýva jasnú foto-
sféru, ale na druhej strane celkom 
nezakrýva tenkú, zhruba 10 000 
kilometrov hrubú vrstvu chromo-
sféry. Bleskové spektrum možno 
získat tak, že obraz úzkeho kosá-
čika chromosféry priamo premiet-
neme na difrakčnú mriežku, t. j. 
k rozloženiu na jednotlivé spek-
trálne čiary nepotrebujeme štrbi-

nu, ako je tomu v spektroskope. 
Každá emisná čiara bleskového 
spektra je vlastne monochromatic-
ký obraz chromosféry. 

Pozorovaním bleskového spektra 
chromosféry sa zistilo, že sa v ňom 
nachád7.ajú zhruba tie isté spek- 
trálne čiary ako vo fotosfére, až 
na to, že čiary, ktoré sú v spektre 
fotosf éry absorpěné, zmenia sa 
v bleskovom spektre chromosféry 
na emisné. Preto sa spočiatku ne- 
správne hovorilo o tzv. „prevraca- 
júcej" vrstve chromosféry. Roz- 
diely v spektre len poukazujú na 
to, že teplota týchto dvoch zložiek 

atmosféry Slnka je velmi odlišná. 
Zatial čo teplota v najvrchnejšej 
časti fotosf éry klesá až na 4500 K, 
v chromosfére začne velmi prudko 
narastaf, až dosiahne na hra-
nici s korónou milión stupňov Kel-
vina. Výška chromosféry v sku- 
točnosti kolíše a móže dosiahnut 
až 30 000 km. Hranicu medzi chro- 
mosférou a korónou je však velmi 
fažko presnejšie určif. 

Ružovkastú farbu chromosféry 
určuje predovšetkým silná červe-
ná čiara Balmerovej série vodíka 
H« (656,3 nm). Avšak v bleskovom 
spektre nájdeme aj čiary neutrál- 
nyoh a ionizovaných atómov hélia, 
ako aj niekolko ionizovaných ko- 
vov, ktoré nenachádzame v spek-
tre fotosféry. Aj to je dókazom to-
ho, že niektoré časti chromosféry 
sú ovela horúcejšie než je foto- 
sféra. 

Dye bleskové spektrá slnečnej chromosféry, ktoré získali J. H. Moore a D. H. Menzel na konci úpiného zatmenia 
dňa 31. 8. 1932. Každá emisná čiara je monochromatickým obrazom chromosféry; malé sPučky a výbežky na vo-
díkových a vápnikových obrazoch sú slnečné protuberancie. 

Hb H5 K H-He 
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Testovanie všeobecnej teórie relativity 
počas úpiného zatmenia slnka 

Jedným z dósledkov všeobec- 
nej teórie relativity je, že drá-
ha svetelného lúča sa v gravi- 
tačnom poli hmotného telesa 
zakrivuje. Ak platí teória rela-
tivity, lúč, ktorý prechádza 
tesne .pri okraji Slnka, sa od- 
chýli o uhol 1,75" (so vzdiale- 
nosfou od Slnka táto hodnota 
rýchlo klesá). Aj keá princíp 
experimentu, ktorý by overil 
túto predpovecY, je vcelku jed-
noduchý, jeho praktické usku- 
točnenie je už ovela fažšie. Tá 
istá snímka oblohy sa musí to-
tiž urobif dvakrát. Raz pri za-

tmení a druhýkrát zhruba o pol 
roka neskór, tentokrát však 
v noci. Aby sa mohli zmeraf 
presné polohy hviezd, musia 
sa v experimente používaf do-
statočne velké ďalekohlady, 
aby rozlišovacia schopnost bola 
primeraná. Hodnoty odchýliek 
lúča, ktoré sa zmerali pri za-
tmeniach v rokoch 1917-22 sa 
od hodnoty predpovedanej Ein-
steinom líšia asi o ±10 
(±0,2"). Aj ked sa zhoda pr-
vých experimentov s teóriou 
ukázala byl celkom dobrá, po-
čas zatmenia Sloka v roku 1973 

sa zmerala hodnota len 0,95" 
±0,11. Zdá sa teda, že tieto 
experimenty treba stále opako-
vat, aby sa $ konečnou platnos-
fou mohlo povedaf (už po kol-
ký raz!), či platí všeoóecná teó-
ria relativity, tak ako ju vy-
pracoval Einstein, alebo platia 
mé alternatívne teórie, napr. 
Brans-Diekeova a pod. 

Velkou .príležitosfou pre to 
bob o úpiné zatmenie v roku 
1980 v Indii. V pásme totality 
sa tu totiž nachádzalo Rangpur 
Obsejrvatorium, ktoré leží 80 
km južne od Hajdarabádu. Žial, 
obloha a koróna počas zatme-
nia boll jasnejšie než sa pred-
pokladalo a fotografické platne, 
ktoré sa získali pom000u 120 cm 
dalekohladu, boli preexponova-
né. 

156 



Máme tak trochu smolu, že práve te-
raz, v období nášho života, nie sú úpiné 
zatmenia Slnka viditelné z nášho úze-
mia. Z váčšiny územia Slovenska boto 
možné pozorovat úpiné zatmenie Slnka 
naposledy 8. júla 1942 a nasledujúce 
u nás pozorovatelné zatmenie bude až 
7. novembra 2135. Útechou nám zostáva 
11. august 1999, ked bude úpiné zatme-
nie Slnka pozorovatelné aspoň z naj-
južnejšej časti Slovenska. Na ostatnom 
území Slovenska uvidíme v tento deň 
iba čiastočné zatmenie: Mesiac bude 
sice zakrývat až 99,9 percent sinečného 
disku, ale svetlo zo zvyšnej, nezakrytej 
časti postačí na to, aby prežiarilo slabé 
svetlo slnečnej korány. 

Vo vzdialenej budúcnosti (niekolkých 
desiatok tisícročí) budú však pozemšta-
nia poznat úpiné zatmenia Slnka len 
z historických dokumentov naše] doby 
a o priame pozorovanie tohto prekrás-
neho úkazu budú ukrátení. Mesiac sa 
totiž od naše] Zeme postupne vzdaluje, 
a preto sa jeho zdanlivý priemer na ob-
lohe zmenšuje, takže pri zatmení nebu-
de zakrývat celý slnečný disk, ale len 
jeho časí. Preto zatmenia budú len prs-
tencové. 

Výpočet ukazuje, že z jedného miesta 
na Zemi možno pozorovat úpiné zatme-
nie Slnka v priemere asi raz za 400 ro-
kov. Astronómovia teda nemóžu čakat 
na svojich hvezdárňach, kým pásmo to-
tality zasiahne ich územie, a práve preto 
sa zo všetkých končin Zeme vypravia 
expedície vždy na to miesto, odkial bude 
pozorovatelný tento nádherný a pre as-
tronómiu cenný úkaz. Aj pracovníci As-
tronomického ústavu SAV orali už viac-
krát možnost vybrat sa na expedíciu za 
úpiným zatmením Slnka. Prvé dye výpra-
vy boli svojím rozsahom menšie a vzhla-
dom na nepriaznivé počasie (oblačnost) 
nepriniesli očakávané výsledky. Zatme-
nie 30. júna 1954 pozorovali traja naši 
pracovníci — jeden v ZSSR (v Kislovod-
sku) a dvaja v PER (Ogorodniky) a za-
tmenie 16. februára 1961 sa pokúsili po-
zorovat na Kryme dvaja ďalší pracov-
níci. Nesk®r sme už mali možnost or-
ganizovat aj väčšie expedície. 

Prvá, skutočne velká, prístrojove a 
materiálne dobre vybavená expedícia sa 
vypravila za zatmením Slnka do El 
Meki v Nigeri. Toto zatmenie (30. júna 
1973) boto za posledných 1400 rokov v po-
radí druhým čo do dlžky trvania. O ne-
celých sedem rokov neskór nasledovala 
expedícia za zatmením do Indie, ktoré 
bolo 16. februára 1980 a o rok na to 
expedícia do Tarmy v ZSSR za zatrne-
ním, ktoré nastalo 31. júla 1981. Dúfame, 
že úspešná bude aj naša nasledujúca 
výprava, ktorú plánujeme podniknút do 
Indonézie, na zatmenie, ktoré nastane 
11. júna 1983. 

Fri každom zatmení je slnečná ko-
rána vždy trochu má. A práve preto je 
osobitne cenné zhromaždit pri viace-
rých zatmeniach pozorovanie tohto isté-
ho druhu: porovnávaníxn možno zistit 
mnohé zaujímavé vlastnosti slnečnej 
koróny. Pri našich expedíciách zachová-
vame preto ten istý pozorovací program. 
Aj kecy sa prístrojové vybavenie zda-
konaluje, základné experimenty sa pri 
jednotlivých expedíciách v podstate ne-
menia. Náš stály program pozorovania 
slnečnej korány pri úpinom zatmení 
vám chceme priblížit v tomto článku. 

"Naše cesty. 
za 
zatmenírn 

RNDr. VOJTECH RUŠIN, CSc. 

Všetky trž naše úspešné expedi 
ce mali na programe trž základné 
experimenty. Ich prehlad a prí-
strojové vybavenie ukazuje tabul-
ka, kde nájdete aj dlžku trvania 
jednotlivých úpiných zatmení. 

FOTOGRAFOVANIE KORóNY 
V BIELOM SVETLE 

Fri tomto experimente ide 
v podstate o skúmanie štruktúry 
korány: jej tvaru, rozloženia ko-
ronálnych lúčov a mých detailov. 
P-ritom sa samozrejme bene do 
úvahy aktivita, ktorá sa pozoruje 
vo fotosfére, alebo v chromosfére 
v období okolo zatmenia. Pretože 
štruktúru koróny určujú predo-
všetkým magnetické .polia na Slu-
ku, pri štúdiu morfologických 
vlastností korány skúmame vlast-
ne súčasne aj rozloženie magnetic-
kých polí v koróny. 

Vnútorná časí bielej ko-
rány zo zatmenia Sluka 31. 
7. 1981 v ZSSR. Fotografo-
valo sa na film ORWO NP 
27, cez filter GG-14; expo-
zícia 1/50 s. Okrem zložitej 
štruktúry korány vidiet po 
obvode Slnka aj slnečné 
protuberancie. 

Snímka: Archív AÜ SAV 

157 



I Afrika I India ZSSR 

Dlžka zatmenia na 
našom stanovisku 6m42S 2m44S 1m47s 

Zenitová vzdialenosf 
Slnka 

13° 55° 36° 

Šírka pásma totality 260 km 125 km 101 km 

Nadmorská výška 
pozorovacieho miesta 900 m 390 m 410 m 

(1) Fotografia bielej I 
korány 
(spojité spektrum) 

13/195 cm (priemer 
I objektívu/ohnis- 

ková vzdialenosf) 
20;304 cm 

(2) Polarizácia bielej 
koróny 

(3) Polarizácia 
v emisných 
koronálnych čiarach 

10/100 cm 
dalekohYad 

10/100 cm 
+ teleobjektív 
300 mm f/4 

čiara 530,3 nm, 
10/100 cm, 0,6 rim 
úzkopásmový filter 

čiary 530,3 rim 
a 637,4 rim, 2 ks 
13/195 cm dalekohTady, 
0,2 rim a 0,3 rim 
úzkopásmové filtre 

Hlavným cieIom spracovania 
snímkov koróny v bielom svetle 
je získanie ekvidenzít (izofot) ko-
róny. Hustota sčernania na foto-
grafickej platni sa mera obvykle 
mikrofotometrom alebo sa ekvi-
denzity získavajú špeciálnou fo-
tografickou metódou spraeovania 
negatívu. Týmto spósobom však 
možno zostrojif len relatívne izo-
foty. Aby sine ich mohli vyjadrif 
v intenzitách, musíme fotograf ic-
kú platňu okalibrovaf: t. j. .pred 
alebo po zatmení (v ideá]nom prí-
pade súčasne s korónou) naexpo-
nujeme na tú istú platňu kalibrač-
nú škálu intenzit: Fri mikrofoto-
metrickom spracovaní potom mó-
žeme danému sčernaniu na platni 
priradif príslušnú hodnotu inten-
zity. Absolútna fotometria sním-
kov bielej korány okrem mého u-
možňuje výpočet elektrónovej hus-
toty v koróne. 

Ak porovnáme snímky bielej 
korány z Afriky, Indie a ZSSR, 
zistíme už na prvý pohTad, ako 
sa mení tvar a štruktúna korány 
s celkovou aktivitou Sinka. V roku 
1973, kecl bole Sluko v minime 
slnečnej aktivity (relatívne číslo 
slnečných škvÉn — 40), intenzi-
ta korány v oblasti pólov Slnka 
rýchlo klesala s rastúcou vzdiale-
nosfou od okraja Sinka a preto 
má koróna sploštený tvar. Výraz-
né široké koronálne lúče v rovní-
kových oblastiach naopak siahali 
do pomerne veTkej vzdialenosti od 
slnečného disku. 

Biela koróna zo zatmenia, ktoré 
sa pozorovalo v Indii (1980), je na-
proti tomu velmi symetrická a vo 
vonkajšej koróne je množstvo ra-
diálne orientovaných lúčov. Mož-
no povedaf, že medzi polárnymi a 
rovníkovými oblasfami niet pod-
statnejších rozdielov. Toto zatme-
nie nastalo v období tesne okolo 

maxima slnečnej činnosti (vyrov-
nané relatívne číslo slnečných 
škv 'n dosiahlo maximálnu hodno-
tu — 164 v decenbri 1979, teda 
len dva mesiace pred zatmením). 
Hovoríme, že koróna bola maxi-
málneho typu. 

Snímka bielej koróny zo zatme-
nia v ZSSR (1981) predstavuje 
prechodný typ koróny. Hod i za-
tmenie nastalo len asi poldruha 
roka po maxime slnečnej činnosti 
(hodnota vyrovnaného relatívneho 
čísla s]nečných škvtn pre august 
1981 bola ešte pomerne vysoká —
137), rozdiel oproti koróne z raku 
1980 je výrazný. Je to zrejmé na-
priek tomu, že okolité mraky pri 
zatmení v roku 1981 rušili pozo-
rovanie koróny (pásy vpravo na 
čiernobielej snímke sú letiace mra-
ky). Tvar korány už nie je symet-
rický. V oblasti pálov sa oproti 
rovníkovým oblastiam pozorovala 
menšia intenzita koróny, čo súvisí 
aj s nižšou teplotou a hustotou 
nad pólmi. Nad východným okra-
jom S]nka bota koróna kompakt-
ná, zatial čo nad západným okra-
jom sa pozorovali dlhé radiálne 
lúče. V okolí pólov sa začínajú ob-
javovaf tenké a pomerne krátke 
poláme lúče, ktoré boli dobre vi-
diteTné pri zatmení z roku 1973. 
Tieto lúče súvisia s celkovým (vše-
obecným) magnetickým polom 
Sinka, nad ktorým v rovníkových 
oblastiach značne prevyšujú lokál-
ne magnetické polia aktívnych ob-
lastí. 

POLARIZACIA ŽIARENIA 
KOR6NY 

Už v roku 1851 Edlund zistil, že 
svetlo korány je čiastočne lineárne 
polarizované. V lineárne polarizo-
vanom svetle — elektromagnetic-
kom vinení — kmitá vektor elek-

Z histórie 
Úpiné zatmenia Sinka pútali pozornosč 

Pudí už v dobách predhistorických. Nej-
starší pisomný záznam je o zatmení, 
ktoré nastalo v Čine roku 2137 pred na-
ším letopočtem. Predpovedat zatmenže 
dokázali už stan Chaldejci, ktorí v 7. 
storočž pr. n. 1. ovládli Babylonskú rišu. 
Všimli si, že zatmenia Slnlca, vrátane 
čžastočných, sa cyklicky opakujú v in-
tervale 18 rokov a 11,3 dňa. Táto pe-
riódu sa nazýve saros. Periódu saros 
pravd« podoba« využil aj Tales Milétsky 
pre svoju predpovecl zatmenia roku 585 
pr. n. I. Toto zatmenie bole viditelné 
v oblasti Stredozemného mora. 

* 

* 

* 

V starovekých a stredovekých análoch 
a kronikách nachádzame mnoho zá-
znamov o zatmeniach Sinka. Pretože 
zatmenia sa s velkou presnostou dejú 
vypočítat tak do minulosti ako aj do 
budúcnosti, umožňuje to hi ston ikom 
spresnit datovanie mnohých historických 
udalosti. Tak sa podarilo určit napni-
klad začiatok vlády hrála Aššurbani-
pala na rok 661 pr. n. 1. 

* * 

* 

Úpiné zatmenie Sluka je pre jedno 
a to isté miesto na zemeguli velmi 
zniedkavý jav. Preto astronómovi¢, kým 
nezačali podnikat výpravy za zatmením 
Slnka, malí len zriedkakedy možnost 
pozorovat tento úkaz. Napriklad v Pa-
níži mali možnost pozorovat úpiné za-
tmenie naposledy roku 1724, v Londýne 
pozorovali úpiné zatmenie roku 1140 a 
potom ¢ž 1715. V Prahe boli od roku 
878 viditelné len dye clalšie úpiné za-
tmenia, ¢ to v rokoch 1415 ¢ 1706. 

* 

* 

* 

Do polovice 19. storočia se pozorova-
nia zatmení Sluka využívali len na určo-
v¢nie kontaktov (t. j. okamžikov, kecl 
se Mesiac „dotkne" okraja Sinka) — pri 
začiatku a potom pri skončení zatme-
nia), na základe ktorých se študoval 
pohyb Mesiaca okolo Zem«. Pohyb náš-
ho najbližšieho suseda petrž aj v sú-
časnej dob« k najzložitejším problémom 
nebeskej mechaniky, aj napriek tomu, 
že moderné laserové pnžstroje dnes do-
yolujú určovat vzdialenosi Mesiaca od 
Zeme s presnostou na I- 15 cm. 

Zatmenie Sinka pozoroval aj Kepler 
(roku 1605), Cassini (1706) a Halley 
(1715). Je zaujimavé, že všetci tito traja 
astronómovie, ktoní nesporne holi vší-
mavými pozorovateimi, venujú slnečnej 
koróne len nepatrnú zmienku. Vysvetlit 
to možno tým, že koróna bola vtedy 
znejme nevýrazná, ako je to pnžznačné 
pre Slnko v období minimálnej aktivity. 
Dnes pred pohledáme, že v tom čase sku-
točne nastal dlhodobý pokles slnečnej 
aktivity — a toto historické obdobie je 
dnes známe pod pojmom „Meunderovo 
minimum". 

* 

* 

* 

Prešlo vela času, kým se podarilo zis-
tit, že koróna, ktorú pri zatmení pozo-
rujeme ako výraznú žiaru okolo Sinka, 
je slnečná atmosféra. Dlho se nevedelo, 
či tento úkaz súvisí s Mesiacom, so Sln-
kom alebo či je to optický jav, ktorý 
vzniká v etmosfére Zem«. Prvý, kto 
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zatmení Slnka 
podrobnejšie opisal korónu a zároveň 
aj slnečné protuberancie, bol F. Bailly, 
akciový obchodník a nadšený astronóm- 
amatér, na základe pozorovania z roku 
1842. G. B. Aisy pozoroval pri úpinom 
zatmení Slnka roku 1851 nad slnečnou 
fotosf érou ružovkastú vrstvu, ktorú ne- 
skór astronómovia nazvali chromosfé.•• 
rou. O tom, že korána a protuberancie 
sú slnečnéh.o póvodu, rozhodlo sa až po 
zatmení Slnka roku 1860, ktoré Pozo-
rovali — už fotograficky — P. A. Secchi 
a Waren de la Rue, a to z dvoch roz-
ličných miest v Španielsku, vzdialených 
od seba asi 400 km. Ukázalo sa, že pro-
tuberancie na snímkach z oboch sta- 
novžšt majú rovnaký tvar a že v pne-
beku zatmenia žch Mesiac postupne za- 
krýva, čo vlastne dokazovalo ich smeč-
ný póvod. 

* * * 

V auguste 1868, pri pozorovaní úpl-
ného zatmenia v Indii, použil P. J. Jans-
sen po prvýkrátspektroskop a v spektre 
protuberancžž zistil trž emisné čžary vo-
dika. 

Okrem toho objavil aj emisnú čiaru, 
pre ktorú pnislúchajúci prvok nebol vte-
dy ešte známy. Nový prvok astronómo-
via pomenovali hélium — podla grécke-
ho boha Slnka Hélia. Na Zemi sa hé-
lium zistilo až o 35 rokov neskór. 

Jedna z vodíkových čiar — čiara H 
alfa — bola natolko silná, že Janssen už 
pri svojom prvom spektroskopickom po-
zorovaní slnečného zatmenia dospel 
k presvedčeniu, že protuberancie bude 
možné v tejto čiare pozorovat aj mimo 
zatmení, čo s úspechom vyskúšal hned 
na nasledujúci deň. Kým sa jeho list, 
v ktorom zahlásil svoj objav, dostal do 
Paríža, anglický astronóm J. N. Lockyer 
nezávisle oznámil, že protuberancie 
derme pozoruje cez spektroskop. Na po-
čest oboch astronómov vydala parížska 
akadémia vied zlatil medailu. 

* * 

* 

Pni zatmení roku 1869 C. A. Young a 
W. Harkness objavili v spektre korány 
neznámu zelenú emisnú čiaru s vinovou 
dlžkou 530,3 nm, ktorú sa nepodarilo 
stotožnit so žiadnym prvkom na Zemi. 
Zdalo sa, že sa opakuje podobná histó-
ria ako pni objave hélia. Lenže „koró-
nium" (ako astronómovia nazvali „no-
vý" prvok v koróne) sa na Zemi nikdy 
nenašlo. Záhadu vyniešil až roku 1941 
Švédsky fyzik B. Edlén. Ukázal, že čiara 
nepatrí novému prvku, ale mnohoná-
sobne ionizovanému železu, ktoré stra-
tilo polovicu zo svojich 26 elektrónov. 
Prítomnost mnohonásobne ionizovaných 
kovou v koróne ukazuje, že táto vrstva 
slnečnej atmosféry musí byt velmi ho-
rúca — má teplotu 1 až 2 milióny Kel-
vinov. 

Okrem emisných čiar možno v spektre 
koróny nájst aj tie isté absorpčné čiary 
ako vo fotosfére. V perletovom svetle 
korány ich po prvýkrát zistil Janssen 
pri zatmení roku 1883. Usúdil, že pni-
najmenšom určitú časí slnečnej korány 
tvorí žiarenie fotosf éry Slnka, ktoré sa 
rozptyluje na prachových čiastočkách 
vonkajšej koróny. 

Emisná koróna v zelenej čiare 530,3 nm (hore) a v červenej čiare 637,4 nm 
(dolu) počas zatmenia Slnka v ZSSR. Snímky sa urobili pomoeou 13 em 
cYalekohYadu cez úzkopásmový a polarizovaný filter na film Fomapan N30, 
expozícia 30 s. V obidvoch prípadoch dobre vidle' jemné koronálne štruk- 
túry, najmii v juhozápadnom kvadrante. Sever je vYavo hore; juhozápad 
vpravo. 

trickej (resp. magnetickej) inten-
zity stále v tej istej rovine. Pola-
rizované žiarenie K-koróny vzniká 
pri rozptyle žiarenia fotosf éry na 
elektrónoch v koróne. Pri rozptyle 
na jednotlivých elektrónoch sú vo 
všeobecnom pripade roviny pola- 
rizácie rozptýleného elektromag-
netického žiarenia rozložené úpine 
náhodile. Avšak v prítomnosti 
magnetických polí, ako je tomu 
v koróne, sa elektróny snažia kmi-
tat pozdlž magnetických siločiar. 
Preto v rozptýlenom žiarení pre- 
vládajú niektoré polarizačné ro-
viny súvisiace so smerom siločiar 

Snímy: Archív AÚ SAV 

magnetických polí a žiarenie K- 
koróny je čiastočne lineárne pola-
rizované. 

Stupeň polarizácie žiarenia ko-
róny sa pri úpinom zatmení Slnka 
obyčajne meria snímkovaním ko-
róny cez polarizačný filter prepúš- 
tajúci len elektromagnetické žia- 
renie, v ktorom vektor elektriokej 
(resp. magnetickej) intenzity kmi-
tá v určitej rovine. Ak sfotografu- 
jeme korónu pri troch polohách 
polarizačného futra tak, že .pola- 
rizačná rovina filtra sa po každej 
expozícii zmení .pootočením o 60°, 
získame trojicu snímkov. Po zme-
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lonosferické 
a meteorologické 
pozorovania 
pri slnečných 
zatmeniach 

Atmosféra Zeme zhruba 
vo výškach 80-500 km má 
špecifieké vlastnosti. Krátko-
vinné slnečné žiarenie tu 
ionizuje molekuly a atómy 
plynov, a preto túto vrstvu 
atmosféry •nazývame iono-
sférou. Výška jednotlivých 
vrstiev ionosféry (napr. vrst-
vy E a F) a °koncentrácia 
elektrónov v nich závisí na 
výške S]nka nad obzorom, 
ako aj od slnečnej činnosti. 

Slnečné žiarenie spósobuje 
zmeny v štruktúre ionosféry 
a zatmenie Shika je velmi 
dobrou príležitostou pre skú-
manie týchto zmien. Fri za-
tmení totiž intenzita slneč-
ného žiarenia postupme, cel-
kom pravidelne klesá. V dó-
sledku toho klesá aj koncen-
trácia elektrónov v ionosfé-
re, ktoré móžu rekombino-
vat s iónmi. Okrem toho sa 
mení aj celková energetická 
bilancia vrchnej atmosféry, 
tlak a teplota. 

Pozemské meteorologické 
pozorovania sa sústredujú 
predovšetkým na zmeny tep-
loty a niekedy aj tlaku 
vzduchu, smer a rýchlost 
vetra a na javy, ktoré s tým 
súvisia. Neblahé dósledky 
týchto zmien pocítila aj ex-
pedícia Astronomického ú-
stavu SAV za posledným za-
tmením Slnka 31. júla 1981 
do Tarmu, ked sa pri prud-
kom ochladzovaní za vysokej 
vlhkosti vzduchu začali tvorit 
v okolí Slnka mraky, ktoré 
sa samozrejme po zatmení 
rozplynuli. Počas zatmenia 
však striedavo zakrývali nie-
len Slnko, ale najmá slnečnú 
korónu. Rýchlost poklesu 
teploty pri aatmení hola po-
merne velká. V priebehu 
15-20 minút okolo druhého 
kontaktu, ktorým sa začina 
fáza úpiného zatmenia, po-
klesne teplota o 3-5 stupňov 
a človek má zrazu pocit 
chladu. 

raní intenzity koróny v rovnakom 
mieste pre všetky tni snímky je 
možno vypočítat stupeň polarizá-
cie aj smer roviny polarizácie. 
Z výsledkov vyplýva, že v polár-
nych oblastiach je polarizácia ko-
róny slabšia než v okolí rovníka, 
čo znejme súvisí s rozdielnou in-
tenzitou magnetických polí v ko-
róne v týchto miestach. Pomerne 
vysoký stupeň polarizácie žiarenia 
bielej koróny dokumentuje trojica 
snímok, ktoré sa získali pri zatane-
ní v Indii (1980). Pse tni polohy 
polarizačného filtra sa totiž tvar 
koróny výrazne mení. 

Hod štúdiom polanizácie koróny 
v bielom svetle patrí k štandard-
ným experimentom, ktoré sa často 
zaraáujú do programu expedícií 
za zatmením Sirka, pre pochope-
nie priebehu, ako aj premenlivosti 
polarizácie v súvislosti s aktivitou 
v blízkosti okraja S1nka i v zá-
vislosti od fáty slnečného cyklu, 
potrebujeme stále nové pozorova-
nia. Treba tiež povedat, že lani 
meranie polarizácie žiarenia bielej 
koróny umožňuje priamo vypočí-
tat elektrónovú hustotu pozdlž 
zorného lúča. 

Aj emisné žiarenie koróny 
v spektrálnych čiarach 530,3 nm 
a 637,4 nm móže byt lineárne po-
larizované. Príčina polarrizácie 
v tomto prípade súvisí s vyžaro-
vaním atómu (resp. iónu) v prí-
tomnosti magnetického popa. Prá-
ve preto prinášajú tieto .pozorova-
nia i iformácie o štruktúre magne-
tického pol.a a iných fyziká]nych 
parametroch slnečnej koróny. 
Z týchto údajov možno získat de-
tailnejšie •poznatky aj •o procesoch 
pri ktorých vzniká žiarenie koró-
ny. 

A napokon spomeňme ešte nie-
ktoré prídavmé experimenty, ktoré 
sme robili okrem nášho hlavného 
programu. V moku 1973 v Nigeri 
sme fotografovali aj spektrum 
s]nečnej korány v oblasti 400-600 
nm. Okrem toho sme snímkovali 
oblohu, aby sme na snímkach skú-
sili nájst kométy alebo asteroidy 
v blízkosti Sluka. Lenže na tieto 
pokusy neboli dobré pozorovanie 
podmienky (v atmosfére bolo vela 
prachu, na ktorom sa svetlo slneč-
nej korány rozptylovalo). 

Fri zatmeniach v Indii a ZSSR 
sme úspešne vyskúšali družicový 
koronograf, ktorý je určený pre 
pozorovanie K-korány. Tento prí-
stroj pnipravujeme v rámci prog-
ramu Interkozmos a má byt vy-
pustený na obežnú dráhu Zeme 
v polovici 80-tych rokov. Dá sa 
očakávat, že náš družicový koro-
nograf bude móct sledovat slneč-
nú korónu do vzdialenosti okolo 
10 polomerov Sluka. 

Polarizácia korány v bielom svet-
le. Trojica snímok sa získala počas 
zatmenia v Indii cez dalekohPad 10/ 
100 cm pri troch polohách polarizač-
ného filtra (pootočením filtra vždy 
o 60°). Odlišný tvar korány na jed-
notlivých snímkach je dósledkom 
vysokého stupňa polarizácie žiarenia 
korány. Sever na snímkach je sme-
rom hore asi 10° vpravo. Fotografo-
valo sa na film ORWO NP 27, expo-
zíeia 1/15 sekundy. 

Snímky: Archív AÚ SAV 
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Biela koróna pri troch úpiných zatmeniach, ako ju 
sfotografovali expedície Astronomického ústavu SAV 
do Afriky (30. 6. 1973) — vfavo, Indie (16. 2. 1980) —
dolu a ZSSR (31. 7. 1981) — vpravo. Porovnaním sni-
mok dobre vidno, ako sa meni tvar koróny počas 11-
ročného slnečného cyklu. ZatiaY čo koróna pri zatmení 
v Afrike bola výrazne sploštená na póloch — tzv. mi-
nimálny typ koróny, koróna pri zatmení v Indii je ma-
ximálneho typu s bohatou štruktúrou koronálnych lú-
čov, ktoré boli rozložené po celom obvode slnečného 
disku. Koróna zo zatmenia v ZSSR je prechodného 
typu — slnečná aktivita v tom období začínala už kle-
sal k ďalšiemu minimu. 

Snímy: Archív AiY SAV 
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Obr. 1 — Generálka 
prod zatmením. 
RNDr. J. Sýkora, CSc. 
a L. Scheirich na- 
cvičujú jeden z po- 
kusov — snímkovanie 
emisného žiarenia ko- 
róny v čiarach 530,3 
nm a 637,4 mn. Pri 
tomto experimente sa 
korána poěas zatme- 
nia fotografovala po-
mocnu dvoeh d'aleko- 
hfadov („dvojčiat") s 
priemerom objektivu 
13 cm (f;̀ 15) cez ter- 
mostatované úzko-
pásmové a poiarizač- 
né filtre. 
Obr. 2 — Biela korána 
sa fotografovala cez 
20 cm horizontáhiy 
d'alekohfad. Sinečné 
žiarenie sa pritom do 
d'alekohfadu nasme- 
rovalo po►nocou zr- 
kadla o priemere 35 
em, které holo u- 
►niestnené na samo- 
statnej montáži. Vc- 
dúci expedíeie RNDr. 
V. Rušin, CSc. kon-
troluje nastavenie ob-
razu Slnka na matni-
ci (obraz slnečného 
disku mat priemer 30 
mm). 
Obr. 3 a 4 — Snímky 
bielej korány získané 
na expedíciách As-
tronomického ústavu 
SAV. VI'avo snímka 
z indickej expedicie 
(16. 2. 1980), vpravo 
z expedície do ZSSR 
(31. 7. 1981). Fotogra-
fovaně cez teleobjek-
tiv s ohniskovou 
vzdialenosfou 300 mm 
(f'4) fotoaparátem 
Pentacon Six TL na 
film Agfachronie Pro-
fessional 50 S, expo- 
zícia 1 s. 
Obr. 5 — Ing. Š. Kuoš- 
ka, CSc. obsluhoval 
d'alekohfad s príeme- 
rom 10 cm. V okulá- 
rovem konci daleko- 
hl'adu holi umiestne- 
né polaroidy, pomo- 
cou ktorých sa skú- 
mala polarizácia bie- 
lej l:oróny vo vzdia- 
lenosti 1-3 polome- 
rov Slnka. V pozadí 
je dalekahlad ame- 
rickej expedície. 
Obr. 6 — RNDr. M. 
Rybanský, CSc. pni 
nácviku pred pozoro- 
vaním zatmenia. Na 
pravej strano montá-
že sa nachádza druži-
cový koronograf s fo-
tografickým apará-
tem. Na favej strano 
je teleobjektiv s oh-
niskovou vzdialenos- 
feu 300 mm (f14); na 
vysunutom ramene je 
venkajšia clona, kte-
rá má rovnakú funk- 
ciu akó radiálny fit-
ter. 

Snímky: RNDr. V. 
Rušin. CSc. 
a P. Zimmermann 
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Celkový poklad na Mliečnu cestu. V galaktickej rovine sa sústreďuje najváčšie množstvo hviezd a oblakov medzi-
hviezdneho prachu a plynu, preto v smere galaktického rovníka nemáme možnost pozorovat do velkých vzdialc-
ností. 

ZAUJIMAVE 
OBJEKTY OBLOHY 

Kopa galaxií 
v Panne 

Naša Galaxia — Mliečna cesta —
obsahuje asi 150 miliárd hviezd. Jed-
nou z nich je aj naše Slnko. Pretože 
v špirálových galaxiách, akou je, aj 
Mliečna cesta, koncentruje sa hmota 
v galaktickej rovine, je zrejmé, že 
v smere galaktického rovníka nemá-
me dobrý výhrad; dovidief můžeme 
iba do vzdialenosti niekolko tisíc 
svetelných rokov. Ak z našich kon-
čín chceme dovidief do velkých 
vzdialeností a pozoroval objekty da-
leko za hranicami Mliečnej cesty, 
najlepší výhrad máme smerom k se-
vernému a južnému galaktickému 
pólu. V severnom galaktickom okase 
vidíme tli velké zoskupenia galaxií 
— v súhvezdí Panny, vo Vlasoch Be-
reniky a v Severnej korune. Ďalšiu 
velkú kopu galaxií vidíme na saínom 
okraji južného galaktického okna, 
v súhvezdí Perzea. 

Najváčšie, najhmotnejšie, najpo-
četnejšie a k nám najbližšie zosku-
penie galaxií je kopa galaxií v Pan-
ne. Počet jej členov sa dnes odhaduje 
na 2500, zatial čo podia analogického 
odhadu kopa vo Vlasoch Bereniky 
má asi 800 galaxií, kopa v Perzeovi 
500 a v Severnej korune len 400. 

Vdaka tomu, že kopa v Panne je 
relatívne blízko, žiaria jej galaxie na 
oblohe velmi jasne (z 34 galaxií za-

Skupina galaxií v súhvezdí Panny v okolí 
eliptických galaxií NGC 4374 a NGC 406. 
Tieto galaxie sú súčasfou najváčšej a k nám 
najbližšej kopy galaxií, ktorá obsahuje na 
2500 členov. Snímka: Archív observatória 
v Tautenburgu, NDR. 

Kopa 

galaktická dIžka 1" 
galaktická šírka b" 
vzdialenosf (Mpc) 
radiálna rýchlosf (km/s) 
červený posun z 
rozptyl radiálnych rýchlostí (km/s) 
uhlový priemer 
lineárny priemer (Mpc) 
počet galaxií v kope 
hustota galaxií (Mpc-3) 
celkový žiarivý výkon (1011 L o ) 
pomer viriálovej hmotnosti 
ku svietivosti (M 0/L o ) 
rádiový tok na 1400 MHz 
(relatívne jedn.) 
riintgenový tok 
ústredná galaxia 

najsilnejší rádiový zdroj 

V Panne Vo Vlasoch V perzeovi 
(Virgo) Bereniky (Perseus) (Coma) 

284° 80° 150° 
74° 88° r-14° 
19 113 97 

1180 6700 5400 
0,004 0,022 0,018 
666 977 1420 
12° 4° 4° 
1,07 0,44 2,63 
2500 800 500 
500 40 300 
12 49 10 

668 1020 461 

197,0 0,37 13,6 
100 % - 50000% 
NGC NGC 4489 NGC 1270 
4486 

3C 274 5C 04,80 3C 84 

hrnutých v Messierovom katalógu 
patrí 16 do kopy v Panne). Najjas-
nejšia z nich je eliptická galaxia M 
87 (NGC 4486), ktorá leží len 1° od 
geometrického stredu kopy a je po-
zoruhodná svojou velkou hmotnosfou. 
Od ostatných kůp odlišuje sa kopa 
v Panne svojou nepravidelnosfou: 
galaxie, ktoré ju tvoria, nekoncentru-
jú sa smerom ku stredu kopy, ale 
zhlukujú sa najmenej do troch sku-
pín. Celá kopa zaberá na oblohe vel-
kú plochu — kruh s priemerom asi 
12 stupňov, teda rozprestiera sa na 
časti oblohy asi 25 krát väčšej než 
je priemer Mesiaca v spine. 

Už v tridsiatych rokoch bol zme-
raný červený posun troch desiatok 
galaxií z tejto oblasti oblohy. Dnes 
je na základe ovela váčšieho súboru 
údajov stanovený pre túto kopu čer-
vený posun z = 0,004, ktorému podia 
Dopplerovho princípu zodpovedá 
rýchlosf vzdalovania stredu kopy 
1019 F 51 km/s (podia výsledkov 
Moulďa, Aaronsona a Huchru, uve-
rejnených v Astrophysical Journal 
1. 6. 1980). Jednotlivé galaxie však ma-
jú červený posun trochu odlišný od 
tejto hodnoty; stredný rozptyl rých-
losti je asi 670 km/s. Pritom je zaují-

mavé, že galaxie špirálové, eliptické a 
šošovkovité (špirálové bez špirálových 
ramien) majú rýchlosf vzdalovania 
zhodnú a naproti tomu galaxie s vy-
vinutejšími ramenami (typ Sbc — Scd) 
majú radiálnu rýchlosf 1437 km/s a 
galaxie s málo vyvinutými špirálovi-
tými ramenami (typy Sa — Sb) len 
956 km/s. Vysvetlenie tohto faktu sa 
zatiar nenašlo. 

Skupiny galaxií vo vnútri kopy líšia 
sa práve hodnotami rýchlosti vzda-
lovania. Preto je zhodný červený 
posun hlavným kritériom, podia kto-
rého sa určuje príslušnosf galaxie 
k určitej skupine, resp. podskupine. 

Kopy galaxií sú cennými skúšob-
nými kameňmi kozmologických teó-
rií najmá preto, že v nich pozoru-
jeme pospolu rózne morfologické ty-
py galaxií. O kopách možno predpo-
kladaf, že tvoria dynamicky jednotné 
systémy a galaxie v nich navzájom 
ovplyvňujú svoj pohyb. Ďalšia výho-
da je, že galaxie tvoriace kopu pozo-
rujeme z prakticky rovnakej vzdia-
lenosti. 

Prvým problémom štúdia kóp je 
otázka vzdialenosti. Protože kopa 
v Panno je blízka, možno jej vzdia-
lenosf odhadnúf niekolkými nezávis-
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lými metódami. Fyzikálne charakte-
ristiky typov galaxií, ktoré sa pozo-
rujú v kope, poznáme za skúmania 
mých, bližších exemplárov toho 
istého typu. Stačí nám teda spoznat 
tvar galaxie a tým poznáme aj jej 
velkost a spektrum. Vzdialenost ga-
laxií možno potom určit zmeraním 
ich uhlového• priemeru alebo zo žia-
rivého toku v róznych oblastiach 
spektra či v spektrálnych čiarach. 
Modul vzdialenosti, teda rozdiel zdan-
livej a absolútnej magnitúdy, bol pre 
kopu v Panne stanovený na 30,98 ± 
0,08, čomu zodpovedá vzdialenost 
15,7 -I- 0,7 Mpc. Ak sa hodnota vzdia-
lenosti D a nameranej rýchlosti 
vzdalovania v (priemet vektora rých-
losti v priestore do zornej priamky 
ku kope) dosadí do Hubbleovho 
vztahu 

v=H' .D, 

dostaneme ako konštantu úmernosti 
H' _ (65 F 4) km , s-1 . Mpc'. Mu-
síme si však uvedomit, že chyba vy-
značená pri hodnote H' je chybou 
tohto spósobu merania a že skutočná 
hodnota Ho Hubbleovej konštanty 
móže byt v súčasnej epoche má. 
Podia odhadu leží Ho medzi 50 a 
100 km .  . Mpc-1, zrejme bližšie 
k hornej hranici. Nameraná H' sa 
nemóže rovnat skutočnej Ho tiež 
preto, že vo vzájomnej rýchlosti me-
dzi našou miestnou skupinou galaxií 
a kopou v Panne (alebo všeobecne 
ktoroukoIvek kopou) je obsiahnutá 
jednak rýchlost expanzie vesmíru 
— Hubbleova rýchlost vH = Ho . D, 
ale jednak aj prípadná vlastná rých-
lost objektu, zvaná pekuliárna rých-
lost vp, ktorá je pre každú skupinu 
galaxií iná. Pekuliárne rýchlosti do-
sahujú stovky km/s, a preto ak chce-
me naznačeným spósobom určovat 
Hubbleovu konštantu, musíme si vy-
brat vzdialené kopy, pre ktoré je 
pekuliárna rýchlost zanedbatelná voči 
Hubbleovej rýchlosti. Pre vzdialenej-
šie kopy je však ovela obtiažnejšie 
rozoznat typy galaxií a merat ich 
charakteristiky, takže určovanie 
vzdialeností podia uhlových pneme-
rov alebo nameraných žiarivostí 
prestáva byt spolahlivé. Ešte pred 
niekoIkými desatročiami bola kopa 
v Panne práve na hranici spolahli-
vosti týchto metód a tak predstavo-
vala ideálny objekt pre určeme 
Hubbleovej konštanty a pre návaz-
nost merania vzdialenosti z Hubble-
ovho zákona na mé metódy kratšie-
ho dosahu. Autori prát tohto druhu 
boli známi astrofyzici — E. Hubble, 
H. Shapley, F. Zwicky, G. de Vaucou-
leurs, B. A. Voroncov-VeIaminov a 
mnoho dalších. Dnes sa pre porov-
nanie róznych spósobov určovania 
vzdialenosti používajú aj kopy ovela 
vzdialenejšie. 

Ďalšia otázka je, či sa samotné 
kopy zúčastňujú na expanzii vesmí-
ru alebo nie, či sa teda rozpínajú. 
Zdá sa, že ešte stále je nutné brat 
s rezervou aj kladné, aj zápornú od-
poved, hoci sa už vykonalo mnoho 
meraní radiálnych rýchlosti jednotli-
vých členov kóp a vyslovilo sa mno-
ho hypotéz. V hIadaní odpovede sa 
usilovne pokračuje. 

S predchádzajúcimi dvoma problé-
mami je úzko zviazaný problém tretí 
— určovanie hmotnosti kopy. Ak je 
spinený predpoklad, že kopa je gra-

Kopa galaxií v súhvezdí Severnej koruny je oveIa menším zoskupením ako 
kopa v Panne. Odhaduje sa, že obsahuje asi 400 galaxií. 

vitačne viazaná natolko, že sa expan-
zie nezúčastňuje, potom by dobre 
platila hmotnost stanovená podia 
vety o viriále v najjednoduchšom 
tvare 

M=  R . (v)'-
G 

kde G je gravitačná konštanta 
(= 6,67 . 10-11 m3kg-1s 2 ). Pretože 
však s určitostou nepoznáme ani po-
lomer kopy R, ani rozptyl rýchlostí 
v (lebo slabých členov kopy nie sme 
schopní pozorovat), výsledok je ne-
istý o pol rádu. Napriek tomu takto 
určená viriálová hmotnost je pre 
mnohé kopy až desatkrát váčšia než 
súčet hmotností ich galaxií. 

Chýbajúca „skrytá hmota" sa hla-
dala napr. vo forme neutrálneho 
chladného vodíka alebo ionizovaného 
vodíka o teplote cez 106 K. Neutrálny 
vodík sa v kopách detekoval v rá-
diovej oblasti na vinovej dlžke 21 
cm, žeravý vodík, ktorý vyžaruje 
v róntgenovej oblasti, družicami 
Uhuru, HEAO 1 a 2. Hlavným ránt-
genovým zdrojom kopy v Panne je 
galaxia M 87, okolo ktorej sa oblast 
rántgenovej emisie rozprestiera až do 
vzdialenosti 1°. Zistili sa tu aj ránt-
genové spektrálne čiary žeravých pár 
železa na vinovej dlžke 0,113 a 0,018 
nm. Avšak ani tento pozorovaný ne-
utrálny a ionizovaný plyn nenašiel sa 
v takom množstve, aby sa ním vy-
svetlila skrytá hmota. Najpravdepo-
dobnejšou formou neviditelnej hmo-
ty by mohol byt reliktový neutríno-
vý plyn, ktorý sa vzhladom k malým 
rýchlostiam reliktových neutrín hro-
madí jednak okolo jednotlivých ga-
laxií a vytvára okolo každej hmotné 
halo a jednak sa hromadí aj upro-
stred kopy. S ostatnou hmotou reagu-
jú neutrína iba gravitačne, avšak ich 
predpokladaná priemerná hustota (asi 
500 neutrín a antineutrín v cm3) 
úpine stačí na gravitačné zviazanie 
ktorejkolvek kopy. 

Na rozdiel od reliktového neutríno-
vého plynu je plyn reliktových to-
tónov — reliktové mikrovinné žia-
renie — vo vesmíre homogénne a izo-
tropné. Pozoruhodné sú úspešné po-
kusy odhalit anizotropiu v pozoro-
vanom mikrovinnom žiarení, vykona-
né r. 1979 na Princetonskej univerzite, 

Massachusettskej vysokej školy tech-
nickej (MIT) a Kalifornskej univer-
zite v Berkeley Mikrovinný prijímač 
s úzko smerovanými anténami bol 
vypustený pomocou balóna a mera-
nia sa získali z celej plochy oblohy. 
Pretože reliktové žiarenie podia sú-
časných teoretických modelov vesmí-
ru musí byt izotropné, nameraná 
anizotropia je odrazom pohybu pozo-
rovatela voči oceánu reliktových fo-
tónov. Po odčítaní pohybu Zeme oko-
lo Slnka, Slnka v Galaxii, atd. vy-
chádza, že miestna skupina galaxií 
letí smerom ku kope v Panne, do 
bodu vzdialeného asi 40° od stredu 
kopy. Reálnost pekuliárnej rýchlosti 
miestnej skupiny s • hodnotou asi 
400-500 km/s bola potvrdená aj nov-
šími štúdiami, ktoré použili vyššiu 
hodnotu Ho = 100 km . s 1 . Mpc-1. 
Vzdialenosti 16 Mpc potom zodpo-
vedá Hubbleova rýchlost vH = 1600 
km/s, relatívna rýchlost miestnej 
skupiny vzhladom ku stredu kopy je 
nameraná 1100 km/s a rozdiel 500 
km,"s predstavuje teda pekuliárnu 
rýchlost. 

Potvrdená pekuliárna rýchlost má 
neobyčajný význam — miestna sku-
pina ako keby bola gravitačne pri-
tahovaná ku kope v Panne a padala 
k nej volným pádom. Ak je to na-
ozaj tak, móžeme z gravitačného zá-
kona stanovit hmotnost kopy, ktorá 
vychádza zhodne ako hmotnost vi-
riálová na 1014 hmotností Slnka. 

Pod vplyvom gravitácie kopy 
v Panne sú asi aj dalšie zhluky ga-
laxií v susedstve, pretože všetky sú 
menej hmotné. V našom vesmírnom 
okolí má teda kopa v Panne posta-
venie stredu „superkopy", „nadkopy", 
„hypergalaxie" (nomenklatúra nie je 
jednotná ani v mých jazykoch) s po-
lomerom asi 20 Mpc a do tejto nad-
kopy patrí aj naša Mliečna cesta. 

Kopa galaxií v Panne bola a stále 
je mimoriadne významným objektom 
pre astrofyziku a kozmológiu. Jej 
štúdium zrejme prinesie ešte mnoho 
prekvapení: ved už z tohto letmého 
pohladu do astrofyzikálnej kuchyne 
je cítit, že z doterajších nepresných 
údajov sa sotva móžu vyvodit defini-
tívne závery. 

—mš-
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PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

Ako vzniká zatmenie Mesiaca? Najprv si to nakreslíme na tabulu, potom 
uvidíte diapozitivy a nakoniec bude film. Záber z astronomického popo-
ludnia na základnej škole v Rožňave. 

Astronomické popoludnia 
Novou formou činnosti Okres-

nej Iudovej hvezdárne v Rožňa-
ve sú astronomické popoludnia. 
Pracovníci hvezdárne ich uspora-
dúvajú na základných školách 

Foto: Š. Orbán 

svojho okresu. Astronomické po-
poludnie pozostáva z dvoch uce-
lených programov: pre piatakov 
a šiestakov je určený program 
„Mesiac" a pre žiakov 8. a 9. 

PRAKTICKÁ ASTRONOMIA _ 

Stretnutie 
s Mesiacom 

ročníkov je program „Vznik ži-
vota na Zemi". Každý program 
sa skladá z krátkej úvodnej pred-
nášky, diafónového pásma a te-
maticky zameraného filmu. Tie-
to podujatia, s ktorými začali 
pracovníci hvezdárne v minuloni 
školskom roku, majú na školách 
velmi dobrý ohlas — sú názorné, 
pútavé a vhodne doplňujú učivo 
z prírodovedy. 

Vedúci astronomických krúžkov, 
pre ktorých usporiadala rožňavská 
hvezdáreň dvojdňové astronomické 
praktiká (2. a 3. apríla v Krásno-
horskom Podhradí), mali zážitok 
z dobre pripraveného, kvalitného 
podujatia. Praktiká boli zamerané na 
tému Mesiac a viedol ich lektor Kraj-
skej hvezdárne v Prešove Peter Ivan. 
V prednáške, ktorú živo doplňal ná-
zornými kresbami a premietaním 
diapozitívov, zhrnul základné údaje 
o Mesiaci (pohyb, fázy, zatmenia, fy-
zikálne podmienky) a jeho výskume. 
Potom sa venoval mape Mesiaca a 
orientácii na nej. Aby si prítomní 
osvojili polohu najvýznamnejších 
útvarov na povrchu Mesiaca, rozdal 
všetkým malé názorné mapky. A 
pretože Mesiac bol v tom čase v prvej 
štvrti a pozorovacie podmienky boli 
velmi dobré, každý účastník praktík 

pozoroval Mesiac cez dalekohlad. Po 
predošlej príprave nebolo tažké nájst 
more Jasu, Hojnosti, Pokoja alebo 
krátery Ptolemaios či Archimedes 
a podrobná prehliadka mesačného 
povrchu všetkých zaujala. Pozorovali 
sa aj planéty (Mars a Saturn) a sú-
hvezdia jarnej oblohy. Ukázalo sa, 
že každý z prítomných dobre pozná 
oblohu, čo je pre prácu v astrono-
mických krúžkoch dóležité, pretože 
mladí záujemcovia o astronómiu po-
važujú pozorovanie oblohy za naj-
prítažlivejšiu praktickú činnost 
v astronomickom krúžku. Na prakti-
kách získali vedúci krúžkov další 
námet pre svoju činnost: presvedčili 
sa, aké je zaujímavé pozorovanie 
Mesiaca cez malý dalekohYad, ak sa 
popri pozorovaní pracuje aj s mapou. 
Vhodné je, ak si skúsime nakreslit 
mapu Mesiaca podYa vlastných pozo-
rovaní a potom svoj nákres porovná-
me so skutečnou mapou Mesiaca. Je 
ta dobrý spósob ako spoznávat me-
sačný povrch — a súčasne s tým zistii 
svoje pozorovatelské schopnosti. 

—šm—
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Malý kurz 
astronómie 

Koronograf 
Koronograf je prístroj, ktorý u-

možňuje pozorovaí slnečnú korá-
nu aj mimo úpiného zatmenia 
Slnka. Prvý koronogr•af zostrojil 
v r. 1930 francúzsky astronóm B. 
Lyot (1897-1952). V optiokej sú-
stave koronografu sa napodobujú 
(len do určitej miery) pozorovacie 
podmienky, ktoré umožňujú pozo-
rovanie slnečnej koróny tak, ako 
je to pri úpinom zatmení Slnka. 
Teda v koronografe sa vkastne 
umele vytvára úpiné zatrneme Sln-
ka. 

Hlavný objektív koronografu 
(O1) vytvorí vo svojej ohniskovej 
rovine obraz Slnka. Tu sa však 
svetelné lúče postupujúce korono-
grafem po prechode hlavným ob-
jektívom stretávajú s malou ne-
priehTadnou clonou, tzv. Lyotovou 
clonou, ktorá vykonáva úlohu Me-
siaca pri zatmení (nazýva sa tiež 
umelý Mesiac — M). Je to malý 
kovový kotúčik s postriebreným 
povrchom o rozineroch len o málo 
ví čších ako je obraz Slnka vytvo-
rený objektívom. Pretože uhlový 
priemer Sknka sa počas roka meni 
so vzdialenosfou Slnka od Zeme, 
musí sa vymieňaf aj Lyotova clo-
na tak, aby jej ;priemer bol vždy 
o niečo váčší ako priemer obrazu 
Slnka. Lyotova clona odráža in-
tenzívne žiarenie slnečného disku 
von z koronografu. 

Od kvality zhotovenia a vybrú-
senia hlavného objektívu ve veT-
kej miere závisí aj kvalita vytvo-
reného obrazu korány a možnosti 
jej pozorovania. Okraje hlavného 
objektívu a kazy na jeho povrchu 
(dokonca aj prachové j niečka u-
sadené na ňom) sú totiž hlavným 
zdrojom rozptýleného svetla, kto-
ré pósobí nepriaznivo pri pozoro-
vaní a móže úpine prežiarif svetlo 
slnečnej korány. Preto je treba 
použif ako hlavný objektív jedno-
duchú šošovku, ktorá má opravenú 
sférickú chybu. Korekcia farebnej 
chyby objektívu nie je vždy nut-
ná, pretože prakticky všetky po-
zorovania koróny sa vykonávajú 
v ,úzkom spektrálnom páse. Na 
výrobu hlavného objektívu sa po-
užíva velmi kvalitné korunové 
sklo, které má velmi homogénne 
zloženie — bez rýh, bubliniek a 
škrabancov alebo mých kazov. 

Ďalším prvkom koronografu je 

Dvojitý koronograf Astronomického ústavu SAV na Lomnickom štíte. 

Schéma koronografu: 
C1 — clona pred hlavným objektívom 
C2 — clona, ktorá odstraňuje rozptýlené svetlo z okrajov hlavného 

objektivu 
C3 — clona, ktorá odstraňuje vnútorné odrazy svctla vznikajúce na 

hlavnom objektíve 
0 1 — hlavný objektív 
O2 — poTná šošovka 

— zobrazovací objektív 
M — umelý mesiačik (Lyotova clona) 
R — registračně zariadenie (fotografická platňa, štrbina spektrogra-

f- a pod.) 

O3

druhý objektív, ktorý je umiest- 
nený tesne za umelým rnesiači- 
kom — tzv. polná šošovka. Polná 
šošovka je obyčajne prevřtaná 
v strede a je v nej zasadený držiak 

s Lyotovou clonou. Potnou šošov-
kou sa obraz, který vytvára plav-
ný objektív, premieta na irisovú 
clonu (C2). Polná šošovka spolu 
s irisovou clonou slúži na odstrá-
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nenie rozptýleného svetla, ktoré 
vzniká ohybom na okrajoch plav-
ného .objektívu. 

Malou clonkou C3 sa odstraňu-
jú vnútorné odrazy na optických 
plochách hlavného objektivu. Za 
clonami C2 a C3 je umiestnený zob-
razovací objektív O, ktorý sa skla-
dá z viacerých častí a je korigo-
vaný achromaticky. Umiestňujě sa 
tak, že v jeho ohniskovej rovine 
sa nachádza Lyotova clona, a pre-
to tento objektív zobrazuje umelý 
mesiačik spolu s obrazom Slnka, 
ktorý sa tu vytvára hlavným ob-
jektívom, na registračné zariade-
nie (R). Týmto móže byť napr. 
Tudské oko, fotografická platňa 
alebo štrbina spektrografu, ktorá 
je obyčajne orientovaná radiálne. 
Bred hlavným objektívom sa ešte 
umiestňuje konkávna nepriehTad-
ná clona C1, ktorá vymedzuje otvor 
o niečo menší ako je priemer 
hlavného objektívu. 

Prvý koronograf, ktorý zostrojil 
Lyot, bol umiestnený na vysoko-
horskom observatóriu Pie du Midi 
v Pyrenejách v nadmorskej výške 
2860 metrov. Jeho hlavný objektív 
tvorila plankonvexná šošovka 
s priemerom 13 cm a ohniskovou 
vzdialenostou 338 cm. Kons"truk-
ciou prjstroja, ktorý by umožňo-
val pozorovat slnečnú korónu aj 
mimo zatmenia Slnka, sa zaobera-
li okrem Lyota aj další známi 
astronómovia ako Hale, Desland-
res, Janssen a m í. Avšak Lyot bol 
prvý, kto správne pochopil, že 
plavná časí intenzívneho rozptý-
leného svetla pochádza z rozptylu 
a ohybu na hlavnom objektíve. 
Našiel spósob, sako ho možno od-
stránit použitím clony C2. Naproti 
tomu snaha všetkých predchádza-
júcich pokusov o pozorovanie ko-
róny mimo zatmenja sa oriento-
vala na to, ako odstránit alebo 
aspoň potlačit velký jas oblohy 
v najbližšom okolí Slnka, ktorý 
vzniká rozptylom slnečného svetla 
na molekulách vzduchu ako aj na 
prachových časticiach v atmosfére 
Zeme. 

Odvtedy, čo Lyot zostrojii koro-
nograf, vybudovalo sa na mnohých 
miestach po celom svete niekolko 
desiatok koronálnych stanic. Váč-
šina z nich sa špeciálne variuje 
sledovaniu slnečnej koróny. Pre-
tože v prízemných vrstvách atmo-

Dye z emisných čiar koróny vo viditePnej oblasti spektra na fotografii, ktorú 
získali na Lomnickom Štíte. Vfavo čiara 530,3 nm, ktorá prislúcha 13-krát 
ionizovanému železu Fe XIV; vpravo emisná čiara 569,4 nm prislúchajúca 
14-krát ionizovanému vápniku Ca XV, ktorú pozorujeme len v koronálnych 
kondenzáciách — oblastiach s v5.čšou hustotou a teplotou. 

sféry sa vždy nachádza množstvo 
prachových zrniečok, koronálne 
stanice sa zriaďujú hlavne vo vy-
sokých nadmorských výškach. 
Medzi najznámejšie koronálne 
stanice vo svete, ktoré sa zapá-
jajú do programu pravidelného 
sledovania slnečnej koróny a vy-
tvárajú medzinárodnú sjet staníc, 
patria stanice Pic du Midi (Fran-
cúzsko), Alma-Ata a Kislovodsk 
(ZSSR), Norikura (Japonsko), 
Wendelstein (NSR), Sacramento 
Peak (USA) a u nás Lomnický 
Štít. Dnes sú najvščšími korono-
grafmi na rvete prístroje soviet-
skej výroby s priemerom hlavné-
ho objektivu 53,5 cm a ohniskovou 
vzdialenostou 8 m. Niekolko ko-
ronografov tohto typu pracuje 
v ZSSR (Horská stanica Hlavného 
astronomického observatória AV 
ZSSR v Kislovodsku, koronálna 
stanica SibIZMIRAN v Irkutskej 
oblasti a mé) ako aj v ďalších 
krajinách (Maďarsko, Polsko). 

Na koronálnej stanici na Lom-
nickom Štíte sú vo výška 2632 
metrov nad morom umjestnené 
dva rovnaké typy koronografov, 
ktoré sa vyrobili v optických diel-
ňach firmy Karl Zeiss Jena (NDR). 
Prvý z nich začal systematicky po-
zorovat slnečnú koránu v r. 1962. 
Druhý koronograf na Lomnickom 
Štíte inštalovali v r. 1970. Priemer 
hlavného objektívu obidvoch ko-
ronografov je 20 cm a ohnisková 
vzidalenost 4 metre pra vinovú 
dDku svetla 550,0 nm. Jedným 
z koronografov sa pomocou spek-
trografu pozoruj  koronálne emis-
ně čiary, zatiaT čo druhý je vy-
bavený H-alfa filtrom a pozoruj 
sa ním protuberancie. Pozorovania 
sa vykonávajú v rámci tzv. medzi-
národnej služby pozorovania ko-
róny Slnka. V rámci tejto služby 
sa pozorujú emisné spektrálne 
čiary E-koróny (pozri článok o fy-
zike slnečnej koróny v tomto čís-
le). Predovšetkým je to čiary 13-
krát ionizovaného železa Fe XIV 
o vinovej dlžke 530,0 nm (zelená 
koronálna čiary) a čiara 9-krát 
ionizovaného železa Fe X o vino-
vej dlžke 637,4 nm (červená koro-
nálna čjara). Niekedy je možno po-

zorovat aj žltú koronálnu čiaru 
o vinovej dlžke 569,3 nm, ktorá 
patrí 14-krát ionizovanému vápni-
ku Ca XV. 

Pozorovania týchto koronálnych 
emisných čiar sa na Lomnickom 
štíte robja fotograficky. Intenzita 
čiar sa meria po obvode slnečného 
disku každých 5° vo výške 40' 
nad okrajom Slnka. Preto je kon-
cová čase kotonografu, v ktorej je 
umjestnený spektrograf, konštruo-
vaná tak, že sa dá otáčat okolo 
optickej osi prístroja, čím možno 
radiálnu štrbinu spektrografu na-
stavit na TubovoInú hodnotu po-
zičného uhla. 

Štandardné ,pozorovanie emis-
nýoh čiar koróny pre medzjnárod-
nú službu koróny Sirka sa robí 
raz za deň. V rámci špeciálnych 
pozorovacích programov však aj 
viackrát za deň. Okrem toho sa 
niekoIkokrát za deň pozorujú vy-
brané oblasti koróny. Aby sa 
mohli nanierané intenzity koronál-
nych čiar kalibrovat, pred a po 
pozorovaní koróny sa fotografuje 
ešte fotometrická škála. 

V posledných rokoch sa dosiahol 
výrazný pokrok v oblasti obser-
vačnej a registračnej techniky sle-
dovania slnečnej koróny. Špeciál-
ne konštruovaný koronograf sa za-
čal používat nielen na vysokohor-
ských staniciach, ale aj v nižších 
nadmorských výškach. Koronograf 
Lyotovho typu v kombinácii s po-
larimetrom pracuje ako tzv. K-
koronometer, ktorý oddeTuje sla-
bé, ale silne polarizované žiarenie 
K-koróny od intenzívneho, ale ne-
polarizovaného žiarenia vznikajú-
ceho pri rozptyle v atmosfére Ze-
me. 

Koronografy s tzv. vonkajším 
zatmenínn sa konštruujú tak, že 
žiarenie Slnka sa odcloní diskom, 
ktorý sa umiestni pred hlavným 
objektívom. V tomto prípade sa 
zakryje aj vnútorná časí koróny, 
avšak vonkajšiu koránu je takým-
to spásobom možné pozorovat. Ta-
kéto koronografy sa používajú 
v aerostatoch, raketových alebo 
družicových experimentoch. 

LADISLAV KULCAR 

169 



PRVÁ HVEZDAREŇ NA KYSUCIACH 

Tesne prod otvorením 
Keď chcete navštívif hvezdáreň 

v Kysuckom Novom Meste a zo- 
známif sa s tunajšími záujemcami 
o astronómiu, zájdite si najprv do 
stroj ámí ZVL. Tu nájdete všet- 
kých členov výboru nedávno zalo- 
ženej miestnej organizácie Sloven-
ského zvázu astronómov amatérov: 
Ing. Gustáv Skřivánek — investič- 
ný aiámestník podniku — je pred- 
sedom, Ing. Ján Martiška, riaditeT 
závodu 3, je tajomník, Ing. Dušan 
Tabak, ktorý je autorom projektu 
novej hvezdárne, je atretím členom 
výboru — hospodárom. V ZVL 
pracuje aj Ing. Ján Gutt, ktorý 
skonštruoval kupolu hvezdárne a 
ďalší zakladajúci členovia organi- 
zácie, póvodne 10 člennej. Váčšina 
z nich si už dávnejšie postavila 
svoj amatérsky ďalekohTad, naj- 
váčším .prístrojom sa móže po- 
chválif Matúš Synak, ktorý má 
Newton s priemerom zrkadla 200 
mm a stabilnú montáž. 

Nová hvezdáreň je od továrne 
„kúsok pešo" (asi polhodinku do 
kopra) a v peknom prostredí. Vy-
budovali ju v akcii Z; dodávatei 
stavby je ZVL Kysucké Nové Mes-
to. Po odovzdaní stavby dostane 
hvezdáreň do bezplatného užívania 
Miestna organizácia SZAA. 

Nová hvezdáreň sa móže popýšif 
elegantným ďalekohIadom. Je to 
200 mm refraktor, ktorý pre Ky-
sucké Nové Mesto postavil známy 
konštruktér astronomických ďale-
kohfadov František KozeLský. 
Tento ďalekohIad je zatiaT najváč-
ším prístrojom z Kozelského diel-
ne, práva na ňom trvala vyše 
dvoch rokov. Refraktor má Zeisso-
vu optiku a jeho príslušenstvo tvo-
ru okrem hYadáčika a hodinového 
pohonu aj Schmidtova komora, 

ktorej optiku vybrúsil ešte Ing. 
Vilém Gajdušek. Zrkadlo má 200 
mm, svetelnosf 1:2,44 a zorné po-
le 7°. Snímky hviezdnej oblohy 
z Kysuckého Nového Mesta by sa 
teda mohli zaradif medzi naše naj-
lepšie amatérske fotografie. 

Prechádzame sa po hvezdárni, 

YY[NOYA A 1ROELAYANIE 
PRAtUJÚO(N DSP 

kde zatiaT ešte nie je ani kupola, 
nic to ďalekohlady, ale všetko bu-
de už „čo chvíTa". V tejto miest-
nosti bude knižnica, vedla pred-
nášková sála, kde budeme aj pre-
mietaf diapozitívy a filmy, musí-
me 'si zadovážif kvalitný obrazový 
materiál (a uvitame pomoc i radu 
ostatných hvezdární), musíme 
predsa defom z okolitýchskól uká-
zat, aké je krásne pozorovanie 
vesmíru. Sme presvedčení, že bez 
astronómie je sotva možné vycho-
vávat mládež k vedeckému sveto-
názoru, — hovorí Ing. Maxrtiška. 

Kecl sme navštívili Kysucké Nové 
Mesto koncom júna, stavba — ako 
vidíte na fotografii — ešte nevy-
zerala ako budúca hvezdáreň. Do-
máci však tvrdili, že do konta 
septembra bude hvezdáreň hotová, 
dalekohrady namontované, okolie 
upravené, všetko bude pripravené 
na slávnostné otvorenie prvej 
hviezdárne na Kysuciach, ktorá 
bude vyzeraf tak, ako vidíte na 
kresbe. 

Záber z ustavujúcej schúdze 
Miestnej organizácie SZAA 22. 
apríla tohto roku. 
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— Hvezdáreň sa určite stane prí-
tažlivým miestom pre mnohých 
šikovných mladých Tudí a spoločne 
si vytvoríme prostredie, ktoré bu-
de splňaf kritériá kultúrnej usta-
novizne, kde sa snnohí Tudia na-
učia tráví$ volný čas ušrachtilým 
spósobom. Budú mat možnosť zís-
kaE rozhIad. i okruh priatePov so 
spoločnými záujmami. 

Hned po dokončení hvezdárne 
si vybavíme dielnu, musíme tam 
mať aj optickú lavicu a plánujeme 
tam umiestniť aj slnečaiý projek-
tor, ktorým by sme pri priemete 
získali obraz Slnka aspoň 80 cm. 

ZatiaT neplánujeme, že by mala 
naša hvezdáreň mať stálych za-
mestnancov, budeme si ju spra-
vovat sami a delif sa o všetky 
povinnosti, budeme pozorovat, po-
máhat pri vyučovaní astronómie 
na školách a spoločne pestovat 
svojho koníčka. 

-tf-

Gabriel Kováč-Martiny 
(1812-1845) 

Tento rok uplynulo 200 rokov od 
narodenia významného slovenského 
pedagóga, Gabriela Kováča-Marti-
nyho, ktorý dlhé roky pósobil ako 
profesor matematiky, prírodopisu a 
fyziky na evanjelickom lýceu v Bra-
tislave. Bol typom všestranného 
učenca, napísal učebnice róznych 
predmetov, z ktorých najmá učebni-
ca fyziky, ktorá vyšla v štyroch vy-
daniach (prvé r. 1822) sa vysoko hod-
notila ako kvalitná vysokoškolská 
učebnica. Všetky učebnice boll napí-
sané v latinčine, názov fyziky znel: 
Compendium physicae, quod in usus 
auditorum suorum classis philosophi-
cae conscripsit". 

Učebnica sa delí na paf sekcií, 
jedna z nich (štvrtá) je venovaná 
astronómii. V úvode k tejto sekcii 
používa Martiny modernú definíciu 

aj svoj ďalekohlad a príjemne nám padlo 

Snímky: G. Krajčovičová 

Ing. Gustáv Skřivánek nám ukázal 
pozorovat chvíTku slnečné škvrny. 

astronómie ako vedy a delí ju na 
sférickú, teoretickú a fyzikálnu. 
Astronomická sekcia knihy obsahuje 
jednak časí o vzájomných polohách 
a pohybe nebeských telies, jednak 
časí, ktorá sa venuje opisu jednotli-
vých telies, pričom každému sa ve-
nuje jedna kapitola: Slnko, Merkúr, 
Venuša, Mars, Asteroidy, Jupiter, 
Saturn, Urán, , Zem, Mesiac, Kométy 
a Stálice. Opis je stručný, ale zhMa 
všetky dóležité fakty o týchto tele-
sách, ktoré boli v tej dobe známe. 

S astronomickou problematikou sa 
stretávame aj v mých kapitolách. 
V sekcii Optika nachádzame štúdium 
a odvodenie zákona šošovky s vyob-
razením. O meteoroch pojednáva 
kniha v súvislosti s ostatnými mete-
orologickými javmi (ako bob o v sú-
lade s predstavami tej doby). Nie-
ktoré astronomické poznatky sú za-
hrnuté aj v dejinách fyziky. 

Bratislavské evanjelické lýceum 
vstúpilo do národných dejín Sloven-
ska najmi tým, že sa tam vzdelávala 
velká časí národných buditelov, 
básnikov a spisovatelov štúrovského 
obdobia. Gabriel Kováč-Martiny, 
ktorý pósobil na lýceu od r. 1817 až 
do svojej smrti, vyučoval tam nielen 
B udovíta Štúra (v rokoch 1829-36) 
ale aj mnoho dalších, neskór význam-
ných osobností, Palackého, Benedik-
tiho, Chalupku, Hurbana, Škultétyho, 
Francisciho. Viacerí z nich zanechali 
vo svojich autobiografických statiach 
aj spomienku na svojho učitela Gab-
riela Kováča-Martinyho. Zmieňujú 
sa o ňom ako o uznávanom učencovi, 
dobrom pedagógovi, ktorý svoje pred-
nášky doplňal o názorné vyučovanie 
a bol medzi žiakmi oblúbený a vá-
žený. Svedčí o tom aj báseň Viliama 
Paulínyho-Tótha, ktorou vyjadril 
smútok mládeže nad smrfou svojho 
profesora: 

„Chvíla táto teraz nám to opáf 
pripomína 

čo bol Martiny mládeži a čo ním 
zhýňa"... 

IGOR CHROMEK 

Astronomické 
pexeso 

Oblúbená spoločenská hra, ktorá po-
baví i poučí — pexeso — dostala sa 
na trh aj s astronomickou tematikou. 
Vydalo ju Pressfoto, vydavatelstvo 
ČTK, v spolupráci s Hvezdárňou a 
planetáriom hl. mesta Prahy a Slo-
venským ústredím amatérskej astro-
nómie v Hurbanove. Cena pexesa je 
6,50 a v slovenskej verzii ho móžete 
dostaf na dobierku. Listy adresujte 
na: SÚAA, 94701 Hurbanovo. 

Slnečné hodiny 
K názorným pomóckam, ktoré vydáva 
Okresná ludová hvezdáreň v Rožňa-
ve, pribudla dalšia — slnečné hodiny. 
Je ta jednoduchá vystrihovačka, 
z ktorej si móžete urobif malé ho-
rizontálne slnečné hodiny a pomocou 
nich odčítal pravý miestny slnečný 
čas. Pomócka je vhodná pre mládež 
základných a stredných škó1. 
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6. celoštátny slneGný seminár 
Tento rok sa konal slnečný seminár v motoreste 

Adamov pri Gbeloch a mal vyše 70 účastníkov. Okrem 
kvalitných prehladových referátov bolí zaujímavé naj-
má diskusie, akými sa napokon vždy vyznačuje toto 
tradičné podujatie, ktoré každé dva roky poriada Slo-
venské ústredie amatérskej astronómie v Hurbanove 
spolu s Krajskou hvezdárňou v Prešove ea slnečnými 
sekciami SAS pri SAV a ČAS pri ČSAV. 

Na toto tradičné podujatie prichádzajú jednak ve-
deckí pracovníci, predovšetkým z odboru slnečnej astro-
nómie a geofyziky, ako aj odborní pracovníci ludo- 
vých hvezdární a tiež amatéri, ktorí sa z vlastného 
záujmu venujú pravidelnému pozorovlaniu slnečnej fo-
tosféry. Oknu nich prichádzajú medzi „slniečkárov" aj 
další záujemcovia túto problematiku, najmá pedagógo-
via, vedúci astronomických krúžkov, technici, zaameraní 
na prístrojovú techniku pre pozorovanie Slnka, ako aj 
lekáni, ktorí vytrvali v problematike hTadania vplyvov 
slnečnej aktivity na živé organizmy. Problematika jed-
notlivých poldní býva preto rozličná — podaa toho, či 
progoam „ovládnu" astronómovia alebo geofyzici. 

V prvej časti, po privítacom prejave riaditela SÚAA, 
odzneli prehladové referáty, ktoré v širšom zábere ob-
jasnili problematiku. RNDr. P. Ambrož, CSc. z ondře-
jovského observatória podal komplexný obraz stavu 
a perspektív slnečnej astronómie v Európe. Poukázal 
na dóležitosf systematického pozorovania z pozemských 
observatórií, ktoré napriek družicovej astronómii zostá-
vajú základom pri štúdiu Slnka. Spomenul, že na ob-
servatóriu Pie du Midi plánujú postavif 2-metrový 
d'alekohlad. Doc. J. Kleczek, DrSc., ktorého prednášky 
sú pre poslucháčov vždy zážitkom, podal obraz jednot-
livých vývojových štádií Slnka. RNDr. A. Antalová, 
CSc. z observatória na Skalnatom Plese podrobne po-
písala organizáciu a priebeh celosvetovej pozorovacej 
kampane „Rok maximálnej slnečnej činnosti" a zhod-
notila jeho prínos. Čl. kor. V. Bumba, DrSc. sa vo svo-
jom prehladovom referáte zameral na slnečné magne-
tické polia®a s tým súvisiace magnetické oblasti. Prob-
lematiku vzfahov Slnko—Zem a aktuálne geofyzikálne 
výsukmy v tejto oblasti rozobrala v prehladovom re-
feráte RNDr. A. Pnigancová, CSc. 

Krátke referáty boll zamerané najmá na vlastné 
odborné práce prednášatelov, mnohé z nich vyvolali 
diskusiu, ktorú musel predsedajúci zasadnutia regulo-
vat, aby sa dodržal časový rozvrh, čo pri 37 referátech 
nebolo jednoduché. Velmi zaujímavý bol referát V. 
Karlovského, prom. fyz. z Krajskej hvezdárne v Hlo-
hovci, ktorý okrem svojej hlavnej témy o magnetickom 
toku pni erupcii navrhol aj nový spósob usporiadania 
štrbiny spektrografu, aby bole možné získaf niekolko 
spektier súčasne. 

Tematická škála referátov bola široká: od prde za-
oberajúcich sa úkazmi vo fotosfére (rotácia škvřn a ich 
šírková distribúcia, vývoj komplexov aktivity, dynami-
ka vzniku a vývoj  škvřn) cez chromosféru (erupčné 
charakteristiky, biele erupcie, modely aktívnych javov) 
až po koránu (biela koróna pri zatmeniach, koronálne 
štruktúry, asymetnia, rotácia, modely) a vztahy Slnko—
Zem (ionosferické efekty, medziplanetárna plazma, 
magnetické poli a). Niektoré pníspevky boll zamerané 
aj na techniku pozorovania a prístrojové vybavenie 
pozorovacích stanic. 

Velmi plodná bola diskusia, na ktorej sa podrobne 
rozoberali aktuálne otázky súvisiace so stavbou vel-
kých horizontálnych spektrografov (Ondřejov, Hurba- 4 
novo, Stará Lesná), leh využitím a pozorovacím progra-
mom (štúdium rýchlostnýeh a magnetických polí, spek-
tier, snímkovanie disku skanovacou kamerou). V dis-
kusi poukázal čl. kor. V. Bumba na nutnost vybavif 
jednotlivých pozorovatelov kvalitnejšími prístrojmi a 
filtrami, čo by umožnila získavaf kvalitnejší a najmá 
homogénnejší pozorovací materiál, vhodný na spraco-
vanie. Dr. Šolc pnipomenul, že u nás existuje možnosf 
výroby takýchto filtrov v Turnove. Popri vylepšovaní 
prístrojovej techniky jednotlivých pozorovatelov treba 
však dbaf aj na to, aby ludové hvezdárne, ktoré majú 
v súčasnosti najlepšie možnosti na pozorovanie Slnka, 
nenechávali svoje prístroje nevyužité. 

-pr-
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1 — Záber na účastnílcov 
G. celoštátneho slnečné- 
ho seminára. 2 — RNDr. 
P. Ambrož, CSc. pri 
prednáške. 3-4 — l?čast- 
níci seminára pri pred- 
náškach. 5 — V diskusii 
sa pokračovalo aj po 
skončení pracovných za- 
sadaní. 

Foto: G. Krajčovičová 
a P. Rapavý 



ATRAKTiVNE VZDELAVACIE PROGRAMY 

MOŽNOSTI V PLANETÁRIU 
Mal som príležitost zúčastnit sa trojdňovej konferencie pracovní-

ko w planetárrií,, ktorá sa konala v Cottbuse, NDR, vidiet mnohé 
atraktívne programy, ktoré tu predviedli účastníci z viacerých kra-
jín — a opat som konštatoval: naozaj, planetárium je zázrak. Nie je 
to iba prostriedok pre názorné vyučovanie (hod aj táto jeho úloha 
je nesmierne dóležitá), ale umožňuje aj tvorbu osobitých kultúrnych 
programov, z ktorých si návštevníci odnesú v rovnakej miere aj 
množstvo vedomostí, aj zážitkov. Pre modemů kultúru je planetá-
rium práve tak nepostrádateFné ako divadlo či kino — tento názor 
sa však u nás zatiaP ešte neudomácnil a tažko o tom presvedčíte 
niekoho, kto ešte v planetáriu nebol. Avšak sústavne vypredané líst-
ky na viaceré programy pražského planetária ukazujú, že planetá-
rium si postupne získava aj u nás stály okruh návštevníkov. 

Planetárium v Cottbuse sa na 
konferencii predstavilo najmá 
tvorbou detských programov, kto-
ré sa popri prístupnosti obsahu a 
názornosti podania vyznačovali 
profesionálnym spracovanim. Na-
príklad scenár programu Slnečná 
pec, určeného pre 9-10-ročných 
žiakov, spracovala autorka det-
ských knih, dialógy nahrali pro-
fesionální herci. Planetárium 
v Cottbuse má pre tvorbu svojich 
programov vlastné štúdio, kde sa 
nahráva za metodickej účasti pra-
covní kov planetária. Stálym za-
mestnancom štúdia je elektrotech-
nik, ktorý sa stará o funkciu všet-
kých zariadení. 

Zaujímavý a v mnohom nový 
bol program, ktorí predviedli poT-
skí účastníci konferencie, z plane-
tária vo Fromborku. Boll to de-
jiny astronómie, zamerané na Ko-
perníkovo učenie. Pohyb umelej 
oblohy v planetáriu umožňoval de-
monštrovat Koperníkovo učenie 
o obehoch sfér a siluetové diaob-
rázky, premietnuté vždy na prí-
slušné miesto oblohy, akoby oži-
vovali výpočty tvorcu nového po-
hladu na slnečnú sústavu. 

Vesmír po big bangu bol název 
programu, s ktorým prišli pracov-
níci planetária podniku Carl Zeiss 
z Jeny. Farebné diapozitívy, sve-
telné efekty a ,rocková hudba (pro-
dukcie známej skupiny Stern Com-
bo Meissen) dali návštevníkom pre-
žívat vývoj vesmíru 'po velkom 
výbuchu. I kecl miestami mohol 
vzniknúf dojem, že je to viac show 
než náučný program, účastníci 
konferencie as zhodli na tom, že 
spósob, akým sa podávajú v tomto 
programe poznatky o vzniku ves-
míru, je názorný, vynachádzavý a 
účinný. Podia štatistiky planetá-
ria v Jene tento program hodne 
navštevuje najmá mládež. 

Československý prispevok —
program pražského planetária —
bol prijatý oduševneným potles-
kom. Ing. Rt kl, vedúci planetária 

I 
Í 

v Prahe, predstavil prístroj pla-
netária — ako robota, ktorý vedie 
dialóg s návštevníkmi. Svetelné 
efekty, moderná hudba a pohyb 
prístroja, s ktorým sa divák po-
stupne zoznamuje, boli pósobivé, 
a pritom riie samoúčelné a zane-
chali v návštevníkomh velmi dobrý 
dojem. 

Fretože konferencia mala pra-

Košické planetárium v budove Technického múzea je doteraz jediným na 
Slovensku. Pohlad do vstupnej miestnosti so stálou expozíciou. 

Foto: J. Polák 

covný charakter, po predvedení 
programových celkov vždy nasle-
dovala diskusia. Velmi zaujímavá 
bola aj prednáška pracovníkov 
podniku Zeiss z Jeny o pokroku 
vo vývoji planetárií a o ich auto-
maUzácii. 

Dojmy a poznatky, ktoré sme 
získali na konferencii, utvrdzujú 
v nás presvedčenie, že planetárium 
poskytuje pre súčasnú kultúru ne-
sxnierne vel'a možností pósobenia 
na návštevníka, ktorý svoj volný 

„Space Master" — prístroj planetária 
v Cottbuse, NDR. D možnostiach, 
ktoré poskytuje pri názornom pre-
mietaní pohybu nebeských telies na 
„umelú oblohu" planetária, presved-
čili sme sa na konferencii pracovní-
kov planetárií, poriadanej tento rok 
v Cottbuse. 

čas nechce venovat iba „zábave 
pre zábavu", ale čoraz viac vyhla-
dáva podnety, ktoré rozširujú jeho 
obzor o množstvo nových poznat-
kov. Ak hovoríme o potrebe mi-
moškolskej výchovy a vzdelávania 
mládeže i dospelých a o nutnosti 
výchovy k vedeckému svetonázo-
ru, mali by sme zvážit, akým účin-
ným — a v mnohom nenahraditel-
ným prostriedkom — je práve pla-
netárium. 

M. SCHMOGNER 
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íšte o svojom d'alekohl'ade! 

Ak. majú otec a syn spoločného koníčka, móžu sa pustiť aj do 
náročnej práce. Vidno to aj na ďalekohTade, o ktorom nám napfsal 
Ivan Molnár mladší z Galanty. Prístroj je najv5čším astronomickým 
ďalekohfadom v okrese Galanta a určite je sympatické, že sa využíva 
nielen v rodinnom kruhu, ale slúži širšiemu okruhu záujemcov na 
pozorovanie i popularizáciu astronómie. 

Stavba ďalekohPadu začala —
ako to už býva — zaobstarávaním 
vhodnej optiky. Dostali sine ju od 
svojich priatePov z Maďarska. 
Hlavné zrkadlo s priemerom 200 
mm a pomocné zrkadlo vyhotovil 
Dr. Gyárgy Kuhn, bývalý ri•aditei 
Hvezdárne Urania v Budapešti. 
Bol to dobrý základ pre stavbu 
ďalekohPadu typu Newton. Tento 
ďalekohYad má pri priemere ob-
jektívu 200 mm ohnisková vzdia-
lenost 1800 mm. Po čase sine po-
stupne dopinili hlavný ďalekohYad 
aj najpotrebnejšími dopinkami —
hYadáčikom, fotokomorou, kvalit-
ným hodinovým strojom a •pres-
ným hodinovým a deklinačným 
kruhom. Teraz už je na spolocnej 
montáži s hlavným ďalekohTadom 
viacero prístrojov. Ako hIadáčik 
slúži refraktor s achromatickým 
objektívom, ktorý má priemer 30 
mm a ohnisková vzdialenost 140 
mm. 15alej je na montáži fotogra-
fická komora s objektívom Zeiss-
Tessar 3,5/210 mm a okrem nej 
možno na hlavný ďalekohYad u-
pevnil aj fotoaparát Exakta RTL 
1000. Montáž je vybavená hodino-
vým strojom, ktorý je poháňaný 
jednosmerným elektromotorom a 
má presné delené kruhy. Príslu-
šenstvo ďalekohPadu doplňa sada 
astronomických okulárov, zenito-
vý hranol, farebné filtre na foto-
aparát atď. 

Tubus hlavného ďalekohPadu 
má štvorcový prierez. Výhodou 
tohto tubusu je, že sa dá Pahko 
pripevnit na nosnú montáž a ,tiež 
sa dá naňho bez problémov pri-
pevnit ďalšie prfslušenstvo, napr. 
okulárová hlavfca, okulárový vý-
tah, niekoIko fotoaparátov, hYa-
dáčik, premietacia doska na po-
zorovanie Slnka a na kreslenie ne-
beských objektov atd. 

Dobrá statickú pevnost tubusu 
zaistuje rámová konštrukcia z o-
cePových trubiek štvoroového prie-
rezu 20 X 20 mm. Na zakrytie 
tejto konštrukcie je použitý plech 
s hrúbkou 0,5 mm, ktorý je upev-
nený na nosnú konštrukciu. Ple-
chový kryt slúži lan na ochranu 
optických častí ďalekohPadu a 
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proti vniknutiu parazitného svetla 
na havné a vedPajšie zrkadlo. Na 
vonkajší povrch tubusu je nale-
pená biela °koženka. 

Hlavné zrkadlo je uložené na 
deviatich bodoch, aby sa zabránilo 
jeho deformáciám. Na obvode je 
zrkadlo zaistené šiestimi pružina-
mi, které zrkadlo rovnomerne pmi-
tláčajú, a zároveň zabraňujú jeho 
posunutiu v smere kolmom na 
optickú os. Toto pružné uloženie 
zároveň vylučuje aj vznik napátf 
v zrkadle v dósledku jeho tepelnej 
roztažnosti. 

Pomocné zrkadlo je upevnené na 
držiaku, ktorý je k tubusu uchy-
tený pom000u puzd°ra a štyroch 
nosní-kov z tenkého plechu licho-
bežníkového tvaru. Nosnky za-
istujú pevnú polohu zrkadla a zá-
roveň umožňujú jeho presné na-
stavenie do osi hlavného zrkadla. 
Držiak sa dá v puzdre otáčat a 
posúvat a pomocné zrkadlo možno 
na n" om nakláňat v rovine l olmej 
na optická os ďalekohPadu a tak 
nastavit do správnej polohy. 

Okulárový výtah je urobený tak, 
aby sa okulár pri zaostrovaní ne-
otáčal okolo svojej osi. Okulár sa 
posúva pom000u ozubeného hrebe-
ňa a otočnej ,ovládacej matice. Na 
konec okulárového výtahu mož-
no naskrubkovat vymenitePné oku-
lárové objímky, které umožňujú 
použfvanie okulárov od róznych 
výrobcov. Fotoaparát sa •pripája 
na okulárový výtah pomocou me-
dzikrúžkov. Na ovládacej matici 
je delenie pre odčítanie polohy 
okulára s presnostou ± 0,1 mm. 
Dá sa to využívat najmá pri odha-
dovaní jasnosti objektov pomocou 
tzv. Beyerovej metódy. 

Sada okulárov umožňuje do-
siahnut zváčšenie 35, 70, 110 a 300 
násobné. HPadáčik, ako móžete 
Pahko odhadnút podTa jeho para-
metrov, slúži len na hrubé nasta-
venie ďalekohPadu .pomocou vlák-
nového kríža. Zenitový hranol u-
Pahčí pozorovanie cez hTadáčik 
v každej polohe hlavného ďaleko-
hPadu. Zaostrenie obrazu v hTa-
dáčiku je možné pomocou otáča-

Pohiad na ďalekohrad s montážou. 
V pozadí je odsuvná búdka, ktorá 
tvorí ochranný kryt ďalekohTadu. 

Okulárová čast dalekohIadu s ovlá- 
dacou maticou. Na spodnej strane 
tubusu je koliesko, ktorým sa ovlída 
jemné nastavenie ďalekohTadu v de- 
klinácii a naIavo od neho vidíme 
držiak, ktorý slúži na upevnenie fo-
toaparátu. 

Detail skrutky a matice pre jemné 
nastavenie ďalekohPadu v deklinácii. 
Dobre vidno aj kibovú spojku s hria-
derom, ktorý vedie k ovládaciemu 
koliesku pri okuláre. 
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9kulárový výtah sú zariadením prc 
osvctlenic vláknového ki íža. (V ruke 
pozorovatera je regulátor otáčok mo- 
tora, poháňajúceho montáž.) 

i~otokoinora s objektívoÄn iss-1`cv- 
sar 3,5, 210 upevnená na paralaktický 
kríž pomocou vidlicovej montáže. 
Vidno aj ručné ovládanie jemného 
pohybu v rektascenzii a aretačnú 
skrutku deklinačnej osi. 

Elektrický pohon iľalekohradu: elek- 
troinotor s prevodovkou pohái':a zá- 
vitovkový prevod polárnej osi pre po-
hyb v rektascenzii. 

belený kruh s nóniusom na južnon 
konci polárnej osi. 

nia objektívu, ktorý je uložený 
v puzdre s vnútorným závitom. 

Fotokomora je vlastnej výroby, 
vrátane kazetovej časti. Jej kon-
štrukcia umožňuje nastavovat 
osbrost obrazu jemným posunom 
objektívu voči kazetovej časti prí-
stroja. Fotokomora je upevnená na 
paralaktický kríž dalekohladu vo 
vidlicovej montáži tak, že sa dá 
samostatne nakláňat okolo dekli-
načnej osi. Nastavenie v .dekliná-
cii sa robí pomocou deleného kru-
hu s presnostou ± 0,5°. 

Touto úpravou sa docieli, že fo-
tokomora má minimálne chvenie 
a netreba zvyšovat hmotnost pro-
tizávažia, lebo zataženie deklinač-
nej osi sa upevnením kamery me-
ní len nepabruie. 

Fotokomora slúži na fotografo-
vanie hviezdnej oblohy, na vyhla-
dávanie malých planét, komét a 
na fotografované zaujímavých 
konfigurácií. Dobrá Zei~sova op-
tika dovoluje fotografovat na film 
formátu až 18 X 18 cm. Toho času 
z'technických dóvodov fotografu-
jem len na plochý film ORWO 
NP formátu 6 X 9 cm. 

Na tubus dalekohladu sa dajú 
pripevnit dalšie fotoaparáty, s kto- 
rými možno fotografovat súčasne. 
Na pointovanie fotoaparátov a fo-
tokomory, hlavne pri dlhších ex- 
pozíciách, používarne hlavný dale- 
kohlad. Pri pointách i sa .používa 
okulár s vláknovým krížom, ktorý 
je vyrytý na sklenú plochu a je 
osvetlený zboku. Špeciálne vyrie- 
šenie objímky vláknového kríža 
dovoTuje používat všetky druhy 
pozitívnych okulárov. 

Nemecká parala:ktická montáž 
uYahčuje prácu s dalekohladom. 
Polárna a deklinaóná os sa otáča 
v kuželíkových ložiskách, ktoré 
dobre prená.čajú nelen radiálne, 
ale aj axiálne sily, ktoré vznikajú 
v dósledku naklonenia polárnej 
osi. 

Na pohon dalekohladu slúži 
elektromotor na jednosmerný •prúd 
s napátím 12 V cez prevodovku. 
Napája sa zo siete 220 Vi cez trans-
formátor a usmerňovač. Elektro-
motor má náhradný zdroj prúdu 
— 12 V akumulátor z osobného 
auta. Jednosmerný prúd slúži aj 
na osvetlenie vláknového kríža a 
delených kruhov, p•rípadne aj na 
osvetlenie hviezdnej mapy a pra- 
covnej 'plochy pri zapisovaní na-
pozorovaných údajov. 

Hrubé n•astavenie dalekohladu 
je možné 'po uvoYnení aretačných 
skrutiek. l7alekohYad je vyvážený 
tak, že aj po uvoYnení aretačných 
skrutiek zostane v rovnováhe v Yu-

bovoYnej polohe. Po hrubom na-
stavení objektu, zvyčajne cez hTa- 
dáčik a po Datiahnutí aretačných 
skrutiek nasleduje spresné nastave- 
nie pomocou jemného pohybu 
v oboch smeroch. 

Počas dlhších expozícií je možné 
upravit pohyb dalekohladu v de-
klinácii mechanicky — pomocou 
jemného závitu a v rektascenzii 
elektricky, t. j. zmenou otáčok 
elektrického motory pomocou 
reostatu. 

Niekedy treba hYadat nebeský 
objekt pomocou jeho rovníkových 
súradníc. Preto sú na hodinová a 
deklinačnú os dalekohladu upev-
nené delené kruhy s nóniusom. 
Pomoeou týchto delených krchov 
sa dá nastavit objekt na hodino-
vom kruhu s presnostou + 0,5 mi-
núty a na deklinačnom kruhu 
s presnostou f 0,1°. Táto presnost 
pine postačuje na to, aby bol hla-
daný objekt v zornom poli hlav-
ného dalekohladu. 

Ked sa nepozoruje, dalekohlad 
je krytý plechovou búdkou, ktorá 
sa dá po otvorení odsunút na šty- 
roch kolesách. Izoláciu medzi po-
hyblivým krytom a betónovou 
plochou, na ktorej je dalekohYad, 
tvoria gumené lišty. Tepelná izo- 
lácia stien búdky je z polystyrénu 
hrúbky 5 cm. Po zakrytí daleko-
hladu sa kolesá búdky dajú upev-
nit, zabrzdiE, aby sa kryt neposú- 
val napr. pri nárazoch vetra. Táto 
konštrukcia je odolná voči pove- 
ternostným vplyvom, dokonale 
chráni dalekohlad a jeho príslu- 
šenstvo a pine vyhovuje požiadav- 
kám amatéra — astronóma. 

ĎalekohTad slúži najmá na po- 
zorovanie zákrytov a zatmení, fo- 
tografovanie Mesiaca, pozorovanie 
planét a ich .mesiacov, ako aj na 
vyhYadávanie komét a :planétiek. 
Hodne sa využíva aj na populari- 
záciu astronómie a okrem toho aj 
na zácvik mladých astronómov 
amatérov, ktorým umožňujeme 
demonšbračné i zácvičné pozoro- 
vania s najváčším dalekohladom 
nášho okresu. 

Teraz plánujeme dopinit príslu-
šenstvo dalekohladu o zamiadenie, 
ktoré umožní pozorovat Slnko po-
mocou hlavného dalekohladu. Na 
montáž chceme pripevnit další 
Newtonov reflektor 125/1000 mm, 
ktorý je už hotový a bude slúžit 
na pointovanie hlavného daleko-
hladu. Aj hYadáčik vymeníme za 
výkonnejší typ a dopiníme okulá-
rovú čase hlavného dalekohladu 
o pozičný mikrometer. 

IVAN MOLNAR mladší 
ul. Leskoslovenskej armády 991 
924 01 Galanta 
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DESIATY R0CNiK SCŤAŽE 

Vesmír 
'e n

}
áš 

suet 

Tohtoroční vífazi 
súfaže Vesmír je 
náš svet v kategó-
rii stredoškolákov 
— Peter Dubec a 
Jaroslav Gerboš z 
gymnázia v Ri-
mavskej Sobote. 

Foto: Peter 
Zimnikoval 

Ked sme organizovali prvý ročník našej krajskej 
astronomickej súfaže „Vesmír je náš svet", sotva sme 
mohli predpokladaf, že si mládež toto podujatie na-
toTko obTúbi. Ukázalo sa však, že zápolenie vo vedo-
mostiach móže byf pre účastníkovi divákov práve tak 
zábavné, napínavé a prífažlivé ako športové súfaže. 
Tým viac, že ide o súfaž náročnú: vyžadujú sa aj po-
znatky, ktoré sa nevyučujú v škole. Súfaží sa vo ve-
domostiach, ktoré mladí Tudia získali z vlastného záuj-
mu — v astronomických krúžkoch a samostatným štú-
diom. Súf až, kde majú mladí záujemcovia o astronómiu 
možnost zmeraf svoje vedomosti i úroveň logického 
myslenia, postupne získala na prestíži. V prvom roč-
níku zapojilo sa do nej 13 škol a v desiatom už 62 
škol Stredoslovenského kraja. Ukazuje to, že vplyv 
súfaže na rozvfjanie náročných záujmov mladých Pudí 
a na ich svetonázor rozhodne nie je zanedbatelný. 

Na jubilejný desiaty ročník našej súfaže pozvali sme 
si aj všetkých vítazov z minulých ročníkov. Na spoloč-
nej besede hovorilo sa najmá o tom, ako sa kto začal 
zaujímat o astronómiu a čo všetko tento zaujímavý 
koníček prináša. Medzi vífazmi našej súfaže sú mnohí, 
čo si astronómiu obTúbili natolko, že sa im stala po-
volaním. Dvojnásobný vífaz súfaže Miroslav Znášik 
pracuje po ukončení vysokoškolského štúdia astronómie 
na Krajskej hvezdárni v B. Bystrici, další dvojnásobný 
vífaz, Metod Saniga, končí štúdium astronómie na 
Karlovej univerzite v Prahe, Július Kotrč študuje astro-
nómiu na UK v Bratislave, Peter Zimnikoval po ukon-
čení PF pracuje na hvezdárni v B. Bystrici, Ján Fab-
rícius ako pozorovatel observatória AÚ SAV na Skal-
natom Plese. Mnohí sa však na vysokoškolské študium 
astronómie nedostali, a preto si zvolili velmi príbuzné 
študijné odbory. Sú to napr. Ivan Kopal, Máriá Hrn-
čiarová, Samuel Koróny, Tatiana Pažúrová, Gabriela 
Vangerová a další. 

Avšak aj tí, ktorí si zvolili mé povolanie, zaspomí-
nali si pri besede na chvíle strávené v astronomickom 

VIŤAZI 1.-10. ROČNtKA SÚŤAŽE VESMÍR JE NÁŠ 
SVET: 

I. kategória — žiaci základných škál 
1973 —Peter Huba a Stanislav Ňuňuk, III. ZDŠ Žiar 

nad Hronom (vedúca astronomického krúžku K. 
Šebeňová) 

1974 —Miroslav Čaba a Rób ert Martinček, II. ZDŠ Žiar 
nad Hronom (Š. Kochan) 

1975 — Róbert Škultéty a Milan Boško, ZDŠ Lazany 
(E. Kušnírová) 

1976 — Gabriela Vangerová a Peter Matejíček, III. ZDŠ 
Žiar nad Hronom (K. Šebeňová) 

1977 Gabriela Vangerová a Ivan Ivanič, III. ZDŠ Žiar 
nad Hronom (K. Šebeňová) 

1978 — Ivan Melo a Boris Melo, ZDŠ Strečno (O. Ba-
níková) 

1979 — Alfréd Vanek a Róbert Keresteš (M. Ciglanová) 
1980 — Viliam Kapusta a Stanislav Kadaš (L. Kuricová) 
1981 — Ján Ilavský a Peter Brtáň, ZDŠ Važec (Z. Liš-

tiaková) 
1982— Juraj Suja a Anton Mózer, ZŠ Modrý Kameň 

(J. Fekete) 

II, kategória — žiaci stredných škál 
1973— Peter Zimnikoval a Ján Fabrícius, MO SZAA 

B. Bystrica (D. Očenáš) 
1974 —Miroslav Znášik a Ivan Kopal, MO ZSAA Žilina 

(J. Šatara) 
1975 — Miroslav Znášik a Jana Skřivánková, MO SZAA 

Žilina (Š. Veselý) 
1976 —Metod Saniga a Marián Janiga, Gymnázium Ru-

žomberok (L. Kočnerová) 
1977— Mária Hrnčiarová a Sámuel Koróny, Gymnázium 

B. Bystrica (L. TopoTský) 
1978 — Metod Saniga a Juraj Gajdoš, Gymnázium Ru-

žomberok (L. Kočnerová) 
1979 — Tatiana Pažúrová a Michal Krupa, Gymnázium 

B. Bystrica (L. Topolský) 
1980 — Gabriela Vangerová a Jana Čanigová, Gymná-

zium Žiar nad Hronom (J. Gachalová) 
1981 —Miroslav Žirko a Ján Šimko, Gymnázium Martin 

(M. Barbierová) 
1982 — Peter Dubec a Jaroslav Gerboš, Gymnázium Ri-

mavská Sobota (K. Kerekešová) 

ASTRONOMICKÁ SI3ŤAŽ V OKRESE ROŽŇAVA 

Vesmír okolo nás 
Rožňavská hvezdáreň tradične poria-

da okresnú súfaž mladých astronómov, 
ktorá je vyvrcholením práce astrono-
mických krúžkov pri základných a 
stredných školách. Tento rok v nej sú-
fažilo 60 žiakov, avšak obecenstvo bobo 
ovela početnejšie — v sále sa zišlo do 
200 záujemcov. V kategórii žiakov zá-
kladných škál sa umiestnili : 

1. Gabriel Zubrický (ZŠ v Rožňave na 
ul. Pionierov; vedúca astronomické-
ho krúžku I. Tóbisová) 

2. Eva Tomková (ZŠ v Rejdovej, ve-
dúca M. Tomková) 

3. Anna Hrivnáková (ZŠ v Lubeníku, 
vedúca R. Dusová) 

krúžku, na večerné pozorovania i kamarátov a zhodli 
sa n tom, že práca v astronomickom krúžku dala im 
mnoho do života pri rozvíjaní záujmov a postojov. 

Sme preto velmi radi, že sa nám daní pracovat s mlá-
dežou prífažlivými formami a máme hrejivý pocit, že 
sme v mnohých mladých Tudoch prebudili záujem 
o poznávanie, ktorý im bude v živote účinne pomáhat 
pri formovaní vedeckého svetonázoru a správnych ži-
votných postoj ov. 

Vífazi II. kategórie: 
1. Pavol Tomášik 
2. Eva Bernáthová 
3. Marián Lapšanský 

Všetci sú žiakmi Gymnázia v Rožňave, 
kde astronomický krúžok vedie J. Vido. 
Úroveň vedomostj súfažiacich, a to ob-
zvlášf v kategórii mladších žiakov, bola 
velmi dobrá. Ukazuje to systematickú 
prácu astronomických krúžkov, za čo 
patrí poáakovanie všetkým vedúcim. 

V. Kováčová 

Predseda poroty Peter Ivan z Krajskej 
hvezdárne v Prešove odovzdáva čestné 
uznania a suveníry súfažiacim. 

Snímka: Štefan Orbán 

Pavel Vozár, 
pracovník Krajskej hvezdárne 

v Banskej Bystrici 
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DUŠAN KALMANČOK 

POZORUJT 
S MAMI 

VOLNÝM OKOM 
ĎALEKOHL'ADOM 
FOTOAPARÁTOM 

Október a november z hladiska 
postavenia planét na oblohe pat- 
ria medzi najzaujímavejšie mesia- 
ce za posledných niekol'ko desiatok 
r~okov. 

Planéty sú na oblohe postavené 
tak, že niektoré z nich vóbec ne-
vidno (sú v konjunkcii so Slnkom) 
a niektoré móžeme vidiet len tesne 
pred východom Slnka, alebo tesne 
po jeho západe. 

Ako sú planéty rozložené v pne-
store móžeme vidief z nasledujú- 
cich obrázkov. Obr. Č. 1 predsta- 
vuje skutočné dráhy planét v sl- 
nečnej sústave v novembni. Horný 
obrázok predstavuje planéty po 
Mars, dolný ostatné. Vidíme, že 
Zem je na opačnej strane od Sln-
ka ako všetky ostatné planéty. 

Obr. 1 

Ako takáto situácia vyzerá na 
oblohe vidíme na obrázku č. 2. 
Na vodorovnej 'ose je polovina ho-
rizontu od východu na západ. 
Všetky planéty sú na dennej oblo-
he a premietajú sa nám do blíz-
kosti Slnka. Mars, lVeptún, Urán 

a Jupiter sú na oblohe večer, Sa-
turn, Merkúr a Pluto ráno. Venu- 
ša je v konjunkcii so Slnkom. Tak-
to vyzerá postavenie planét po nie- 
koPko dní koncom októbna a za- 
čiatkom novembra vždy okolo po- 
ludnia. 
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V októbri móžeme pozorovat 
Merkúra, ktorý je pomerne vyso-
ko nad ekliptikou a je 17. X. v naj- 
váčšej západnej elongácii, je teda 
na oblohe ráno pred východom 
Slnka. Nájdeme ho pomocou pri- 
pojeného obrázka Č. 3 najneskór 
45 minút pred východom Slnka, 
neskór zanikne v jeho svite. 
V priebehu októbra sa do kon- 

junkcie so Slnkom dostane Merkúr 
(2. X.) .a Saturn (18. X.). V no- 
vembri sa dostanú do konjunkcie 
so Slnkom postupne Venuša (2. 

XI.), Jupiter (13. XI.), Merktiu (19. 
XI.) a Urán (27. XI.). Z toho jasne 
vidno, že všetky planéty okrem 
Marsa, ktorý móžeme vidief večer 
po západe Slnka nízko n:ad nápad-
ným obzorom, sú len fažko pozo-
rovatelné. 

V októbri však móžeme pozoro-
vat meteory roja Orioníd, ktorého 
maximum činnosti pripadá na 21. 
X. Podmienky na pozorovanie sú 
velmi dobré, nakolko je Mesiac 
práve v prvej štvrti. 

O mesiac neskór v novembri sa 
nám znova naskytne možnost po-
zorovat meteory, pre zmenu zasa 
roj Leoníd. Maximum činnosti 
Leoníd pripadá na 17. XI. Pod-
mienky na pozorovanie sú ešte 
lepšie, Mesiac je práve dva dni po 
nove. 

274 276 278 280 282 284 286 286 A~ 

Obr. 3 

Technici pre planetáriá 
Výrobca planetárií, n. p. Zeiss 

v Jene, NDR, :poriada pre zá-
ujemcov zo zahraničia 20-dňové 
kurzy, na ktorých sa frekventanti 
zaškolia do prevádzky, údržby a 
opráv jednotlivých typov plane-
tárií. Pre váčšie typy planetárií 
(a°ko je Planetárium kozmických 
letov) školia sa v osobitnom kur-
ze mechanici a v osobitnom pra-
covníci Ire údržbu a opravy elek-
tronických častí. Pne menšie ty-
py, ako je Malé planetárium ZKP 
2, vyškolia sa servisní technici na 
zvládnutie mechaniákej i elektro-
nickej časti planetária v jednom 
20-dňovom kurze. Absolventi zís-
kajú osvedčenie servisný technik. 
Náplň kurzu servisných techni-
kov pre Malé planetárium ZKP 
2: stavba, prevádzka a riadenie 
prístroja, oboznámenie sa s jeho 
mechanikou i elektronikou, na-
rábanie s prúdovými okruhmi, 
ovičenia v justova.ní, údržbe, zis-
fovanie a odstraňovanie chýb. 
Predpoklady: základné ved'omos-
ti základov mechaniky, optiky, 
elektroniky a astronómie. Vy-

učuje sa v týchto jazykoch: ne-
meoky, rusky, anglicky, francúz-
ky a španielsky. 

Pretože na Slovensko sa už do-
viezli tni planetáriá typu ZKP 2, 
ktoré zatial ode sú v prevádzke, 
zrejme bude pre organizácie na-
n.ajvýš aktuálne zaškolif pracov-
níkov pre obsluhu a údržbu. Ter-
míny kurzov možno dojednat 
cestou zastupitelstva Zeiss v 
ČSSR a kurzy sa objednajú v 
podniku Merkúria v Praho, kde 
sa organizácie dozvedila 'aj pla-
tobné záležitosti. V prípade záuj-
mu váčšieho počtu pracovn kov 
možno sa pokúsif dohodnúf u-
sporiadanie kurzu v SSR. Z toh-
to hradiska by boto rozumné zis-
tif záujem jednotlivých organi-
zácií a predložif požiadavky ko-
lektívne. Rád sa ujmem organi-
zácie v tejto záležitosti — záujem-
ci sa móžu so mnou skontaktovaf 
na adrese: Okresný astronomic-
ký kabinet pri OOS Košice-vi-
'diek, Mestské kultúrne stredisko, 
044 25 Medzev, tel. 931-88. 

M. Schmágner 
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Obloha v októbri 
a novembri 

VÝCHODY A ZÁPADY SLNKA 
Deň východ západ 

hm hm 

VÝCHODY A ZÁPADY MESIACA 
Deň východ západ 

hm hm 
3.10 5 45 17 
7. 10 5 50 17 

r11. 10 5 5Fi 17 
15. 10 8 02 16 
19. 10 6 08 16 
23. 10 6 15 16 
27. 10 6 21 16 
31. 10 6 27 16 

4. 11 6 33 16 
8.11 6 40 16 

12.11 6 46 16 
16. 11 6 52 16 
20. 11 6 58 t5 
24.11 7 04 15 
28. 11 7 10 15 
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Údaje sú v SEČ a platia pre stredné 
Slovensko (-1h17D1, 48°40) 

19 3.10 1T 59 5 46 
11 7. 10 19 56 10 50 
02 11.10 23 58 14 51 
55 15.10 3 45 16 47 
47 19.10 8 33 18 18 
39 MESAL`NĚ FAZY 23. 10 12 33 20 53 
32 Deň h m fáza 27. 10 14 54 - -, 
26 3. 10 2 09 spin 31.10 16 24 4 39 
19 10. 10 0 27 III 4. 11 .1.8 38 9 50 
13 17.10 1 05 nov 8.11 23 03 13 32 
08 25.10 1 09 I 12.11 2 45 15 13 
03 1.11 13 57 sp1n 16.11 7 25 16 48 
58 8. 11 7 39 III 20. 11 11 15 19 36 
55 15.11 16 15 nov 24.11 13 20 23 52 
52 23. 11 21 06 I 28. 11 1 48 3 27 
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17.10. o 19 h 12 min: Merkúr v najváčšej západnej 
elongácii od Slnka (18°) 

18.10.0 15 h 54 min: Jupiter 3° južne od Mesiaca 
21.10.018 h 00 min: Mars 3° južne od Mesiaca 
1.11.0 06 h 48 min: Merkúr 0,7° južne od Saturna 

Obloha koncom novembra po polnoci. Stredom 
snímky tiahne sa Mliečna cesta, ktorá postupne 
prechádza týmito súhviezdiami: Kasiopeja, Perzeus, 
Povozník, Bliženci, Jednorožec. V dolnej časti sním-
ky vidno Orión. Jasná hviezda vTavo dolu je Sí-
rius, alfa Velkého psa. Svetlá škvrna nad Oriónom 
je planéta Jupiter, ktorá v čase expozície snímky 
bola práve v Blížencoch. Napravo od Jupitera pekne 
vidief otvorenú hviezdokopu Plejády a na pravom 
okraji snímky je Hmlovina v Androméde. Velký 
voz je vPavo hore. 

Snímka je z archívu Observatória Asii ČSAV 
v Ondřejove a poskytol nám ju RNDr. Z. Ceplecha, 
DrSc. Urobená je kamerou typu „rybie oko". 
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PREDNÁ 
STRANA 

:OBÁLKY 

Biela koróna zo 16. februára 1980 po farebnom spraco-
vaní vo filmových ateliéroch Komunálnych služieb v Ko- 
šiciach (J. Svrčina). Jednotlivé farebné pásy (izodenzity) 
zodpovedajú miestam v koróne s rovnakou intenzitou. 
Umožňujú, aby lepšie vynikli rózne štruktúry vo vnútor- 
nej koróne, ktoré na čiernobielej fotografii nic sú rozlí- 
šiteTné. Ak by sa urobila presná kalibrácia, mohli by sa 
používaE na určovanie absolútnej jasnosti bielej korány, 
prípadne na určovanie elektrónovej hustoty. Ak sa farby 

na obrázku tohto typu opakujú pri postupe do vonkajších častí slnečnej 
koróny, neznamená to rovnaké svetelné pomery vo vnútornej a vonkajšej 
koróne — výher farieb pri spracovaní je PubovoPný. 

ZADNÁ 
STRANA 
OBÁLKY 

Úpiné zatmenie Slnka v júli minulého roku pozorovala 
v ZSSR pri Bratsku aj 20-členná expedícia z NDR. Okrem 
dvoch pracovníkov z Observatória Akadémie vied v Tau-
tenburgu, ktorí robili odborné pozorovania, všetci ostatní 
členovia expedície boll amatéri. Snímku bielej korány, 
ktorú získala táto expedícia, spracovani potom na obser-
vatóriu v Tautenburgu (W. Hiigner a W. Rose) fotografic-
kou ekvidenzitometrickou metódou. Jednotlivé ekvidenzity 
(krivky, ktoré ohraničujú miesta s rovnakým stupňom 

sčernania na filme) sa pri d'alšom spracovaní odlíšili farebne. Výsledkom 
tohto spracovania sú oba obrázky, ktoré vidíte na zadnej strane obálky. Na 
jednom je farebná'kompozícia štyroch ekvidenzít a na druhej je červenou 
farbou znázornená koróna a modrou jedna ekvidenzita. Vonkajšia ekvi-
denzita vykresluje hranicu, pokiaF siaha na filme sčernanie. 
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