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Dye snímky galaxie v Androméde — a na
oboch je meteor. Je sice pravda, že na fotografii 24-ročného Milana Kmenta je meteor
len maličký v porovnaní s bolidom na slávnej
snímke Josefa Klepeštu, ktorá vznikla o pol
storočia skór, ale ked tak vidíme obe snímky
vedra seba, mimovoTne nám zíde na um, či
náhodou meteory s obrubou nelietajú do zorného popa práve vtedy, ked si niekto fotografuje špirálovú galaxiu v Androméde —
jeden z najobFúbenejších námetov amatérskych snímok oblohy.
Milan Kment získal za svoje precízne snímky objektov oblohy jednu z prvých cien súfaže Astrofoto '82, ktorej vyhodnotenie uverejňujeme v tomto čísle Kozmosu a jeho zaujímavá snímka galaxie v Androméde dáva
cítit, že dorastá nová generácia amatérov,
ktorí v oblasti astronomickej fotografie budú
pokračovat v tradíciách takých amatérov,
akým bol u nás Josef Klepešta.

III. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA 0 AMATÉRSKEJ ASTRONÓMII
V tomto čísle Kozmosu prinášame materiály z III, celoslovenskej konferencie o amatérskej astronómii, ktorá sa konala 17.
decembra 1982 v Hurbanove. Hlavný referát predniesol PhDr.
František Karas, riaditeT odboru osvety Ministerstva kultúry SSR.
Podrobne rozobral možnosti skvalitňovania práce našej amatérskej astronómie, pričom poukázal na rezervy v riadiacej práci
a metodickej činnosti. Tento rozborový referát bol podkladom pre
formulovanie úloh pre nasledujúce obdobie, ktoré sú zhrnuté
v záverečnej správe konferencie.

PhDr. František Karas, riaditel odboru osvety Ministerstva kultúry SSR

Hodnotenie práce
a program rozvoja

Organizačno-inštitucionálna
sjet
amatérskej astronómie, aj ked' sa
formovala v menšom početnom rozsahu, mala vždy významné a nezastupitelné miesto v systéme spoločenských inštitúcií s výchovným poslaním. Ľudové hvezdárne boli a sú
dóležitým nástrojom realizácie kultúrnej politiky KSČ a socialistického štátu s prvoradou orientáciou na
svetonázorovú výchovu. Popularizáciou prírodných a technických vied,
rozvíjaním technickej zručnosti a
myslenia a podielom na odbornej
pozorovateTskej činnosti účinne prispievali a prispievajú k šfreniu a
upevňovaniu vedeckého svetového
názoru a k zvyšovaniu úrovne všeobecného, odborného a polytechnického vzdelávania občanov.
HODNOTENIE PRÁCE HVEZDÁRN!

Pohlad na účastníkov konferencie

Obsahom svojej činnosti sa Tudové hvezdárne orientovali predovšetkým na popularizáciu poznatkov
z astronómie, kozmonautiky a príbuzných prírodných vied, na vlastnú
odbornú pozorovateTskú prácu a školitelskú a edičnú činnost. Základným
adresátom ich pósobenia bola predovšetkým mládež, ktorá v roku 1981
tvorila prevažnú váčšinu z 14 250
členov v 770 astronomických krúžlcoch, pri kterých ludové hvezdárne
organizovali pravidelné podujatia,
pozorovania, semináre, zrazy mladých astronómov, exkurzie, sútaže,
atd.
Medzi najfrekventovanejšie formy
popularizačno-vzdelávacieho pósobenia hvezdární patrili prednášky.
cykly prednášok, besedy, filmové večery, výstavy, verejné pozorovania.
oko aj náročnejšie formy — ludové
akadémie a Tudové univerzity. Pozitívny vývoj v tejto činnosti sa zaznamenal najmá v posledných rokoch.
NávštevnosE hvezdární sa v porovnaní s rokom 1975 zvýšila takmer
o 100 tisíc návštevníkov ročne. Len

v roku 1981 uskutočnilo sa na ludových hvezdárňach vyše 5 tisíc podujatí a na dvojnásobok vzrástol počet
podujatí typu „S ďalekohTadom do
verejnosti". Aj sútaže významne prispeli k celkovej popularizačnej činnosti Tudových hvezdární. V rámci
celoslovenskom
prebiehali sútaže
„Čo vieme o hviezdach", fotosútaž
„Astrofoto", lcvízová sútaž „A hviezdy žiaria", výtvarná žiacka sútaž
Vesmír očami detí", ako aj sútaž pre
pionierov o odbornost „Mladý astronóm". Svoje sútaže poriadajú aj
krajské hvezdárne: kvízovú sútaž
„Vesmír je náš svet" každoročne organizuje KH v Banskej Bystrici, sútaž o najlepší astronomický krúžok
Východoslovenského kraja poriada
KH v Prešove a žiacke výtvarné sútaže sú už tradičně podujatia KH
Hlohovec. Medzi úspešné podujatia
patria aj výstavy s astronomickou
tematikou.
Dóležitou súčastou poslania Tudových hvezdární je aj ich odbornometodicIcá činnost. V rámci nej

hvezdárne usmerňujů činnost v oblasti amatérskej astronómie, poriadajú
celý rad seminárov a školení, kterých sa ročne uskuteční v priemere
40, vydávajú hodnotné pom©cky, metodické materiály a
publikácie.
Z krajských podujatí tohto druhu
mali podnetný charakter najmu semináre o helioenergetike, ktoré pravidelne poriada KH v Hlohovci, semináre ku svetonázorovým otázkam,
poriadané hvezdárňou v Banskej
Bystrici a metodické semináre o práci astronomických krúžkov, ktoré
organizuje KH v Prešove. Ďalšou
úspešnou formou metodickej činnosti hvezdární sú astronomické prak tiká. ZatiaT čo r. 1976 sa uskutočnilo
len 7 praktík, r. 1981 už 17 a počet
účastníkov vzrástol takmer na trojnásobok.
Medzi účinné formy práce ludových hvezdární jednoznačne zaratúvame zrazy mladých astronómov,
ktoré sa tradične konajú na celoslovenskej, krajských i okresných
úrovniach. Z nich najvýznamnejší
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je celoslovenský Zraz mladých as.tronómov Slovenska, ktorého sa zúčastňujú aj astronómovia-amatéri z dalších socialistických krajin. Hodno
tiež spomenút KH v Hlohovci, ktorá
poriada zraz nielen pre stredoškolákov, ale aj pre pionierov, a to aj
počas zimných prázdnin.
Publikačnú činnost charakterizujú
najmá knižné publikácie, preklady,
návody na pozorovania a konštrukciu astronomických prístrojov a pomócok, mapy, astronomické kalendáre a ročenky, zborníky, fotosúbory i diafilmy. Z knižných titulov
z edície SÚAA v Hurbanove v rokoch 1976-1980 hodno spomenút
preklad knihy Voroncova-VePaminova
—
Astronómia, Minaertovej
Praktickej astronómie a Jagodinského Vesmírny pulz biosféry. Z praktických návodov to boli práce I. Zajonca — Stavba amatérskych astronomických dalekohladov, ako aj
Atlas súhvezdí. Z krajských vydaní
si zasluhuje pozornost predovšetkým
Astronomická ročenka, ktorú vydáva
KH v Hlohovci, bulletin o pozorovaniach Slnka, ktorý vydala KH v Prešove i minipublikácia, ktorú KH
v Banskej Bystrici vydala pri príležitosti 400. výročia zverejnenia Pribitzerovho Traktátu o kométe. Aj
okresné hvezdárne vydávajú napr.
astronomické tabulky, spravodaje a
metodické materiály. Avšak aj v edičnej činnosti je problém duplicity
a otvorenou zostáva aj otázka kvality. Celkove vydali hvezdárne 514
titulov róznej astronomickej literatúry, diafilmov, fotosúborov a pod.
v náklade 208 350 exemplárov.
Časopis Kozmos, ktorý vydáva
v spolupráci so Slovenskou astronomickou spoločnosfou pri SAV Slovenské ústredie amatérskej astronómie v Hurbanove, vychádza od
r. 1970 a za túto pomerne krátku
dobu dosiahol velmi dobrú úroveň.
Je nesporné, že Kozmos je časopis
kvalitný, perspektívny a svojou odbornou i estetickou úrovňou dobre
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reprezentuje našu amatérsku astronómiu. S uspokojením konštatujeme.

že sa v poslednom období už viac
orientuje na problematiku amatérskej astronómie, čím prehibil svoju
úlohu organizátora a propagátora
tejto hodnotnej záujmovej činnosti.
ktorá vedie mládež k aktívnemu využívaniu volného času.
Odborno-pozorovatelská
činnost
hvezdární je podmienená personálnym a materiálno-technickým vybavením jednotlivých praeovísk. Velmi
dobré výsledky sa dosiahli v pozorovaní Slnka; naše hvezdárne sa zapojili aj do medzinárodného programu Roku slnečného maxima. Dlhodobú tradíciu, najmá v Stredoslovenskom kraji, má pozorovania meteorov.
Významným prínosom pre odbornú činnost je inštalovanie velkého
horizontálneho spektrografu na Hvezdárni v Hurbanove. Na jeho využitie pri výskume Slnka i pri výučbe
najmá študentov astronómie, bude
treba vypracovat osobitný program.
SÚAA v Hurbanove sa už roky
významnou mierou podiela na výchove a vzdelávaní pracovníkov Pudových hvezdární. V rámci pomaturitného štúdia astronómie uskutočnilo sa už 6 dvojročných študijných
cyklov, ktoré absolvovalo vyše 50
poslucháčov, čím sa podarilo zabezpečit stredné odborné vzdelanie pre
velkú časí profesi•onálnych pracovníkov Pudových hvezdární.
Prínosom pre amatérsku astronómiu na Slovensku bola úzka spolupráca s vedeckými, kultúrno-výchovnými a spoločenskými organizáciami. Boli to predovšetkým Astronomický ústav SAV a ČSAV, Slovenská astronomická spoločnosf pri
SAV, Matematicko-fyzikálna fakulta
UK v Bratislave, Hvezdáreň a planetárium hl. mesta Prahy, hvezdáreň v Brne, Hradci Králové a vo Valašskom Mezirici. Bude treba, aby
sa aj v budúcnosti táto spolupráca
prehlbovala tak, aby výsledky spo-

HVEZDÁRNE VO VÝSTAVBE
PLANETÁRIUM VO VÝSTAVBE

ločnej práce dosahovali čoraz vyššiu
kvalita.tívnu úroveň.
PRISTROJE A VYBAVENIE
Hvezdárne okrem moderných prístrojov, ako je už spomínaný horizontálny spektrograf v Hurbanove.
nový 60-cm dalekohYad na Krajskej
hvezdárni v Hlohovci, disponujú aj
váčším počtom prenosných dalekohladov. V súčasnostije na Slovensku
vyše 30 reflektorov a refraktorov
s priemerom do 150 mm, 6 reflektorov do 250 mm a 5 reflektorov nad
250 mm. Dva refraktory sú do
250 mm a jeden nad 250 mm. Hvezdáreň v Hurbanove vyrobila za obdobie piatej pátročnice 167 malých
prenosných dalekohladov, ktoré si
zakúpili váčšinou školy, astronomické krúžky i jednotlivci prostredníctvom n. p. Učebné pomócky Banská
Bystrica. Tieto dalekohlady sú zatiaP jedinou technickou pomóckou.
ktorou v širšom meradle možno vybavit astronomické krúžky, čo možno považovat za pomerne nevyhovujúce.
Musíme však konštatovat, že na
Slovensku sa podstatnejšie nedarí
vylepšovat priestorovú situáciu ludových hvezdární. Účelové objekty
majú len hvezdáreň v Hurbanove a
v Rimavskej Sobote. Niektoré hvezdárne si vylepšili, potažne vylepšujú
priestorové podmienky prístavbou a
rekonštrukciou (Hlohovec, Prešov,
Banská Bystrica), Hurbanovo získaVa nové priestory výstavbou novej
administratívnej budovy a pavilónu
pre slnečný horizontálny spektrograf.
Avšak sú okresy, v ktorých sa s výstavbou účelových budov hvezdární
ráta v siedmej, prípadne v ósmej pňfročnici. Ministerstvo kultúry, vychádzajúc z tejto situácie, vydalo na
pomoc realizátorom výstavby hvezdární typizačnú smernicu pre okresné Pudové hvezdárne a planetáriá.
Slet Pudových hvezdární ako špecializovaných osvetových zariadení

sa v uplynulom období velmi účinne
zapojila do formotvorného procesu
výchovy nového človeka a viac sa
zamerala aj na aktuálne spoločenské dianie. Avšak počet Iudových
hvezdární ako aj ich rozmiestnenie
v rámci SSR zatial nezodpovedá
významu
spoločenského
poslani.a
týchto zariadeni a ani ich technické
vybavenie nie je na požadovanej
úrovni.
Z dalších problémov, ktoré pretrvávajú, účinnost práce znižuje obsahové prekrývanie podujatí na róznych úrovniach. Prekrýva sa aj odborno-metodická činnost na jednotlivých stupňoch a prejavuje sa
nedostatočná variabilnost a inovácia
foriem i metód výchovno-vzdelávacieho pósobenia zariadení amatérskej astronómie. Nedodržiava sa
delba práce medzi jednotlivými ľudovými hvezdárňami v odborno-pozorovacej činnosti a prejavuje sa aj
určitá absencia výroby a predaja
základných jednoduchých prístrojov
na pozorovanie. Vysoko oceňujeme
a vážime si dosiahnuté výsledky za
uplynulé obdobie, pretože predstavujú tvorivú prácu, hladanie, obetavost a inici'atívu širokého okruhu
zanietených profesionálnych, ale najmil dobrovolných pracovníkov, ktorých občianska angažovanost vyústuje v činnost mnohých astronomických pracovísk. Svojím obsahom
tvoria nedelitelnú súčast pozitívnych
výsledkov rozvoja našej spoločnosti
a za to im patrí hlboká vdaka a
uznanie.

astronómie ako aj jej organizačnoinštitucionálnej siete vidíme teda
nadalej prioritne v popularizacčnom.
vzdelávacom a výchovným póšobení.
zameranom na široké vrstvy obcanov a charakterizovanom bohatou
škálou tonem, metód a prostriedkov,
typických pre sústavu kultúrno-vých'ovnej činnosti a osobitne mimoškolskej výchovy a vzdelávania, ktorá sa vo svojej špecifike opiera o sústavné, plánovité, vlastné odbornopozorovatelské aktivity.
Vyohádzame pritom z premisy, že
odborno-pozorovatelská činnost ludových hvezdární tvorí nevyhnutný
predpoklad pre ich úspešnú výchovno-vzdelávaciu činnost a je zároveň
aj konkrétnym prínosom pre pinenie
výskumných programov vedeckých
pracovísk v oblasti astronómie.
Chceme tým naznačit, že Noci sa tu
jedná o komplex činností pevnej
dialektickej jednoty, hlavně funkčné
zameranie pracovísk ludovej astronómie spočíva aj nadalej predovšetkým na výchovno-vzdelávacích úlohách v rozsahu osvetového systému.
Ostatné úlohy, i kecl sú nevyhnutné,
sa im významovo podriaclujú.
SKVALITNENIE ČINNOSTI
Vzhladom na dosiahnuté výsledky
v rozvoji amatérskej astronómie ako
oblasti kultúrno-výchovnej činnosti,
treba sa velmi vážne zamysliet nad
možnostou
skvalitnenia
činnosti

astronomických zariadení, a to najmií z hladiska účinnosti práce a fungovania odborno-metodickej starostlivosti. Viičšiu pozornost sa žiada
venovat príprave výchovno-vzdelávacích programov, či už trvalých pre
eskurzné návštevy, ale aj príležitostných, polyfunkčných, použitelných aj mimo priestorov hvezdárne,
v mých kultúrno-výchovných zariadeniach, na školách a pod. Velké rezervy vidíme aj vo využití náučného
filmu. Cielavedomejšia príprava podujatí, inovácia výchovno-vzdelávacích tonem, metód a prostriedkov.
viaže sa aj na potrebu diferencovanejšieho prístupu k adresátovi, premyslenejšie a dóslednejšie uplatnenie didaktických cielov a zásad,
budú tvorit základné kritériá prístupu pri príprave každého výchovno-vzdelávacieho podujatia.
Naša predstava smeruje pritom aj
k vyhotoveniu celoslovenských vzorových návodových scenárov výchovno-vzdelávacích programov, použitelných v celej sieti astronomických pracovísk. (Pójde predovšetkým o prípravu návodových scenárov s trvalým praktickým využitím,
napr. pre pozorovanie astronomických úkazov, o návody na svojpomocné vyhotovenie pomócok, ako aj
o programy príležitostné.) Tým sa
samozrejme zvýši požiadavka na
kvalitu odborno-metodickej práce
krajských hvezdární a Slovenského
ústredia amatérskej astronómie, pre-

PROGRAM ROZVOJA
Utváranie osobnosti socialistického
človeka, jeho vzdelanostnej a všeobecno kultúrnej úrovne, aktivizácia
jeho občianskej angažovanosti v prospech programových cielov KSČ, sú
cieIovým východiskem aj pre naše
snaženie. Preto program rozvoj
amatérskej astronómie pre dalšie
obdobie jednoznačne vychádza z rozpracovania záverov XVI. zjazdu
KSČ a zjazdu KSS pre oblast kultúrno-výchovnej činnosti, s osobitným zretelom na 15. plenárne zasadnutie KSČ k zvýšeniu účinnosti
ideologickej práce, z Prognózy rozvoja kultúry do roku 2000, ktoré sú
konkretizované v Hlavných úlohách
kultúrno-výchovnej činnosti na, roky
1981-1985, schválené vládou SSR.
amatérskej
Základnou
úlohou
astronómie bude aj pre budúcnost
predovšetkým :
— účinne prispievat k šíreniu,
upevňovaniu a prehlbovaniu vedeckého svetonázoru, k utvrdzovaniu
materiálneho chápania podstaty sveta a vesmíru popularizáciou poznatkov z oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied,
— umožňovat získavanie poznatkov, zručnosti a návykov z tejto
oblasti, a to najmu na póde krúžkov
a klubov,
— napomáhat pri názornej výučbe
astronómie v rámci fyziky a zemepisu na školách,
— podielat sa na odborno-pozorovatelskej činnosti v rámci pozorovatelských a výskumných programov
vedeckých inštitúcií.
amatérskej
poslanie
Základné
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tože úroveň ich odbornej, poznávacej i metodickej činnosti tvorí jeden
zo závažných predpokladov ku zvýšeniu účinnosti p8sobenia celej oblasti amatérskej astronómie v súlade
so spoločenskou požiadavkou súčasnosti.
V praxi to bude znamenat snahu
o lepšie poznávanie a zovšeobecňovanie pozitívnych výsledkov a postupov z činnosti hvezdární, intenzívnejšie využívanie vzorových, návodových podujatí a výmenu skúseností odborno-metodickej práce, dóslednejšie ústredné usmerňovanie a
koordináciu edičnej a odborno-pozorovateTskej činnosti Tudových hvezdární, rozšírenie a spestrenie doškofovania pracovníkov zariadení amatérskej astronómie a vedúcich astronomických krúžkov, posilnenie servisnej služby na póde Tudových
hvezdární a SÚAA pre opravu základných astronomických prístrojov.
ale zároveň aj hTadanie sprostredkovaného
predaja
jednoduchých
astronomických prístrojov a súčastí,
a to aj pre individuálnych záujemcov.
PREDPOKLADY
SKVALITŇOVANIA PRÁCE
Nevyhnutným predpokladom pre
dosiahnutie týchto zámerov sú však
icleovo a odborne fundované kádre,
schopné zohYadnit tieto náročné požiadavky vo svojej práci. Vyžiada si
to hlbšiu analýzu štruktúry jednotlivých pracovísk, ako aj bližšiu profiláciu samotného pracovníka Tudovej hvezdárne, vedúceho astronomického krúžku, klubu a kabinetu.
Viac sa bude akcentovat jeho odbornost, pedagogická spósobilost, ale
aj fundovanost v oblasti foriem a
metód osvetovej práce. Bude nutné
zamysliet sa aj nad školskou prípravou, ale najmá doškoTovaním praeovníkov tejto sféry, a to v celistvom, systémovom prístupe.
Hoci sa za uplynulé obdobie rozrástla sjet Pudových hvezdární a
zdokonalila sa materiálno-technická
základňa amatérskej astronómie.
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domnievame sa, že v porovnaní
s významom spoločenského poslania
tohto druhu osvetových zariadení sa
s tým nemožno uspokojit. Vychádzajúc zo základných potrieb dalšieho
rozvoja kultúry, obsiahnutých v prognóze jej rozvoja do r. 2000 a opierajúc sa o poznatky z dobrých výsiedkov cieTavedomého programu
budovania siete Tudových hvezdární
vo Východoslovenskom kraji ako aj
o skúsenosti budovania astronomických Icabinetov v Západoslovenskom
kraji, budeme sa v dalšom období
usilovat o premyslený obsiahly dlhodobý program dalšieho rozvoja aj
organizačno-inštitucionálnej a materiálno-technickej základne amatérskej astronómie v SSR a o jej výraznejšf podiel na celospoločenskom
výchovnom pósobení. Základy tohto
programu vidíme v dalšom a rýchlejšom rozvoji sjete Yudových hvezdární, vo výstavbe a zriadovaní planetárií v súlade s novelizujúcou sa
„optimálnou sjetou kultúrnych zariadenf" v jednotlivých okresoch,
v modelovom riešení kádrového a
vybavenia
materiálno-technického
Tudových hvezdární v súlade s ich
poslanfm tak, ako ich formuluj novelizované organizačné poriadky.
ako aj v hTadanf prostriedkov na
zvýšenie účinnosti práce astronomických zariadení. Osobitnú pozornost
budeme pritom venovat riešeniu danej problematiky v hlavnom meste
SSR Bratislave.
POSLANIE ÚSTREDIA
Na základe týchto zámerov dalšleho rozvoja amatérskej astronómie
na Slovensku sa doprofiluje aj poslanie, činnost a štruktúra Slovenského ústredia amatérskej astronómie ako ústredného odborno-metodického pracoviska celej siete zariadenf amatérskej astronómie. Popri
novelizácii jeho štatútu posilní sa aj
autorita Rady SÚAA, ktorá po zrušení Slovenskej rady pre amatérsku
astronómiu prevzala niektoré jej
funkcie. Sme si pine vedomf, že si
to vyžiada aj určité zásadnejšie pre-

hodnotenie celkového stavu a možností tohto pracoviska a nadvázne
na to aj niektoré ráznejšie opatrenia.
Tieto rámcove vyjadrené základné
smery tvoria program rozvoja amatérskej astronómie pre nastávajúce
obdobie. Po jeho predbežnom prerokovaní na úrovni krajských národných výborov a NV hl. melta
SSR Bratislavy a po jeho schválení
na Ministerstve kultúry bude tvoru
pevnú časí koncepcie rozvoja kultúrno-výehovnej činnosti ako celku
v SSR a stane sa závázným pre všetky články štátnej správy.
Z programu rozvoja amatérskej
astronómie, prirodzene, vyplývajú aj
určité nároky na spoločenské zdroje. Nemožno ich však chápat odtrhnuto od spoločenských realizačných
možností. Požiadavky na realizáciu
programu dalšieho rozvoja amatérskej astronómie budeme preto musjet uplatňovat striedmo, racionálne
a zohTadňovat regionálne a miestne
komponenty v rámci celkového ekonomického a sociálneho rozvoja.
Jeho uskutočňovanie bude spočívaf
predovšetkým na iniciatíve národných výborov. Je pre nás zrejmé, že
výstavba nových objektov, ak sa
uskutoční, bude realizovaná výlučne
v akcii „Z". Očakávame, že práve
pri tomto spósobe sa v budúcnosti
móže dóslednejšie uplatnit kompetencia národných výborov, vyplývajúca z novely zákona o národných
výboroch na združovanie prostriedkov, a to nielen na výstavbu, ale aj
na prevádzku týchto zariadení.
Vytýčený program je náročný a
nebude sa realizovat v jednoduchých
podmienkach. Bude záležat na každom z nás — riadiacom, výkonnom,
profesionálnom i amatérskom pracovníkovi, ako a do akej miery sa
ho podarí napinit — a v akom rozsahu aj oblast amatérskej astronómie napomóže uskutočňovaniu cieTov výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti.
Diskusju a závery konferencie
uverejňujeme na str. 96-98

Zákryt hviezd kométou
Skupina astronómov z observatória v Meudone a z Astrofyzikálneho
ústavu Liége uskutočnila 30. 9. a 1.
10. 1982 fotometrické pozorovania
prechodov komét 1980b (Bowelova)
a 1981f (P/Čurjumov-Gerasimenko)
pred slabými hviezdami. Použili fotometer s čítačom fotónov, pripojený
k 1-metrovému dalekohladu observatória na Pie du Midi. Prístroj
registroval svetlo s vinovou dlžkou
600-900 nm. V prípade kométy
1980b prechádzala zorná priamka
k fotometrovanej hviezde 15 magnitúdy asi 10 až 20 tisíc kilometrov od
pevného jadra kométy, teda miestami s dost hustou kometárnou atmosférou. Značná absorpcia 0,5 magnitúdy nasvedčuje tomu, že v týchto
vzdialenostiach od jadra je dost prachu, ktorý sa zjavne uvolňuje pri
vyparovaní plynov. Pri pozorovaní
kométy 1981f prechádzala zorná
priamka ku hviezde 14 magnitúdy
vo vzdialenosti 2000 km od jadra,
ale zistila sa absorpcia menšia než
0,25 magnitúdy.
Podia IAUC 3751, 3. 12. 1982

Infračervená
astronómia
Doterajšie výsledky kozmickej infračervenej astronómie sú v porovnaní s ostatnými častami spektra viac
ako skromné: ved prvá astronomická
družica, určená pre pozorovanie infračerveného žiarenia, americko-ho(Infrared
landsko-britská
IRAS
Astronomical Satellite) štartovala až
v januári tohto roku. V polovici
osemdesiatych rokov plánuje NASA
vypustit na obežnú dráhu velký infračervený teleskop SIRTF (Shuttle
Infrared Telescope Facility), ktorý
bude vynesený raketoplánom a bude
akýmsi nasledovníkom velkého optického teleskopu, ktorého štart sa plánuje na rok 1985. Teleskop SIRTF bude ochladzovaný na teplotu pod bodom topenia vodíka (10-15 K), aby
sa vylúčil rušivý vplyv tepelného vyžarovania jeho zrkadiel. Predpokladú
sa, že pomocou tohto teleskopu bude
možné zistit tisíckrát viac zdrojov
než poznáme doteraz a zaregistrovat
tepelné žiarenie, ktoré vzniklo pred
viac než 15 mld. rokmi.
Eos 45, 9. novembra 82

Prázdne miesto?
Z nedávnyeh astronomických výsledkov vzbudili výnimočnú pozornost správy o objave velkého prázdneho miesta vo vesmíre — oblasti

v smere súhvezdia Býka, ktorá má
rozmery okolo 300 miliónov svetelných rokov •a niet v nej žiadnych
galaxií (pozni Kozmos 5/82).
Zatial čo teoretici sa pokúšali (a
nie bezúspešne) vysvetlit, ako by
mohlo vo vesmíre vzniknút takéto
velké prázdne miesto, pozorovatelia
sa snažili zistit, čije táto oblast naozaj prázdna.
Astronómovia pensylvánskej univerzity Balzano a Weedman preskúmali miesto v súhvezdí Býka z hIadiska výskytu markarianovských galaxií, ktoré výrazne žiaria v ultrafialovej oblasti spektra, vdaka čomu ich
Iahko možno nájst .a dospeli k výsledku, že aj v prázdnom mieste sa galaxie tohto typu nachádzajú a hustota ich výskytu nie je ani menšia,
ani viičšia než v mých oblastiach
vesmíru. Pozorovali celkove 113 markarianovských galaxií, nachádzajúcich sa v smere skúmanej oblasti a
ukázalo sa, že 12 z nich má hodnotu
červeného posunu, ktorá umožňuje
určit, že ležia v domnelej prázdnej
oblasti.
Iná skupina astronómov (Sanduleak a další z observatória Warner
and Swasey v USA) urobila štatistickú analýzu rozloženia víčšiny známych markarianovských galaxií, ktorá ukázala, že čím sú tieto galaxie
slabšie a čím vhčší je ich červený
posun, tým je ich rozloženie rovnomernejšie. Analogická analýza sa
urobila aj pre skúmanú oblast oblohy a ukázalo sa, že stredná hustota
rozloženia markarianovských galaxií,
určená až do červených posunov
Z ~ 0,08, nie je odlišná ani v domnelej prázdnej oblasti.
Prázdne miesto v súhvezdí Býka
maže teda byt alebo štatistickou
fluktuáciou v rozdelení obyčajných
galaxií alebo móže byt oblastou zaplnenou aktívnymi galaxiami. Na podporu tejto druhej možnosti nenašlo
sa však žiadne rozumné vysvetlenie.
Problém prázdnej oblasti zostáva
teda aj nadalej živý a priebežne sa
objavujú v odborných časopisoch
dalšie práce na túto tému.
Podla Priroda 882

Má Neptún prstence?
Objavom prstencov okolo Urána a
neskór i Jupitera sa razom zmenil
názor na výskyt prstencov v slnečnej sústave: nepovažujú sa už za
výnimku, ale skór za pravidlo. Preto sa očakávalo, že prstence budú
objavené aj u Neptúna, ale pozorovania pri niekolkých zákrytoch
hviezd Neptúnom nepotvrdili tentc
predpoklad. Teraz sa však objavila
správa, že Neptúnove prstence už
boli pozorované — a to pred pitnástimi rokmi! Oznámili to na zasadaní Ameriekej astronomickej spoločnosti astronómovia z univerzity
vo Villanove (E. Guinan a kol.).
Prstence sa pozorovali pri zákryty
hviezdy Neptúnom pomocou 51 cm
reflektora na novozélandskom observatóriu Mount St. John, ale až
pred dvoma rokmi sa pozorovania
analyzovali. Zistili sa dva jemné

prstence, oba široké 1900 km. Ak
ležia v rovníkovej rovine, možno
určit ich vzdialenost od povrchu planéty, a to 2900 a 6800 km, čo je
velmi blízko k planéte. Nie je zatial jasné, prečo sa prstence nepodarilo objavit aj pri mých zákrytoch. Preto budú pre astronómov zaujímavé dalšie vhodné zákryty
hviezd s Neptúnom, ktoré budú tento a na budúci rok. K Neptúnu sa
má r. 1989 priblížit sonda Voyager
2, ktorá — ak všetko pójde dobre —
móže definitívne potvrdit alebo aj
vyvrátit existenciu prstencov tejto
najvzdialenejšej obrovskej planéty.
Eos, 20. júla 1982

Můžu sa otáčat
planetárne hmloviny?
Pri skúmaní spektier planetárnych
hmlovín na Lickovom observatóriu
zistili Campbell a Moore ešte v rokoch 1916-1918, že zo 46 pozorovaných objektov 19 vykazuje nevelký
sklon spektrálnych čiar v prípade.
ak sa štrbina spektrografu nastaví
pozdlž osi hmloviny. Tento pozorovatelný fakt, v súčasnosti pripisovaný nerovnomernému rozpínaniu obalu, interpretovali ako dókaz otáčania hmlovín okolo malých osí.
Rýchlosti otáčania sa javili v priemere rádu niekorkých km/s, pričom
najvhčšie hodnoty (rádove 10 kmjs)
sa našli u najviac sploštených hmlovín.
V. P. Grinin teraz rehabilitoval
interpretáciu Campbella a Moora a
ukázal, že sklon spektrálnych čiar
maže byt naozaj zapríčinený otáčaním planetárnych hmlovín okolo ich
malých osí.
Predpokladá sa, že zdrojom prvotného otáčania protoplanetárnej
hmloviny je otáčanie centrálnej
hviezdy (alebo — ak je jadrom dvojhviezda — kruhový pohyb plynu po
kvázikeplerovských dráhach). Mechanizmom, ktorý zvýrazňuje prvotně otáčanie v procese rozpínania
obalu, je tangenciálny tlak žiarenia.
ktorý je podmienený anizotropnými
vlastnosfami prostredia a pola žiarenia.
Ako je známe, v planetárnych
hmlovinách ionizovaný plyn bud
vyplňa celý objem hmloviny, alebo
móže byt sústredený v pomerne tenkom obale. V prvom prípade tangenciálny tlak na atómy sa bude
zhodovat so smerom prvotného otáčania pozdlž celej hmloviny. Podobne to bude aj v druhom prípade, ak
je rýchlosf rozpínania vnútorných
vrstiev menšia ako tepelná rýchlosf.
Ak je však rýchlosf rozpínania vnútorných vrstiev dostatočne velká a
protilahlé časti obalu radiačne na
seba nepósobia, tangenciálny tlak
vo vnútorných a vonkajšfch vrstvách
obalu bude smerovaný na opačné
strany a spósobuje deformácie otáčania.
Podia Astronomičeskij žurnal, 2/1982.
J. Zvolánková
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EXI'EDfCIA NASICII ASTRONÓIVIOV DO INDON1ZIE
..

Za zatmením Slnka 11. í~una
Na pozorovanie úpiného zatmenia Slnka, ktoré bude 11. júna,
chystá sa aj expedícia našich astronómov z observatória AÚ SAV na
Skalnatom Plese. V čase uzávierky tohto čísla Kozmosu nebolo
ešte rozhodnuté, či bude mat expedícia piatich členov alebo sa ich
počet zredukuje na troch, resp.
dvoch. Cestovat sa má letecky,
Praha—Bombay—Singapúr—D j akarta a odtiaT na východnú časí
ostrova Jáva, kde v okolí osady
Tuban (západne od melta Surabaja) je stanovište víičšiny vedeckých expedícií, pretože na tomto
mieste bude zatmenie trvat naj-

dlhšie, a to 5 minút a 6 sekúnd
(miesto s maximálnou dlžkou trvania úpiného zatmenia 5 minút
a 10 sekúnd je východne od Jávy,
ale neleží na pevnine).
— Ak všetko pójde podia plánu,
naša výprava odcestuje 29. mája,
— hovorí vedúci expedície RNDr.
Vojtech Rušin, CSc. Pri tomto zatmení Slnka bude disk Mesiaca na
oblohe o 5 percent váčší ako slnečný kotúč, takže počas maximálnej fázy zatmenia zakryje aj
vnútornú koránu. Preto bude obloha oveFa tmavšia než pri kratšie
trvajúcich zatmeniach a husté
šero, aké náhle nastáva od okami-

Oblast zatmenia Sluka 11. júna 1983. Šípka ukazuje na stanovište našej expedície pri osade Tuban na Jáve. Pásmo
totality — územia, odkiaf možno pozorovat úpiné zatmenie —
je pomerne úzky pás (jeho šírka pri tomto zatmení je maximálne 200 km) a tiahne sa z Indického oceána do Pacifiku.
Len na územie v tomto úzkom páse dopadne postupne, v priebehu dňa, kuželovitý tieň Mesiaca, ktorého disk úpine zakryje na pár minút slnečný kotúč. Na ostatnom území, vyznačenom modrou farbou, možno pozorovat len čiastočné
zatmenie, ktoré však trvá oveFa dlhšie. V oblasti Indického
oceána začína zatmenie ráno. Nafavo od územia ohraničeného modrou plochou už úkaz nevidno, lebo tu zatmenie kon-
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hu úpiného zatmenia, bude tentokrát ovela výraznejšie. Z hviezd,
ktoré bude vidno na tmavej oblohe, bude najvýraznejší Sírius
s magnitúdou —1,5 a z planět
Venuša —3,9m Pretože Mars bude
v čase zatmenia iba 2 stupne západne od stredu Sinka a zdanlivú
jasnost bude mat -I- 1,7", zrejme
ho bude vidno aj na snímkach
vonkajšej korány.
Členovia expedície však nebudú
mat čas obdivovat zaujímavú scenériu úpiného zatmenia, pretože
tých 5 minút a 6 sekúnd musia
využit na odborné pozorovania
s presne stanoveným programom
a postupom prác. Odborný program zahfňa štyri druhy experimentov: fotografovanie bielej korány (polarizovaného i nepolarizovaného žiarenia), spektrum slnečnej korány, polarizácia v dvoch

čí pry než vyjde slnko. V Tichom oceáne je zatmenie večer
a hranica viditelnosti úkazu končí oblastou, kde pri západe
slnka zatmenie iba začína. Z jedného miesta zemegule, ktoré
leží v pásme totality, možno úpiné zatmenie pozorovat len
pár minút (pri tomto zatmení maximálne 5 minút a 10 sekúnd). Pozorovat úpiné zatmenie dihší čas je možné len
z lietadla, ktoré by patričnou rýchlostou letelo pásmom totality z Indického oceánu až do Tichomoria. V tom prípade
by sa možnost pozorovania predlžila pri tomto zatmení na
3 hodiny a 3 minúty. Na stanovišti našej expedície začína
úpiné zatmenie o 4,35 UT a Slnko tu bude 60 stupňov nad
obzorom.

koronálnych
čiarach
emisných
(530,3 a 637,4 am) a snímkovanie
koróny do velkých vzdialeností
v róznych oblastiach spektra.
Okrem toho chcú členovia expedície urobiť aj niektoré meteorologické pozorovania (najmíi štandardné určovanie teploty v jednotlivých fázach zatmenia) a merať jas oblohy pred a po zatmení.
Počasie by malo byť priaznivé
a stále. V Indonézii je teraz zimné
obdobie, ktoré sa vyznačuje — na
rozdiel od období monsúnov —
suchým počasím s prijaternou teplotou, takže pobyt by mal byť aj
zo zdravotného hradiska bez problémov. Pre toto ročně obdobie sa

nepredpisuje cestujúcim do Indonézie žiadne povinné očkovanie
(no napriek tomu chceme stihnúť
pred cestou očkovanie proti cholere a týfu, hovorí vedúci expedície dr. Rušin). Okrem nie najpríjemnejších zážitkov, spojených
s pobytom v trópoch (napríklad
preváranie všetkej pitnej vody
najmenej 20 minút a vetkej opatrnosti pri stravovaní) zrejme čakajú našu expedíciu aj zážitky príjemné — veď podra islamského lunárneho kalendára, ktorý sa používá aj v týchto -oblastiach, končí
tento rok pástny mesiac ramadán
práve mcsnčným novom 11. júna,
takže v deň zatmenia Slnka začínajú tradičně velké oslavy.

Qbjav
„štandardného metra"
v kozmológii
~
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Jednou z najdóležitejších úloh pozorovateTskej kozmológie je určenie
vzdialeností, v ktorých sa nachádzajú ďaleké galaxie. Spolahlivá znalost kozmologickej škály vzdialeností je potrebná na to, aby dala vypočítat Hubblova konštanta a vek
vesmíru. Fri určovaní vzdialeností
sa obyčajne vychádza z toho, že poznáme svietivost a teda aj absolútnu
hviezdnu velkost istého typu galaxií. Vzdialenost galaxie a tiež celej
kopy, ktorej je členom, sa počíta
bežným spósobom z jej zdanlivej a
absolútnej hviezdnej velkosti. Pnitom sa využívajú „štandardné sviečky" — galaxie, o ktorých na základe pozorovaní v blízkej oblasti vieme, že majú vždy približne rovnakú
svietivost. Existuje aj novšia metóda
založená na tom, že u špirálových
galaxií bola zistená korelácia medzi
svietivostou a šírkou 21 cm čiary neutrálneho vodíka, takže svietivost
špirálových galaxií možno určit z pozorovaní tejto čiary (pozn Kozmos
11983).
Nový spósob určovanie velkých
vzdialeností navrhli nedávno sovietski vedci Zeldovič a Sjuňajev. Je pozoruhodný tým, že nie je založený
výlučne na empirických poznatkoch.
získaných pozorovaniami v blízkej
oblasti, ale má hlbšie teoretické zdóvodnenie. Spočíva v určovaní rozmerov obrovských oblakov horúcehc
plynu, ktoré sa vyskytujú v kopách
galaxií a sú „viditelné" v 8ntgenovej časti spektra. Vzdialenost oblaku
sa počíta z jeho rozmeru a uhla, pod
ktorým ho vidíme. Móžeme povedat,
že v tejto metóde sa nezavádza
„štandardná sviečka", ale „štandardný meter".
Rozmer oblasti horúceho plynu
možno podia Zeldoviča a Sjuňajeva
získat kombináciou informácií o
spektre reliktového žiarenia, prichádzajúceho z daného smeru a inten-

frekvencin
1cm
1mm
log vtnovej doky

Zmena intenzity reliktového žiarenia v smere, v ktorom sa nachádza
kopa galaxií s horúcim plynom. Hore: spektrum reliktového žiarenia
mimo uvažovaného smeru (spojitá
čiara) a v smere kopy (prerušovaná
čiara). Dolu: zníženie teploty žiarenia, ktoré sa pozoruje v oblasti centimetrových vin v dósledku zvýšenia
frekvencie žiarenia (šípka označuje
smer v ktorom sa nachádza kopa).
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zite rSntgenového žiarenia, prichádzajúceho z toho istého smeru. Rozptyl reliktového žiarenia na rýchlych
elektrónoch, ktoré sa vo veYkom
množstve vyskytujú v oblalcoch s horúcim plynom, vedle k špecifickej
deformácii spektra reliktového žiarenia. RSntgenové žiarenie vzniká
pri zrážkach elektrónov s protónmi
a jeho intenzita je úmerná veličinám
ne np 1, kde ne je hustota elektrónov,
np — hustota protónov, pre ktorú
platí rip = ne, a 1 je rozmer oblaku.
Vplyv elektrónov na reliktové žiarenie je úmerný veličinám ne 1 Te
kde Te je teplota elektrónov, ktorá sa
dá zistit zo spektra rSntgenového žia-

Slnko je teraz tni roky po období maximálnej aktivity, a preto
jeho koróna bude opa£ má než
počas úpiných zatmení, ktoré mali
naši astronómovia možnosti pozorovat pri svojich predošlých expedíciách. Tohtoročná
výprava
Astronomického ústavu SAV je už
v poradí štvrtá: prvá bola r. 1973
do Afriky, druhá r. 1980 do Indie,
tretia o rok neskór do ZSSR (pozn
Kozmos 5 1982). Terajšie úpiné
zatmenie patrí k velmi dlhým,
hoci bude o niečo kratšie než zatmenie r. 1973, ktoré trvalo 7 minút a 4 sekundy a boto najdlhšie
za posledných 1400 rókov.
Tatiana Fabini

renia. Z pozorovaní teda vieme určit
hodnoty ne' 1 a n e i, takže dokážeme nezávisle vypočítat hustotu elektrónov v horúcom oblaku aj rozmer
oblaku. Základné prvky tejto metódy
sú schematicky znázornené na obrázku (prevzaté z článku akad. ZeTdoviča, ZerTa i Vselannaja 4, 1982).
Aj keá opísaná metóda zatiaT nedala definitívne výsledky, už dnes
možno povedat, že je prítažlivou alternatívou k metódam, používaným
doteraz.
-ba-

Rádiové viny
a ionosféra
Otázka, prečo vznikajú v ionosfére
oblasti anomálnej absorpcie rádiových vIn je velmi dóležitá. Nepriame metódy naznačujú,že vznik týchto anomálnych oblastí je spósobený
pravdepodobne odchýlkou elektrónovej koncentrácie od póvodných, normálnych hodnót v D oblasti ionosféry. Na overenie tohto predpokladu
sa urobil komplexný geofyzikálny
experiment na vedecko-výskumnej
lodi „Akademik KoroIov" počas jej
štvormesačnej plavby Tichým oceánom.
Po dvojnásobnom prechode Tichým oceánom po zemepisnej šírke
i dlžke merali elektrónovú koncentráciu aj snímače na meteorologických raketách metódou vertikálnej
rádiosondáže. Fribližne polovica rakiet bola nasmerovaná priamo do
oblasti anomálnej absorpcie rádiových vin a druhá mimo nej. Výsledky týchto meraní spracovali pracovníci AV ZSSR G. V. Givišvili a S. V.
Pachomov. Ukázalo sa, že dlhotrvajúce značné zvýšenie elektrónovej
koncentrácie v oblasti D skutočne
existuje a táto oblast dobne koinciduje so zónami anomálnej absorpcie
rádiových vin. Tento efekt sa zvlášť
intenzívne prejavuje vo výškach od
72 do 83 kilometrov, kde sa koncentrácia elektrónov zvyšuje 3-5 násobne.
Podla ZemIn i vselennaja 1/1982 I. K.
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Perspektivy riadenel
termojadrovej syntézy
Termojadrová syntéza (spájanie jadier Tahkých prvkov pri vysokej
teplote) má v prírode nesmierne dóležitú úlohu. Z nej získava energiu
Slnko a ví čšina ostatných hviezd. Umelo bol tento proces vyvolaný
zatial iba vo vodíkových bombách. Dokážu ho vedci ovládnut a poskytnúf Iudstvu prakticky nevyčerpatelný zdroj energie? Alebo si budú
musief povedaf spolu s Faustom „mne daná bola moc ta privolaf,
však silu zadržaf ta nemal som"? Uskutočnenie riadenej termojadrovej syntézy (RTS) naráža stále na velké technické problémy, hodi dnes
sú vedci omnoho bližšie k cielu než pri prvých pokusoch v 50-tych
rokoch. Nedávno o tejto problematike priniesol rozsiahly článok sovietsky časopis Priroda. Usporiadal diskusiu popredných odborníkov —
predstaviteTov hlavných vedeckých škól a smerov, pracujúcich v oblasti RTS v róznych častiach sveta, ktorí sa zišli z ZSSR na 10. európskej
konferenci! o fyzike plazmy a termojadrovej syntéze, konanej v dňoch
14.-19. 9. 1981 v Moskve. Jedným z nich bol aj náš účastník konferencie V. Kopecký, zástupca riaditela tfstavu fyziky plazmy ČSAV.
Časopis zároveň priniesol rozhovory s vedúcimi sovietskymi špecialistami v tomto odbore — akademikmi Basovom a Velichovom.

Diskusia sa začala otázkou, prečo
záujem o RTS neustále rastie napriek
tažkostiam, na ktoré naráža jej uskutočnenie. Význam RTS vyplýva predovšetkým z toho, že je jedným z mála dlhodobých zdrojov energie, známych v súčasnosti. Okrem RTS je to
slnečná energia a breedery — reaktory so štiepnou reakciou, využívajúce rýchle neutróny, v ktorých palivo
— plutónium — vzniká z Uus (na
tento izotop pripadá 99,7 % prírod .
ného uránu, ale priamo ako palivo
v jadrových reaktoroch je nepoužitelný). V západnej Európe je pomerne málo klasických paliv — uhlia,
ropy, plynu. Preto sa v západoeurópskych krajinách presadzuje program
vývoja jadrovej energetiky, založený
na reaktoroch so štiepnou reakciou,
ktoré sa zrejme stanů hlavným zdrojom energie už v najbližších desatročiach. Výskumy RTS majú ukázat,
či bude veda v 21. storočí schopná
poskytnúf Iudstvu popri tomto zdroji ešte jeden. Výhodou RTS je, že
problémy, súvisiace s rádioaktívnymi splodinami, sú pri nej minimálne.
Fri termojadrovej syntéze totiž rádioaktivita
vzniká
predovšetkým
v dósledku interakcie neutrónov so
stenami, obklopujúcimi plazmu, a výber ich materiálu závisí od nás.
Podia slov C. Jamanaku (Japonsko)
„Tudstvo sa pri svojom večnom snažení o lepšiu budúcnost nezastaví pri
reaktoroch so štiepnou reakciou, hoci
dnes je to nesporne dóležitý a velmi
bohatý zdroj energie. Je to dočasné,
prechodné riešenie. Veď produkty delenia uránu vytvárajú dlhodobé rádioaktívne nebezpečie. Na to nemožno zahúdat. Preto sa napokon musí
uskutóčnif syntéza."
Kedy sa dá očakávat uskutočnenie
RTS? To závisí od rýchlosti rozvoj
vedy a techniky a stavu ekonomiky.
Ak by vznikla naliehavá potreba nového zdroji energie, možno predpo80
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kladat, že by sa pokrok v tejto oblasti značne urýchlil. Už v r. 1971 sovietsky akademik L. A. Arcimovič
vyhlásil, že Tudstvo uskutoční RTS,
ked ju bude skutočne potreba.
A prognóza na najbližšie obdobie?
Prof. Jamanaka si myslí, že v 80-tych
rokoch sa dokáže uskutočnitelnost
RTS, no potrvá ovela dlhšie, kým bude zostrojený reaktor, z ekonomického hradiska schopný konkurencie.
Za posledných desat rokov prebiehali práce na uskutočnení RTS intenzívnym tempom. STubné výsledky
sa získali na stelarátoroch — zariadeniach s toroidálnym magnetickým
polom, v ktorých pohybu plazmy
kolmo na siločiary bráni dodatočné
vonkajšie pole, a nie vlastné pole
plazmy ako v tokamakoch. V súčasnosti tieto zariadenia vyzerajú oveTa zložitejšie ako tokamaky, ale podTa názoru G. Griegera (NSR) sa leh
magnetická sústava dá zkonštruovaf
jednoduchšie, než sa to robí dnes —
z mierne zahnutých cievok jedného
typu. Značný pokrok sa dosiahol u
zariadení s inerciálnym udržaním
plazmy, predovšetkým u leh driverov. ZatiaT čo pred 10 rokmi boli
lasery málo výkonné, výzkumy relativistických elektrónových zví zkov sa
iba začínali a iónové zvžzky neexistovali vóbec, dnes dávajú najsilnejšie
lasery energiu 10 kJ v impulze a Tónové zvúzky — celkovú energiu
100 kJ. Obnovil sa záujem o otvorené magnetické paste. V tejto oblasti bol objavený a experimentálne
potvrdený princíp ambipol3rneho
udržania plazmy — udržania, založeného na vyrovnávaní rýchlostí
elektrónov a kladných iónov elek-

trickým polom. Velkým úspechom
posledného desatročia boto zlepšenie
tepelnej izolácie plazmy so súčasným
zvýšením hustoty a získanie vysokých teplot plazmy, oboje v tokamakoch. Parameter udržania nT dosiahol
reaktorovú hodnotu (najprv v tokamakoch so silným polom ako ALCATOR v USA a FT v Taliansku,
potom aj na ďalších zariadeniach) a
teplota stúpa z 20 na 80 mil. K (v zariadení PTL v USA). Začalo sa oveIa viac uvažovat o technických
problémoch, súvisiacich s prácou
reaktora, ako odčerpávanie hélia a
pod. Podla vyjadrenia S. Peeza (Anglieko) „plazma je teplejšia, tepelná
izolácia lepšia a Tudia viac rozmýšTajú o tom, ako reálne spravit reaktor."
Prvoradou úlohou na najbližšie obdobie je uskutočnenie samostatnej
termojadrovej reakcie. (J. Jonas,
USA: „Ak to neurobíme za najbližších 10 rokov, verejnost prestane verit v RTS.") Existujú sice aj projekty „zosilňovačov energie", v ktorých
sa na udržanie vysokej teploty plazmy dodáva energia zvonku, pričom
celková energetická bilancia je kladná (uvoTnená energia prevyšuje dodanú). Ale hlavným cielom ostáva
udržanie vysokej teploty bez pomoci
vonkajších zdrojov; iba vďaka samotnej termojadrovej syntéze. Pre
tokamaky so silným magnetickým potom to znamená zohriat plazmu na
teplotu rádovo 100 mil. K so zachovaním tých istých podmienok udržania plazmy, aké sa dnes dosahujú pri
10 mil. K. Daležitou úlohou na ceste
k požadovaným parametrom plazmy
je zoslabenie magnetického popa ni
povrchu cievok pri nezmenenom tlaku plazmy, aby sa zmenšila sila, pó=
sobiaca na cievky. To sa pomerne
Tahko dosahuje v pasciach s magnetickými zátkami, preto sa v tejto oblasti už dnes pomýšTa na postavenie
ekonomicky výhodného reaktoru.
Ďalšie závažné úlohy sú: výskum in=
terakcie plazmy so stenami a kontrola prímesí, rozvoj metód využitia
vysokých výkonov na jednotku plochy do 10 MWm- ) atá. V pokusoch
s inerciálnym udržaním plazmy je
hlavnou úlohou príprava dobrých
terčov (zatial zaostávajú za drivermi) a pochopenie fyziky interakcie laserového impulzu resp. zvňzku častíc
s terčom.
Velký význam sa v súčasnosti prikladá zariadenlu INTOR (typu tokamak), ktoré sa plánuje za účasti
všetkých krajín, kde sa konajú výskumy RTS. V diskusii o ňom hovoril
G. Grieger (NSR). INTOR má slúžif
ako laboratórium pre výskum technologických problémov, vznikajúcich
pri RTS. Budú v ňom sústredené
všetky prvky termojadrovej technológie — zahrievanie a čistenie plazmy, reprodukcia trícia, premena
energie neutrónov na teplo atd. Dne≤
existuje predbežný projekt, v ktorom
treba doriešit zadanie vhodnej kon=
figurácie magnetického pola a kanštrukciu divertora — zariadenia na
odstraňovanie prímesí a zhoreného
paliva.
Aké sú skúaenosti sovietskych vedcov s uskutočňovaním RTS? Akademik Basov v rozhovore pre časopis
Priroda opísal stav prát na laserovej
termojadrovej syntéze z ZSSR. Plá-

Pohyb častice v toroidálnom holi

Na otázky, týkajúce sa významu a
perspektív RTS, odpovedal akad. Velichov. Poukázal na to, že RTS sa
nedá hodnotit ako výhodný zdroj
energie len kyčli velkým zásobám
paliva, pretože vďaka breederom palivo už nie je v jadrovej energetiko
limitujúcim faktorom. Termojadrová
reakcia je prítažlivá aj z hladiska
bezpečnosti prevádzky, produkcie paliva pre štiepnu reakciu a intenzívneho spósobu získavania energie
(kedže plazma je elektricky vodivá,
je tu dokonca možnost priamej výroby elektrickej energie). Najvýznamnejšiu úlohu v programe prát
na RTS v ZSSR hrajú tokamaky. Velichov k tomu poznamenáva, že táto
varianta možno nie je najlepšia, ale
niekedy, ked sa snažíme iba o to
najlepšie, nemusíme spravit včbec
nič. Pomocou tokamakov sa položia
základy termojadrovej technológie
tá sa potom bude dat použit aj
v dalších variantách. Plánujú sa tokamaky: T-14, určený na rozsiahly
fyzikálny výskum, zahřňajúci správanie sa plazmy pri róznych spósoboch dopinkového zahrievania, javy
pri stenách atd. a T-15, zameraný výlučne na dosiahnutie termojadrových
parametrov. Súěasne sa budú zdokonalovat zariadenia s inerciálnym udržaním plazmy.
Akad. Velichov poukázal aj na velký význam medzinárodnej spolupráce pri výskume RTS. Jej upevnenie
je jedným z najvžčších úspechov
posledného desatročia a je velmi potrebné, aby sa aj Balej rozvíjela.
Spolupráca znamená, že sa jeden druhého nesnaží udivit ani predbehnút,
robia sa pokusy, ktoré sa nayzájom
dopiňajú, a každý je informovaný
o prácach tých druhých. Okrem toho
žiadna krajina osamote by nemohla
vytvorit taký projekt ako INTOR.
Spolupráca teda dokázala svoju životaschopnost a v dalšom sa o ňu treba opierat.
Na záver uveďme slová J. Jonasa
z diskusie: „Výskum RTS je mohutným katalyzátorom vedeckého a technického pokroku." Ak je to tak, potom práca na RTS má svoj význam
nezávisle od toho, či sa niekedy napiní velký sen tých, ktorí sa na nej
zúčastňujú — postavit výkonný termojadrový reaktor. Verme, že sa tento sen stane skutočnosfou už v tomto
storočí.
a

Pri pokusoch s riadenou termojadrovou syntézou (RTS) sa vedei
snažia napodobnit procesy, prebiehajúce vnútri Slnka, Pravda,
termojadrová reakcia vnútri Slnka je na pozemské pomery príliš
pomalá. Výkon, ktorý sa uvolňuje z 1 gramu aktívnej slnečnej
látky, je v priemere iba 2. 10'
W. Aby sme z termojadrovej reakcie spravili skutočne použitelný
zdroj energie; musíme ju urýchlit
zhruba 1014krát. V rovnakom pomere sa skráti čas trvania reakcie, ktorý je u Slnka 10 miliárd
rokov. Urýchlenie reakcie sa dosahuje predovšetkým vďaka inému druhu paliva. V Slnku reakcia
prebieha s obyčajným vodíkom,
zatial čo v pozemských podmienkach sa používajú jeho tažké izotopy — deutérium (D) a trícium
(T). Syntéza jadier deutéria a trícia (D—T reakcia) je najrýchlejšia spomedzi všetkých reakcií
jadrovej syntézy a práve s ňou sa
v súčasnosti robia všetky pokusy.
Trícium sa získava z lítia, ktoré
je rovnako vzácne ako urán, zatial čo zásoby deutéria sú prakticky neobmedzené. Konečným
cielom pokusov je preto uskutočnenie D—D reakcie — syntézy samotného deutéria.
Teplota v centre Slnka je okolo
10 mil. K a hustota je 100 krát
vyššia než hustota vody. Látka je
pri týchto podmienkach v plazmovom skupenstve. V tokamaku
— najperspektívnejšom zariadení,
vyvinutom pre účely RTS — plazma v súčasnosti dosahuje teplotu
takmer o rád vyššiu, ale má pritom ovela nižšiu hustotu.
Základným problémom RTS je
udržat horúcu plazmu v ohraničenom objeme tak dlho, aby v nej
termojadrová reakcia nadobudla
dostatočnú intenzitu, t. j. aby
uvolnená energia prevýšila dodanú. Čím je plazma redšia, tým je
N tento čas dlhší. Podmienka udržania má tvar nr > 3.1020 s m-3
kde n je hustota častíc v plazme
a T čas udržania. Spinenie tejto
podmienky je v zásade možné buď
ohraničením
plazmy
Pomocou
magnetického pola (magnetické
udržanie), alebo silným stlačením
plazmy, pri ktorom reakcia prebehne skór, než sa plazma rozletí
(inerciálne udržanie). Magnetické
pole má bud neuzavreté siločiary,
ktoré sú silne stlačené na oboch
koncoch (paste s magnetickými
zátkami) alebo je toroidálne, čiže
má uzavreté siločiary (tokamaky,
stelarátory).
toroidálne
pine,
lilavnou súčastou zariadení s inerciálnym udržaním plazmy je impulzný zdroj energie — driver.
Palivo je v týchto zariadeniach
umiestnené v terčíku, ktorý sa po
dodaní energie z drivera stlačí
a zároveň zahreje.

Pohyb častice v magnetickej pasti

Budenie toroidálneho pola

nuje sa použitie laserového impulzu
nanosekundovej dlžky s hustotou výkonu do 1018 Wm-'- a tenkého terča
v tvare gulovej vrstvy s pomerom
polomeru k hrúbke okolo 100. Vďaka nižšej hustote dodaného výkonu
sa možno vyhnút predbežnému zohriatiu terča rýchlymi elektrónmi
(prinajmenšom to platí pri vinovej
dlžke žiarenia, menšej než 1 um).
Správnost tejto koncepcie potvrdili pokusy na zariadeniach Kalmar
a Delfin. Hlavnou úlohou najbližšej
budúcnosti je výher vhodného lasera
pre demonštračný experiment. Najperspektívnejšie sa zdajú byt lasery
na báze CO0 a KrF.

Tokamak v leningradskom fyzikálnotechnickom ústave A. F. Iioffeho, kde prebiehajú pokusy v oblasti riadenej termojadrovej syntézy.
Vedla schéma zariadenia: 1 — jadrá transformátora, 2 — zdroj
pre ohmický ohrev a poloidálne pole, 3 — prúd pre toroidálne pole,
4 — poloidálne pole, 5 — triesky pre toroidálne pole, 6 — kovové
vodivé steny, 7 — výsledné pole, 8 — akciálny prúd, 9 — toroidálne
pole
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Granuly a supergranuly
pozorované na Slnku
i družice OSO 8
Od 60-tych rokov, sa v praxi začala používat metóda vynájdená R.
B. Leightonom, pomocou ktorej sa fotografickou cestou dali „zviditeTnit"
v slnečnej fotosfére málorozmerné
polia vertikálnych pohybov (vertikálne v zmysle k povrchu Slnka), ktoré
sa uplatňujú hlavne v granulách, ako
aj veTkorozmerné polia horizontálnych pohybov, ktoré prejavujú v supergranulácii. Pre úpinost treba ešte
poznamenat, že okrem týchto dvoch
priestorových štruktúr vo fotosfére
Slnka, ktoré sú dvoma róznymi prejavmi slnečnej konvekcie, sa niekedy uvažuje aj o tretej, rozmerovo
ešte váčšej štruktúre, o tzv. gigantických celách.
Z pozorovaní, ako aj z teoretickej
analýzy granulácie vieme, že jej horizontálne rozmery sú okolo 500-800
km s charakteristickou dobou života
jednotlivých elementov okolo 5-10
minút. Vertikálna zložka pohybu
hmoty v granulách určená z rozšírenia spektrálnych čiar vychádza oko=
lo 2 km/s.
Supergranulárna štruktúra je tvorená jednotlivými elementami, supergranulami, ktorých charakteristické
horizontálne rozmery sú rádove

20 000-30 000 km a doba života niekoTko desiatok hodín. Horizontálne
rýchlosti v individuálnych útvaroch
supergranulárnej štruktúry sú okolo
0,5-1,0 kmás a smerujú od stredu
k okrajom supergranúl. Rýchlostné
pole vertikálnych pohybov má taká
štruktúru, že v strede supergranuly
sa hmota pohybuje smerom hore
(výstupné prúdy) a na okrajoch supergranúl pohyby hmoty majú smer
opačný — teda klesajú dolu. Tieto
rýchlosti sú pomerne malé, menšie
ako v prípade pohybov v granulách
a dosahujú hodnoty okolo 0,1-0,2
km/s.
Skupina amerických astronómov
L. J. November, J. Toomre, K. B.
Gabble z Coloradskej univerzity a
G. W. Simon z observatória Sacramento Peak si vzali za cieI zistit,
ako sa mení štruktúra veIkorozmermerných supergranulačných vertikálnych tokov v závislosti od výšky nad
fotosférou a teda či tieto vertikálne
pohyby prenikajú a móžu byt registrované aj vo vyšších vrstvách
atmosféry, konkrétne v chromosfére.
K tomuto cieTu použili pozorovacie
údaje získané družicou OSO 8 (Orbiting Solar Observatory 8) a pozemský pozorovací materiál z obser-

vatória Sacramento Peak. Rozriešenie tohto problému by malo význam
najm5 z teoretického hladiska. Ak by
sme totiž poznali výškovú závislost
vertikálnej a horizontálnej zložky pol
hybov v atmosfére, potom by sme
boli schopní urobit si aspoň hrubá
predstavu o podstate tokov tečúcich
pod povrchom. A naviac, umožnilo
by to určit prenášané mno'žstvo mechanickej energie týmito pohybmi a
jej možnú premenu na energiu vIn
v dósledku nestability.
Z teoretického popisu javu konvekcle vyplýva, že celulárne pohyby
velkých horizontálnych rozmerov
rádu supergranúl vznikajú v konvektívnej vrstve hlbšie pod povrchom
a prenikajú vyššie do atmosféry ako
pohyby menšieho rádu granulácie.
Za účelom štúdia prenikania supergranulárnych tokov autori študovali
štruktúru rýchlostných polí vo velkom rozsahu výšok v slnečnej atmosfére.
Pomocou družice OSO 8 sa študovali supregranulárne vertikálne toky
v strede disku Slnka neporušeného
aktívnymi oblastami. Ako detektor sa
použil ultrafialový spektrometer coloradskej univerzity. Simultánne sa
pozorovalo na observatóriu Sacramento Peak pomocou diódovej zostavy. Citlivost družicového detektora
vyžadovala používat na pozorovanie
spektrálnu čiaru Si II (A = 181,7 nm),
ktorá vzniká v strednej chromosfére
pri teplote asi 6500 K a vo výšoe
okolo 1600 km. Diódový detektor
používaný pri pozemskej registrácH
pracoval na výstupnej štrbine echelle-spektrografu pripojeného na vákuový vežový ďalekohlad. Tieto merania sa v čiare Fe I (d = 557,6 nm),
která dovoluje merat dopplerovské
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Obr. 1: Dye postupnosti obrazov získaných na OSO 8 v čiare Si II. Obrazy ukazujú rozloženie intenzity a .vertikálnej rýchlosti meranej v čiare Si II v pokojnej oblasti v blízkosti stredu slnečného disku o rozmeroch 166"X
110". Sekveneie boli získané 11. apríla 1976 a skladajú sa zo snímok zo šiestich po sebe nasledujúcich obehov družice
OSO 8. Obrazy sú rozkladané rastrom o 56 bodoch (8 X 7 bodov) s priestorovým rozlíšením 20" X 20". V hornom rade
(rozloženie intenzity) biele oblasti odpovedajú oblastiam so zvýšenou emisiou Si II. V dolnom nade (rozloženie
rýchlostí) biele oblasti odpovedajú tokom smerujúcim dolu a tmavé oblasti tokom tečúcim hore. Porovnaním prislúchajúcich intenzitných a rýchlostných štruktúr zistíme, že medzi nimi existuje výrazná korelácia v tom zmysle,
že pohybom nadol (jasné biele oblasti) odpovedajú oblasti zvýšenej intenzity a tokom nahor zase oblasti so zniženou intenzitou. I keď sú postrehnutelné určité štrukturá lne zmeny tak v rozložení rýchlostí ako aj intenzit pri
prechode od jedného obehu družice k nasledujúcemu, celkový obraz ostáva v hrubých rysoeh zachovaný (v tomto
prípade aspoň počas šiestich obehov družice, t. J. počas 9 hodín — jeden obeh OSO 8 trvá 96 minút.)
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rýchlosti v spodnej fotosfére, ako aj
v čiare Mg I (d = 517,3 nm), ktorá
vzniká v oblasti teplotného minima.
Použitie týchto spektrálnych čiar
umožnilo teda študovat štruktúru
rýchlostných polí v rozsahu asi 1400
km od spodnej fotosféry až po strednú chromosféru. Miesta so zosilneným magnetickým polom vo fotosfére boli identifikované tretím párom
diódového systému, pracujúceho
s magneticky citlivou spektrálnou
čiarou Fe I (d = 846,8 nm), zatial
čo posledná sada diód mapovala
emisnú chromosferickú štruktúru
v strede čiary Ca II (Ä = 854,2 nm).
Pozorovania sa prakticky robili tak,
že prístroje sa zamierili na vybrané
oblasti v strede slnečného disku a
táto oblast sa rozložila na množstvo
bodov, tzv. raster, a prístroj registroval signál z každého takéhoto políčka. V závislosti od počtu bodov rastry
sa pozorovania robili s róznymi
priestorovými rozlíšeniami. Takto sa
získali dvoj rozmerné obrazy závislostí medzi intenzitou, rýchlostou a
magnetickou štruktúrou polí na Slnku pre každú spektrálnu čiaru. Rozzískaných
mery týchto vzoriek
z OSO 8 pokrývali v strede disku
Slnka plochu obyčajne 166" X 140"
alebo 184" X 114" s priestorovým rozlíšením obyčajne 20" X 20", 10" X 20".
15" X 20" alebo 5" X 20". Záber z pozemských pozorovaní pokrýval plochu 200" X 270" s rozlíšením 1".
Avšak kvóli zahladeniu rušivého signálu od granulácie, ktorého rozmer
je tiež okolo 1", robili sa priestorové
zhladenia do výslednej rozlišovacej
schopnosti 3".
Pozorovania potvrdili existenciu
vertikálnych supergranulárnych tokov a odhalili aj další druh konvektívnych štruktúr na Slnku, ktorých
horizontálne rozmery sú medzi rozmermi granulácie a supergranulácie.
Tieto štruktúry sa nazývajú mezogranulácia. Okrem detekcie mezogranulácie skupina autorov prišla k týmto uzáverom:
— Rýchlostné štruktúry sa dobre
zhodujú s intenzitnou štruktúrou
v strednej chromosfére.
— Velkorozmerné štruktúry rozloženia intenzity a vertikálnej rýchlosti v strednej chromosfére si zachováObr. 3: Štruktúra intenzitných a rýchlostných polí s
vysokým priestorovým rozlíšením. Na obrázku je tá
istá oblast Slnka ako na obr.
2, avšak signál bol registrovaný v spektrálnych čiarach Ca II a Fe I diódovým
systémom na observatóriu
Sacramento Peak. Z obrázka vidief, že intenzitná
štruktúra v čiare Ca II
(obr. 3a) sa dobre zhoduje
s jasnými miestami v čiare
Si II (obr. Za). Podobne porovnanie rýchlostnej štruktúry v čiare Fe I (spodná
fotosféra — obr. 3b) a v čiare Si II (stredná ehromosféra — obr. 2b) ukazuje celkom dobrú zhodu. Na obr.
3b je dobre viditelná štruktúra celulárnychtokovstrednej velkosti — mezogranulácia.

vajú svoju hrubú štruktúru počas
niekolkých hodín. (Pozni obr. 1.)
— Pozorovania s vyššou rozlišovacou schopnostou odhalujú jemnú
štruktúru v rýchlostných poliach,
ktorá je však odlišná od štruktúry
intenzity. (Obr. 2.)
— Velkorozmerové vzorky vertikálnych pohybov v strednej chromosfére dobre súhlasia so štruktúrami v nižšej atmosfére, hodi detaily
jemnej štruktúry sa líšia. (Pozni
obr. 3.)

Na záver možno povedat, že simultánne pozorovania dopplerovských
rýchlostí v čiare Si II 181,7 nm
(stredná chromosféra) a v čiare Fe
I 557,6 nm (spodná fotosféra) ukázali, že supergranulárne toky sú
schopné prenikat aj do výšok strednej chromosféry.
Podia The Astrophysical Journal,
Vol. 258, 15. júla 1982
LADISLAV KULČAR
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Obr. 2: Štruktúra intenzitných a rýchlostných polí s malým a stredným
priestorovým rozlíšením. Dye sekvencie štruktúr získané v čiare Si II na OSO 8
dňa 12. marca 1978 o rozmeroch 166" X 140" s dvoma róznymi priestorovými
rozlíšeniami. Dolné dye vzorky (c -I- d) sú zostavené z 30 X 7 bodového
rastru, každý bod s 5" X 20" priestorovým rozlišením. Horný rad (a + b)
je tvorený rastrom s 10 X 7 bodmi, čo odpovedá priestorovému rozlíšeniu
15" X 20". Pri prechode k štruktúre s v5čším priestorovým rozlíšením (a -~ c)
sa štruktúra intenzitného pola výrazne nezmenila, zatiaT čo v prípade štruktúry rýchlostných polí (b -'d) sa objavila subštruktúra o rozmeroch od 10"
do 20". Preto v prípade vyššieho priestorového rozlíšenia je korelácia medzi
intenzitným a rýchlostným polom (c -I- d) menšia oproti korelácii v prípade
štruktúr s malým rozlíšením (a -I- b).
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V roku 1918 sa Shapley pokúsil
určit velkost našej Galaxie z priestorového rozloženia gulových hviezdokóp. Preťo si pre svoj výskum vybral
práve tieto objekty? Gulové hviezdokopy sú na tento účel obzvlášt výhodné: patria k najjasnejším objektom Mliečnej cesty, nesústreáujú sa
iba v galaktickej rovine a ich vzdialenosti je možné pomerne spolahlivo
určit zo svietivosti. Ak poznáme
priestorové rozloženie hviezdokóp,
móžeme upresnit rozdelenie hmoty
v Galaxii i vzdialenost Slnka od galaktického stredu. Žial, s guIovými
hviezdokopami nie je všetko tak jednoduché ako by sa na prvý pohlad
zdalo. Problém je najmá v tom, že
sa neskladajú z hviezd rovnakej populácie: staré hviezdy sú chudobné
na kovy a mladé bohaté na tažšie
prvky. Mladšie hviezdokopy sú bližšie ku galaktickému stredu. Niektoré
z nich nemóžeme pozorovat, pretože
jeli zakrýva pracho-plynová hmota
sústredená pri galaktickej rovine.
Ďalším problémom je neistá absolútna jasnost hviezd typu RR Lyrae
s vyšším obsahom kovov.
Astronómovia C. S. Frenk a S. D.

Zdanlivé rozdelenie galaktických gulových hviezdokóp na oblohe. V tomto prípade bola projekcia zvolená
tak, že stred Galaxie je v prdRtriedku obrázka. Kopy, ktoré sa nachádzajú v galaktickej rovine, nebrali
sa do úvahy. Rozdelenie káp chudobných na kovy (horo) a káp bohatých
na kovy (dole) je znázornené oddelene. Pre lepšiu orientáciu sú vyznačené tiež niektoré známe hviezdokopy.
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Martin, ktorí sa už dlhší čas zaoberajú týmto problémom, postupovali
pri svojich výskumoch tak, aby sa
vyhli týmto tažkostiam. Na obloho
si zvolili oblast mimo rovinu Mliečnej cesty, kde sa príliš neprejavuje
absorpcia a kde je možné predpokladat, že všetky hviezdokopy našej Galaxie, ktoré sa v tejto oblasti nachádzajú, mážeme pozorovat. Na
základe novej pracovnej metódy
Frank a Martin zistili, že oba typy
hviezdokóp — bohaté aj chudobné
na kovy — vytvárajú temer gulový
systém so sploštením asi 4 : 5, maximálne 1 : 2 u káp bohatých na kovy.
Vzdialenost Slnka od tažiska hviezdokóp chudobných na kovy ,je 6,8 f
-I- 0,8 kpc. Ak predpokladáme, že
hviezdy typu RR Lyrae Chudobné aj
bohaté' na kovy majú rovnaké hodnoty absolútnych jasností (Mv = 0,6),
tak
zistíme vzdialenost
Sloka od tažiska hviezdokóp bohatých na kovy — 9,1 f 1,4 kpc.
Ťažisko oboch typov hviezdokóp je
zhodné v prípade, ak premenné RR
Lyrae s váčším obsahom kovu sú
slabšie asi o 0,3 až 0,5 magnitúd. Je
to hodnota, ktorá bola už předpovedaná na základe teoretických modelov.
Sterne und Weltraum 9/1982 N. H.
výpočtom

Rozloienie
gurových hviezdokóp
v Galaxii

Lacnejšie k Venuši
Stále škrtanie rozpočtu NASA pre
vedecké účely spósobilo, že padli
plány na stavbu sondy VOIR, ktorá
sa mala v osemdesi,atych rokoch
stat družicou Venuše a zhotovit radarové mapy tejto planéty s rozlišovacou schopnostou 100 metrov (teda tisíckrát váčšou než d•oteraz jediná radarová mapa, ktorú urobila
sonda Pioneer Venus 1). Proto v laboratóriách JPL v Pasadene, kde je
centrum amerického kozmického planetárneho výskumu, navrhli lacnejšie riešenie — sondu VRM (Venus
Radar Mapper), postavenú najmá zo
súčiastok, ktoré zostali po predtým
konštruovaných sondách. Iba 30 °„t°
súčiastok bude nových. Rozlišovaciá
schopnost sondy bude asi 1 km, čo je
síce menej ako mal mat VOIR, ale
stále stokrát viac než doteraz. Sonda
VRM by mala štartovat v roku 1988
pomocou kombinácie raketoplán ±
stupeň Centaur. Na rozdiel od plánovanej sondy VOIR, ktorá mala
obiehat Venušu po kruhovej drábe
vo výške asi 300 km, bude VRM
obiehat po eliptickej dráhe vo výške
250 až 10 300 km (vyžaduje to menej
energie na brzdenie). Dráha bude
polárna, aby bobo možné mapova4
celý povrch Venuše. Mapovanie bude prebiehat na úseku dráhy vo výške do 1900 km — potom sa anténa namieri na Zem a vyšlú sa namerané
údaje. Za 243 dní — dobu otočenia
Venuše okolo osi — bude možné zmapovat celý povrch planéty. Ďalšie
dóležité údaje o vnútornej stavbe Venuše sa získajú presným meraním
dráhy sondy, čím bude možné zistit
hustotné nehomogenity pod povrchom, ktoré vyvolávajú tiažové anomálie.
Eos 45, 9. 11. 1982

Desiata planéta?
Sondy Pioneer 10 a 11, ktoré ešte
pred dvojicou Voyagerov skúmali
Jupiter a Saturn, dostali sa už na
svojej púti do vonkajších oblastí slnečnej sústavy. Pioneer 11 je medzi
dráhami Saturna a Urána, Pioneer
10 už medzi dráhami Urána a Neptú=
na a v júli tohto roku bude táto
sonda vo váčšej vzdialenosti od Slnka než ktorákolvek planéta. Sondy
letia von zo slnečnej sústavy, každá
opačným smerom. Poskytuje to jedinečnú príležitost preskúmat vonkajšie oblasti slnečnej sústavy a zistit, či za dráhou Pluta nie je dalšid
planéta. Dráhy oboch sond sa preto
sledujú s velkou presnostou, aby sa
zlatilo, či sa pohybujú po hyperbole
alebo sa odkláňajú od dráhy vypočítanej zo známych polóh Slnka a planét.
Otázka transplutonskej planéty nie
je ešte definitívne uzavretá: vysvetlenie, že odchýlky v dráhach obrovských planět Urána a Neptúna spósobuje Pluto, už neobstojí. Odkedy
poznáme presnú hmotnost Pluta (ktorá sa mohla spolahlivo zistit až vdaka objavu mesiaca tejto planéty,
Charóna) je zrejmé, že teleno s hmotnostou pátkrát menšou ako Mesiac
je príliš malé na to, aby spásobovalo pozorované odchýlky polóh
Urána a Neptúna. leh príčinou by
mohlo byt nejaké váčšie teleso zä
dráhou Neptúna. Nie je tažké vyrátat, že ak by išlo o planétu vo vzdialenosti asi 50 astronomických jednotiek za dráhou Neptúna, musela by
byt velkostou podobná Uránu či Neptúnu. Také teleso by však sotva ušlo
pozorovaniam, iba ak by malo velmi
tmavý povrch aký majú niektoré menšie mesiace, ale nie telesá velkosti
Neptúna. Keby neznáma planéta bola
ešte Balej od Slnka, musela by byť
velkosti Jupitera. Sú však aj exotickejšie možnosti: pozorované odchýlky m8že spósobovat hviezda
s hmotnostou Slnka vo vzdialenosti
asi tisíc astronomických jednotiek.
Táto hviezda by však musela byt
neobyčejná — nesmela by vyžarovat
prakticky žiadne svetlo (hned nám
zíde na um čierna diem).
Pozorovania Urána a Neptúna nemóžu dat odpoved na to, ktorá
z týchto možností je správna. Tieto
planéty pozorujeme relatívne krátko
voči dlžke ich obežnej doby okolo
Sloka. Bobo by nutné pozorovat ich
prinajmenšom dalších 50 rokov, bá
dokonca niekolko ich obehov (obežná doba Urána je 84, Neptúna 165
rokov). Pioneer 10 a 11 nám však
móže dat odpoveá už o niekolko rokov, lebo dráhu sond m8žeme určit
s velkou presnostou, ako aj preto,
že smer ich letu je rozdielny. Ak sú
poruchy v dráhach vonkajších planět spósobené vzdialenou hviezdou,
oba Pioneery budú ovplyvnené nribližne rovnako. Ak existuje desiata
planéta pomerne blízko za dráhou
Neptúna, bude jej pósobenie na sondy odlišné, vzhladom k nerovnakej
vzdialenosti sond od nej.
Eos 13. júla 1952

Prečo vyhynuli
veíjaštery ?
Čitatelia populárnych prírodovedeckých časopisov sa jste pami tajú,
aký rozruch vyvolali r. 1979 práce
W. Alvareza, ktorý našiel vo vrstve
usadenín na rozhraní medzi druhohornou kriedou a tretohorami prebytok iridia. Iridium je na Zemi velmi
vzácny prvok, ale v meteoritoch sa
vyskytuje ovela hojnejšie. Preto sa
z nálezu usúd£lo, že prebytok iridia
v usadeninách starých 68 miliónov
rokov svedč£ o dopade velkého meteoritického telena s priemerom asi
10 km, teda rozmerov planétky. Čas,
kecly sa odohralcz táto zrážka Zeme
s planétkou, datovaný podia veku
usadenín s prebytkom iridia, kryje
sa s obdobím, kecl na Zemi vymžerali
velké živočichy, najmu jaštery a kecl
sa výrazne menil typ rastlinstva. Časová súvislost nie je náhodná: pri
náraze takého velkého telesa vyvrhne sa množstvo hornin, takže úlomky
telesa a rozptýlené čiastočky prachu,
ktoré sa dlho udržia v atmosfére vytvoria súvislú. clonu — na Zem sa
dostána menej slnečného svetla, nastane citelné ochladnutže, mení sa
typ rastlinstva a hynú bylinožravice,
ktoré strácajú potravu. Dlho trvá,
kým rozptýlený prach z hornýeh
vrstiev atmosféry postupne klesá na
zem ¢ vrstvu usadenín, ktorá sa tvore v tom obdobi, „označ£" prebyt kom
iridia prezrádzajúcim meteoritický
póvod.

—mš—

Nebola ta supernova
Náhle vyhynutie veljašterov na
prelome kriedy a trečohór snažilo sa
vysvetlit mnoho teórií. Podia jednej
z nich pričinou vážnej ekologickej
kržzy, pri ktorej vyhynuli takmer trž
štvrtiny všetkých vtedajšich živočíšnych druhov, bole vzplanutie supernovy vo vzdialenosti menšej ako 0,1
svetelného roka. Po Alvarezových
výskumoch stráca opodstatnenie aj
táto teória, ktorá sa velmi diho považovala za najpravdepodobnejšiu,
píše časopis Priroda 3/1982. Vzplanutie supernovy zanechalo by totiž na
Zemi okrem iridia aj
stopy, napriklad izotop plutónia 24ŤPu, ktorý
sa už v slnečnej sústave nevyskytuje,
ale je charakteristickou splodinou supernov. Pni Alvarezovej analýze geologickej vrstvy, ktorá sa vytvorila
medzi druhohornou kriedou a tretohorami, však izotop 2i4Pu nie je. Aj
pomerné zastúpenie žzotopov iridia
v tejto vrstve zodpovedá zloženu, aké
je charakteristické pre celú slnečnú
sústavu. Po splodinách blizkej supernovy nenašli sa teda v geologických
vrstvách dávnej ekologickej krízy
žiadne stopy.
Iste je zau jímavé domysliet, aký
účinok mohol mat náraz planétky na
Zem, ktorým vyšvetluje eko'8ogžckú
krizu na rozhraní kriedy a trefohór
Alvarez. Množstvo prachu, ktoré sa
dostalo do atmosféry pri náraze talesa s pržemerom 10 km, muselo byt
tisženásobne vi čšie než vychřlila pred
vyše storočím sopka Krakatoa. A etedy, po jej erupcii, rozvžaty prach
Udržal sa v atmosfére vyše dvoch rokov a clona, ktorú vytvonil, citelne
ovplyvnila klimatické podmienky na
mé

V Kozmose 1/1983 sme písali, že
chvost Austinovej kométy 1982 g prvý spozoroval Morris 19. augusta
1982. K tejto správe nám za účastníkov pozorovatelského sústredenia
spolupracovníkov hvezdárne a planetária v Prahe a optickej sekcie
Československej astronomickej spoločnosti, ktoré bolo na Českomoravskej vysočine v Zachotíně-Tálech, napísal Martin Setvák. Chvost kométy
pozorovali už 17. 8. binarom 25 X 100.
Spíitne odhadujú, že velkost chvosta
bola vtedy asi 1°-1,5°. Na dokreslenie priložili fotografiu kométy z 19.
8., ktorá slúžila k zaostrovaniu
Schmidtovej komory 150/150.

Zrážky s telesami rozmerov planétiek neboli v hžstórii Zeme ojedinelým javom (pozn i Kozmos 1/1983, článok L. Kresáka). K doteraz známym
prípadom pribudol nedávno další a
referuje o ňom časopis Science 21. 5.
1982. Tentokrát sa nadbytok žrídia
zistil vo vrstvách starých 34 miliónov
rokov a podia rozloženia mikrotektitov, drobných sklených častíc vyvrhnutých pri náraze, je pravdepodobné
miesto impaktu niekde v oblasti Severnej Ameriky. Čas zrážky nie je
celkom zretelne viazaný na rozhranie
vrstiev eocénu a oligocénu (32 miliónov rokov), teda geologického obdobia, z ktorého paleontologické nálezy svedčia tiež o rozsiahlom vymieraní živočíchov. Podia odhadu malo
dopadnuté teleno priemer asi 3 km
a hmotnost 50 miliard ton.
O tom, aká citlivá musí byt analýza stopových prvkov, ukazuje prihoda z laboratórneho spracovania
vzoriek v roku 1979. Jeden z Alv¢rezových laborantovi nosil platinový
prsteň (s určitým obsahom Iridia,
ktoré sa pridáva kvóli vdčšej tvrdosti) a už to stačilo, aby vzorky,
s ktorými manipuloval, javilž badatelný nadbytok iridia. Skúška ukázala, že stačí mat na prste platinový
prsteň niekolko sekúnd a už sa z neho zošúcha tolko iridia, že sa vzorky
kontaminujú.

Chvost
Austinovej kométy
pozorovaný 11.8. 1982

cele] Zemi. Po náraze planétky s priemerom 10 km vychádza prašnost 1 g
na cm2 zemského povrchu — a to už
je množstvo prachu, ktoré rozptýlené
v atmosfére vytvorí natoiko hustú
clonu, že sa slnečné seetlo mohlo zoslabič na úroveň mesačnej noci na
dobu mnohých rokov.
—it—

Predkovia pulzarov
Pulzary sú určitým vývojovým
štádiom neutrónových hviezd. Z predbežnej analýzy priestorového rozdelenia pulzarov danej štatistickej
vzorky vyplynulo, že „prarodičmi"
pulzarov musia byt velmi masívne
hviezdy, avšak uvedené údaje ney
stačia na stanovenie hranice hmotnosti hviezd, z ktorých sa rodia pulzary. Fri hladaní odpovede na túto
otázku O. H. Gusejnov, F. K. Kasumov a I. M. Jusifov uskutočnili
teoretické výpočty kolapsu doprevádzaného vzplanutím supernovy a
vznikom neutrónovej hviezdy a analýzu údajov rýchlosti zániku hviezd
róznych hmotností a početnosti zrodu pulzarov.
V ostatných rokoch v dósledku
presnejšej registrácie fyzikálnych
procesov prebiehajúcich pri kolapse
a skutečných podmienok vo hviezdach v pozdných vývojových štádiách
predchádzajúcich kolapsu, boli získané zaujímavé výsledky. Tak napríklad u hviezd s hmotnostou 4-10
hmotností Slnka sa pozoruje úpiný
rozpad cele] látky doprevádzanýni
vzplanutím supernovy II. typu, zatial čo neutrónové hviezdy sa tvoria
z hviezd s hmotnosfami víčšími než
10 hmotností Slnka, a to bez vzplanutia supernovy. Vznik neutrónovej
hviezdy so súčasným vzplanutím supernovy I. typu je možný jedine za
prítomnosti intenzívneho mechanizmu straty látky. Podla mých výskumov tvorba neutrónových hviezd so
súčasným vzplanutím supernovy II.
typu je možná u hviezd s hmotnostou 8-10 hmotností Slnka.
Ako vidiet teoretické výpočty kolapsu zatial nedávajú jednoznačnú
odpoved na otázku o hmotnostiach
„prarodičov" neutrónových hviezd —
pulzarov, ale aspoň nevylučujú možnost leh vzniku z masívnych hviezd.
Pre objasnenie hmotnosti „prarodičov" pulzarov a vzplanutia supernov
berú autori do úvahy údaje o rýchlosti zomierania hviezd róznych hmotností, početnosti zrodu pulzarov a
vzplanutí supernov a konštatujú, že
vzplanutia supernov, z ktorých sa
rodia pulzary, musia byt konečným
vývojovým štádiom hviezd na hlavnej postupnosti s hmotnostami vžičšími ako 4-9 hmotností Slnka, t. J.
hviezd spektrálnej triedy nie nižšej
ako B4.
Podrobné skúmanie frekvenčných
charakteristik procesu tvorenia pulzarov dovoluje stanovit pomerne
presne dolnú hranicu hmotností ich
predchodeov, ktorá v žiadnom prípade nie je menšia ako 5 hmotností
Slnka.
Podi a Astronomičeskij žurnai 2/1982
J. Zvolánkova
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galaxia

Dvojitá
Objekt NGC 7252 v súhvezdí
Vodnára nic je jednoduchá galaxia, ale je výsledok nedávneho
splynutia dvoch galaxií. K tomuto
záveru dospel Frangois Schweizer
Po vyhodnotení svojich pozorovaní 4 metrovým teleskopom observatória v Cerro Tololo. Pozorovania odhalili jednoduché, skoro kruhové teleso s jemnými trhlinkami
a málo zreternými sručkami a tiež
dva chvosty, ktoré sa premietali
do vzdialenosti 80 a 130 kiloparsekov od centra telesa. (Fri výpočtoch vzdialeností ovšem použil pomerne nízku hodnotu Hubblovej
konštanty H = 50 km;'s . Mpc). Podra Schweizera spektrum hlavného telesa prezrádza prítomnost
mladých hviezd spektrálneho typu
A •a obsahuje malý disk ionizovaného plynu s polomerom okolo
štyroch kiloparsekov. Disk rotuje
okolo dobre definovanej osi, zatiar čo plyn mimo disku má iný
pohyb. O tom, že systém vznikol
nedávnym splynutím dvoch masívnych galaxií podobných rozmerov svedčia podra Schweizera dva
chvosty, ich navzájom opačný pohyb, dva odlišné systémy pohybu
plynu, ako aj izolovanost systému
ako jedného telesa s jedným jadrom. Z dlžky chvostov a ich rýchlostí vychádza vek systému medzi
pol až dvoma miliardami rokov,
čo súhlasí s výsledkami, získanými farebnými štúdiami systému.
Aký bude další osud NGC 7252?
Schweizer je presvedčený, že systém sa velmi pravdepodobne postupne zmení skór na eliptickú
galaxiu než na galaxiu typu Sombrero. Píše: „Trhliny a chvosty
systému
pripomínajú
podobné
štruktúry, aké bolí nedávno objavené v eliptických galaxiách pora,
čo naznačuje, že viac než štvrtina
eliptických galaxií pora (a snád
i všetky) mohli vzniknút splynutím diskových útvarov."

týna stanovit jeho efektívny priemer na 1,1 ± 0,7 km (pozvi Kozmos 5/82).
Z fotometrických meraní sa usúdilo, že jadro Enckeho kométy rotuje s periódou 6 hodin. Ak sa
odchýlky prijímaných vinových
dlžok rádiového signálu interpretujú ako Dopplerov posun spósobený odrazom vIn od rotujúceho
povrchu, vychádza vePkosf jadra
asi 1,5 km.
Z pomeru medzi verkostou jadra
a jasnostou Enckeho kométy bobo
možné usúdit, že Halleyova kométa by mala mat jadro s priemerom asi 10 km.
Podia Science, apríl 1982

Původ
slnečných spikúl
slneěnými
Chromosferickými
spikulami nazývame špicovite zakončené útvary v chromosfére.
ktoré můžeme pozorovat nad slnečným limbom. Fri priemere
1000 km dosahujú výšok 600010 000 km s hustotou elektrónov
3. 1010 až 3. 1011 cm3 . Často
v nich můžeme pozorovat vnútorné pohyby s rýchlostou okolo
20 km/s. V rubovornom okamžiku
můžeme na Slnku vidiet rádove
106 spikúl. Sú to vlastne malé slnečné protuberancie neviazané na
centrá aktivity.
Původu spikúl boli v poslednom
období venované viaceré práce.
Vačšina z nich dáva vznik a vývoj
spikúl do súvisu s konfiguráciou
magnetických polí. Vlani sa v júnovom čísle časopisu The Astrophysical Journal objavila zaujímaná práca, v ktorej sa za príčinu
spikúl pokladajú zvukovo-gravitačné viny v slnečnej chromosfére.
Jej autorom je Joseph V. Hollweg
z Univerzity v New Hampshire.
Predchádzajúce práce s teoretickými modelmi považuj úcimi za
póvodeov spikúl Alf vénove viny

sa ukázali nedokonalé. Alfvénove
viny, reprezentované špirálovitými
pohybmi na štíhlej vertikálnej
ososymetrickej magnetickej silotrubici, sa sice móžu transformovat v sériu nárazov, dvíhajúcich
prechodnú vrstvu a pod ňou
ležiacu chromosferickú plazmu
s rýchlostami pozorovanými pri
stúpaní spikúl, avšak nedokážu
zahnal relatívne chladnú látku
chromosféry na hodnoty, ktoré boli
namerané v spikulách (1-2.10
K). Hollweg skúmal nelineárnu
zvukovo-gravitačných
evolúciu
vin generovaných vo fotosfére a
postupuj úcich hore pozdlž tenkej
vertikálnej magnetickej silotrubice. V chromosfére spósobujú zvukovogravitačné viny podobne ako
aj Alfvénove viny sériu .nárazov,
ktoré vytlačujú chromosferickú
plazmu do výšok okolo 10 000 km.
Zároveň ukázal, že nárazy móžu
ohrievat plazmu až na hodnoty
pozorované v spikuliach. Ukazuje
sa teda, že štruktúry typu slnečných spikúl móžu byt generované
:sériou nárazov, ktoré opakovane
dopadajú zdola na prechodnú vrstvu medzi chromosférou a korónou.
-vv-

Podia Sky and Telescope 6/1982
D. Novocký

Jadrá komét
Prvý sporahlivý údaj o verkosti
pevného kometárneho jadra podarilo sa zistit štúdiom Enckeho kométy, ktorá je jednou z najpreskúmanejších. Použitím rádioteleskopu v Arecibo ako radaru podarilo
sa zachytit ozveny od jej jadra a
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Spikule pozorujeme na okraji slnečného disku v spektrálnej oblasti čiary
H alfa. Obe snímky observatórium na Sacramento Peak.

Ako by sa zmenila
tiaž na Zemi,
keby neexistoval Mesiac?
PodTa Newtonovho gravitačného zákona medzi všetkými telesami vesmíru púsobia sily vzájomnej prítažlivosti. Uvažujme, ako sa zmení tiaž telesa ležiaceho
na povrchu Zeme působením Mesiaca. Vieme, že tiaž je
sila, ktorou sú telesá pritahované k Zemi a je priamo
úmerná gravitačnému zrýchleniu g. Preto nás bude
zaujímat, ako sa zmení gravitačné zrýchlenie působením Mesiaca. Ak si označíme hmotnost Mesiaca ako
m, strednú vzdialenost medzi tažiskom Mesiaca a tažiskom Zeme ro, vzdialenost telesa ležiaceho v TubovoTnom bode C na povrchu Zeme od tažiska Mesiaca
r1 a gravitačnú konštantu f, potom prítažlivé zrýchlenie Zeme vyvolané Mesiacom je a0 = fm/r20 a prítažlivé
zrýchlenie telesa ležiaceho v bode C na povrchu Zeme
vyvolané Mesiacom je a1 =fm/r21. Dodatočné zrýchlenie telesa vzhYadom na Zem sc, ktoré sa nazýva slapové zrýchlenie, bude rovné vektorovému rozdielu príslušmýeh zrýchlení a0, a1 (pozni obr.). Zaujíma nás
zmena gravitačného zrýchlenia, ktorá vzniká působením Mesiaca, v bodoch A a B na povrchu Zeme,
pričom bod A je najbližšie k Mesiacu a bod B najd'alej od Mesiaca. Zmena gravitačného zrýchlenia v bode A bude gA = g — sA. V bode B je vektor gravitačného zrýchlenia opačne orientovaný ako v bode A
a preto zmena gravitačného zrýchlenia tu bude
si označíme stredný polomer
g = g -I- SB. Ak
Zeme ako R, potom můžeme slapové zrýchlenia
SA (resp. s8) v bodoch A (resp. B) vyjadrif v tvare:
SA = --
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Upravením vztahov (1) a (2) a uvážením, že polomer
Zeme R je daleko menší ako vzdialenost tažiska Zeme
od tažiska Mesiaca r0 dostaneme:
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Teleso umiestnené v bode A bude teda v důsledku prítažlivýeh sí1 Mesiaca Tahšie, ako by bolo v prípade,
keby Mesiac neexistoval. Zaujímavý výsledok sme dostali pre príp.ad, ak by teleso bolo umiestnené v bode
B. Slapové zrýchlenie je v tomto bode čo do velkosti
rovnaké ako v bode A, ale opačne orientované a teda
i v tomto bode bude teleso působením Mesiaca Tahšie
alto v prípade neexistencie Mesiaca.
Iná situácia nastáva, ak je teleso umiestnené v bode
P na povrchu Zeme, ktorý je od tažiska Mesiaca vzdialený r1 = r0. V tomto prípade (pozni obr.) je slapové
zrýchlenie orientované do tažiska Zeme. Mesiac v tomto bode spůsobuje teda zváčšenie tiaže uvažovaného
telesa. Bahko sa dá ukázat, že slapové zrýchlenie sY
v bode P je rovné fmR"r~o a je približne dvakrát menšie ako zoslabenie zemskej prítažlivosti v bodoch A
a B.
Analogické úvahy platia i pre prítažlivé sily Slnka,
planét alebo Tubovolnej hviezdy na Zem. Možno ukázat, že pomer n prítažlivej sily Tubovolného nebeského
telesa o hm•ote mT, vzdialeného od tažiska Zeme rT,
ku prítažlivej sile Mesiaca sa dá vyjadrit vztahom:
n=

Zem

(3)

Dosadením číselných hodnůt do vztahu (1') zistíme,
že slapové zrýchlenie spůsobené Mesiacom je približne
1,1 . 10 m . 5-2, čo je asi desatmiliónta časí gravitačného zrýchlenia g = 9,81 m . s-2 Tento zdanlivo velmi
malý jav je však dobre pozorovatelný vo svetových
moriach a oceánoch. NadTahčovanie (resp. zatažovanie)
telesa je tu reprezentované zvýšením (resp. znížením)
hladiny vůd oceána. V důsledku rotácie Zeme okolo
svojej osi sa približne za 6 hodín zvyšuje hladina oceána, čo je jav známy ako príliv. Po ňom nasleduje odliv,
ktorý trvá tiež asi 6 hodín. Energia vytvorená premiestnovaním obrovského množstva vady v oceánoch pri
prílivoch a odlivoch je približne rovná energii, ktorú
prenášajú všetky rieky na Zemi.
Použitím vztahu (3) je možné vypočítat, že zemská
prítažlivost sa pod vplyvom Sln.ka mení asi 2,2 krát
menej ako pod vplyvom Mesiaca a vplyvy ostatných
nebeských telies sú voči vplyvom Mesiaca zanedbatelné.
RNDr. LADISLAV BRIMICII
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ASTROFOTO 1982
Hodnotenie súťaže

Do sútaže Astrofoto 1982 dostali
sme 111 snímok od 38 autorov. Prevažovali čiernobiele fotografie, ktoré
tvorili viac než dye tretiny všetkých
prác. Najviac snímok poslali autori
do 18 rokov a konštatovali sme, že
ešte v žiadnom z doterajších ročníkov sútaže Astrofoto nebola taká
účast najmladších. Teší nás to tým
viac, že niektoré snímky mladých
autorov bolí naozaj vydarené.
AS'T'RONOMICKÁ; FOTOGRAFIE
V prácach najmladšej vekovej skupiny autorov prevažujú astronomické
fotografie. Zdá sa, že sa hlásí o slovo
dalšia generácia záujemcov o astronómiu, ktorí sa začínajú venovat
klasickej čiernobielej astronomickej
fotografii. Napriek velkému počtu
snímok porota v záujme zachovania
úrovne a náročnosti sútaže neprižmúrila oko nad začiatočníckymi chybami mladých autorov a rozhodla sa
daf cenu len tým prácam, ktoré výrazne vynikajú nad priemer celej
skupiny. A pretože sa pri hodnotení
tých najmladších postavila latka náročnosti hned na začiatku sútaže
dost vysoko, porota postupovala
rovnako prísne aj pri hodnotení prác
dalších dvoch vekových skupín a
udelila len po jednej cene.
Vráfine sa však k problémom najmladších autorov. Skúste sa vžit do
situácie poroty, ktorá hodnotí astronomické fotografie. Máte pred sebou
snímku, ktorú urobil začiatočník ccz
amatérsky postavený dalekohTad a
s mladým autorom vrelo sympatizujete. Lenže má snímka, zhotovená
cez výkonnejší prístroj s lepším pohonom, je objektívne lepšia. A pretože v kritériáeh sútaže sa nič nehovorí o technických prostriedkoch,
ktoré autor využije a nijako sa nezakazuje (ba naopak odporúča) spolupráca s hvezdárňami, mladým záujemcom o astronomickú fotografiu
radíme, aby viac využívali možnost
snímkovat cez kvalitně prístroje na
Pudových hvezdárňach. Ak neviete,
kam a na koho sa obrátit, poradíme
vám.
ASTRONOMICKĚ ÚKAZY
Ako hovoria sútažné podmienky,
aj východ slnka či mesiac nad kra88

jinou patrí k astronomickým úkazom.
Je to síce pravda, ale trochu nás mrzí, že mnohé snímky z tejto hojne
zastúpenej tematickej oblasti majú
síce aj krajinku, aj slniečko, ale akosi
v tom práve tá astronómia chýba.
Definovat presnú hranieu medzi
astronomickým a viac-menej krajinárskym podaním Sinka je sotva
možné, ale veríme, že autori sa postupne prepracúvajú aj v kategórii
umelecko-reportážnych snímok k podaniu so silnejším akcentom na astronómiu. Všetkým účastníkom tohto
ročníky sútaže Astrofoto poslali sme
astronomickú ročenku, vhodnú pre
amatérske pozorovania, kde aj tí, čo
sa zatiaP astronómii velmi nevenujú,
ale zato radi fotografujú, nájdu dalšle námety a spestria svoj repertoár.
Mnohé astronomické úkazy sú velmi
„fotogenické", ale urobit efektnú fotografiu — to vyžaduje nájst vhodný
námet podia astronomickej ročenky.
Váčšina začínajúcich amatérov nemá
skúsenosti s používaním ročenky, ale
opš,f móžeme poradit len jedno —
nie je hanba spýtat sa. Obráfte sa na
Yudovú hvezdáreň alebo na skúsenejšieho amatéra.
ASTRONOMIA -

MOJ KONEČEK

Ako to, že je snímok na túto tému
tak málo? — pýtame sa znova. Ze
by sa napriek vefkej spotrebe filmov
na amatérskych akciách nevydarila
žiadna snímka, ktorá presvedčivo hovon, že astronómia je pekný, zaujímavý koníček? Ani žiadna vtipná,
Kategória
reportážna
fotografia?
„Astronómia je mój koníček" zostáva
v našej súfaži nad'alej a veríme, že
jej autori predsa len raz prídu na
chut.
FAREBNE SNÍMKY
Mnohí sútažiaci sa zdráhajú poslat
svoje najlepšie práce, lebo podia sútažných podmienok zostávajú vítazné práce majetkorr► poriadateTa. Je
to však nedorozumenie: to sa týka len
čiernobielych fotografií. Diapozitívy
— všetky, teda vítazné i neocenené
— vraciame, a to súčasne s uverejnením vyhodnotenia sútaže.
Sme rafli, že sa prebúdza záujem
o farebné astronomické snímky.
V niekofkých listoch sme našli

Saturn, Jupiter a Merkůr na sním- fl
kach 14-ročného Jozefa Řezníčka
zo Sedlčan, ktorý medzi najmladšími autormi čiernobielych astronomických fotografií získal 1. cenu. Planéty fotografoval na sedlčanskej hvezdárni cez dalekohTad
Zeiss 200'3000 mm. Merkúr je
snímkovaný 13. mája 1982, štyri
dni po najváčšej východnej elongácii. Snímky sú o to cennejšie, že
ich mladý autor, ako píše, exponoval i spracovával sám. Snímkoval Zenitom E na Fomapan 21

1. Zo série náročných a dobre prevedených snímok
oblohy, ktore zaslal Martin Setvák z Prahy, vyberáme
záber na hmlovinu California (NGC 1499). Fotografované pomocou prenosnej montáže Zenitom E cez objektiv Tessar 3,5. Expozicia 7 minút.
2. Pekne vykreslená otvorená hviezdokopa g a h v Perzeovi na snímke 17-ročného Petra Smetánku z Prahy.
Expozícia 1 minúta, Orestor 2.8 100, Agfa 50 L. Obe
snímky získali v súfaži druhú cenu.
3. Nebeský kosáěik — Mesiac štyri dni po nove. Hoci
fotografovat Mesiac nic je príliš náročné, zaujalo jednoduché a technicky dobre zvládnuté prevedenie tohto
pekného motivu. Snímka získala tretiu cenu. Autor,
Zsigmund Bádiik z Čalova, urobil tento záber na hurbanovskej hvezdárni v primárnom ohnisku dalekohfadu Celestron 14 pri expozícii 115 sekundy.
3

1
2

Detailný záber Riasovej hmloviny v súhvezdí Labute na snímke Milana Kmenta z Trutnova, ktorého precízne
astronomické fotografie suverénne obsadili prvé miesto vo vekovej skupine súfažiacich do 25 rokov. Svoje snímky
urobil Milan Kment na úpickej hvezdárni pomocou astrografu s objektívom triplet 4,8, 500. Táto snímka je exponovaná 75 minút na dosku Orwo ZP-3.

Na snímke Shikapri
čiastočnom
zatmení
15. 12. minulého roku
pekne vidno aj škvrny. Hoci toto zatrneme pozorovali a fotografovali mnohí naši
amatéri, Milan Kamenický stihol snímky spracovaf a poslat
do sútaže a získal 2.
cenu, Fotografoval cez
refraktor Zeiss 130"
/1980 mm s filtrom
CG 14, expozícia 1/60
s na Orwo DU 3.
Dolná snímka je
z čiastočného zatmenia Slnka vlani v júli,
ktoré u nás nebolo
možné pozorovat, ale
Ing. Petr Víšek počas
dovolenky v NDR mal
možnost urobit si tento naozaj efektný záber, ktorý dostal v sútaži "Astrofoto 1. cenu.
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Málokedy sa podarí nachy=tif tak krásne oblúk clúhy, a preto snímky Tomáša Paškeviča z Bratislavy získala prvú
cenu.
Hoci o snímky Slnka nebolo núdze ani v tomto ročníku súfaže Astrofoto, záber, ktorý urobil cez ďalekohfad domácej výroby 17-ročný Pavel Marek z Mikulčíc, získal prvá cenu. Snímkované aparátom Zenit cez objektiv Helios 2,; 58, expozícia 1i125 s Orwochrom 18 D.

zmienku o tom, že aj náš časopis
svojou farebnosfou posledných ročníkov má na tom zásluhu. Pri spomienke na pochybnosti, či je farebná
tlač v astronomickom časopise potrebná a účelná, hreje nás vedomie,
že dnes si už čitateF náš časopis bez
farebných strán ani nevie predstavif
a veríme, že aj vaše snímky, ktoré
posielate do redakcie alebo do súfaže, budú ešte vydarenejšie a budú sa
aj v Kozmose stále lepšie vynímaf.

Vyhodnotenie
Porota v zložení — L'. Kresák, člen
korešpondent SAV (predseda), RNDr.
A. Hajduk, CSc., Jozef Nový, člen
ZSVU, Milan Antal a Dušan Kalmančok — rozhodla o poradí v jednotlivých kategóriách takto:
CIERNOBIELE FOTOGRAFIE
1. kategória — astronomická fotografia. Z deviatich cien boli udelené
štyri.
veková skupina do 18 rokov
1. cena: Josef ltezníček — seriál
Planéty
2. cena: Milan Kamenický — Slnečné škvrny a zatmenie Slnka
veková skupina 18-25 rokov
1. cena: Milan Kment — snímky
Mliečnej cesty
veková skupina nad 25 rokov
2. cena: MUDr. Vladimír Brablc —
Festival planét (I a II)
2. kategória — umelecké a reportážne snímky
a) astronomické úkazy
Udelených boto 7 cien.
veková skupina do 18 rokov
1. cena: Milan Kamenický — Septembrový podvečer
2. cena: Michal Fučík — Zapadajúce slnko nad Prahou a
Schovávačka v mrakoch
3. cena: Peter Mesároš — Podvečer
(snímka 4 a 5 zo seriálu)
veková skupina 18-25 rokov
2. cena: Ján Bureš — Ráno
3. cena: Ingrid Balážová — seriál
L.adovec
veková skupina nad 25 rokov
1. cena: Ing. Petr Víšek — Zatmenie Sloka v júli 1982 na
poloostrove Zingst, NDR

Slnko boto námetom mnohých sútažných fotografií, a preto . cenu
získali len tie najlepšie (dolná
snímka 3. cena, obe nad ňou 2.
cena). Michal Fučík fotografoval
západ sluka nad Prahou, Peter
Mesároš zachytil charakteristickú
siluetu Nitry v podvečer a Ján
Bureš fotografoval Slnko ráno,
pomedzi konáre stromu.
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2. cena: Ján Greš: — Ako sa rodilo Sluko (seriál)
b) Astronómia je máj koníček
V prvých dvoch vekových skupinách nezískala cenu žiadna snímka.
veková skupina nad 25 rokov
2. cena: František Longauer — Vartovka a jej dalekohlad
FAREBNĚ DIAPOZITIVY
1. kategória — astronomické snímky

x

Celkove udelené tni ceny: veková
skupina 18-25 rokov nebola zastúpená žiadnymi prácami.
veková skupina do 18 rokov
2. cena: Petr Smetánka — serál snímok oblohy (Prstencová
hmlovina v Lýre,
a h
v Perzeovi a dalšie)
veková skupina nad 25 rokov
2, cena: Martin Setvák — Hmloviny
v Orióne a California
3. cena: Zsigmond Bodák — Nebeský kosáčik
2. kategória — reportážne a umelecké snímky
a) Astronomické úkazy
Udelené štyri cený: veková skupina 18-25 rokov nebola zastúpená
veková skupina do 18 rokov
1. cena: Pavel Marek — Slnko
veková skupina nad 25 rokov
1. cenu dostali dvaja autori:
Jozef Rapko — Planéty nad mestom, Východ Mesiaca nad mestom;
Tomáš Paškevič — Po daždi
2. cena: Ján Greš — Rybím okom
3. cena: Peter Jakubec — v náručí
Gerlachu, Podvečer, Ked
umiera deň
b) Astronómia je máj koníček
Udelená len jedna cena
veková skupina nad 25 rokov
1. cena: Josef Vítek — seriál snímok Máj koníček z detstva
VÝŠKA CIEN
Vo všetkých kategóriách a vekových
skupinách sú ceny rovnaké (aj v prípade, že jednu cenu získajú dvaja
autori, zostáva každému piná výška
odmeny), a to: 1. cena 600 Kčs, 2.
cena 400 Kčs, 3. cena 200 Kčs.
Všetkým autorom ocenených i neocenených prát želáme vela úspechov, chuti do práce, pekné počasie,
vytrvalosí — a potom vysoké ocenenie v sútaži Astrofoto 1983.

Takto vyzerala banskobystrická
hvezdáreň Na Vartovke a jej dalekohTad Coudé v časoch, keá tam
pósobil František Longauer, jeden
z našich najstarších amatérov. Fotografie získali ocenenie v kategórii snímok na tému „Astronómia je máj koníček" — aj preto,
že F. Longauer móže k tomu dodaf — koníček po celý život.
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Tam, kde zapadá Mesiac, je sedlčanská hvezdáreň, nad kopeom
svieti Venuša a svetlý kruh okolo
nej je určite UFO — komentuje
! svoju snímku Zdeněk Kolář.
Snímka líce nezískala ocenenie,
ale určite stojí aspoň za pohTad.

K autorom, ktorí sa špecializujú
na Slnko, patrí aj Ján Greš.
Okrem krásnych farebnýc diapozitívov poslal do tohto ročníka súfaže Astrofoto aj seriál piatich fotografií s názvom „Ako sa rodilo
Slnko". Uverejňujeme predposlednú snímku toho výtvarného cyklu
fotografií, ktoré aj pre svoju techniekú dokonalost získali 2. cenu.

PodmienkY sútaže Astrofoto 1983
ASTROFOTO je sútaž pre astronómov amatérov a fotoamatérov, ktorú
organizuje (už v šiestom ročníku)
Slovenské ústredie amatérskej astronómie v Hurbanove.
Súfaže sa móžu zúčastnit čiernobielymi fotografiami a farebnými
diapozitívmi občana ČSSR v troch
vekových skupinách: do 18 rokov, 1825 rokov a .nad 25 rokov. Súfaží sa
v týchto kategóriách:
1. kategória — astronomická fotografia:
snímky astronomických objektov a
úkazov (súhvezdia, hmloviny, hviezdokopy, Slnko, slnečné škvrny, kométy, meteory, planéty, planétky, zatmenia, zákryty a pod.)
2. kategória — umelecké a reportážne snímky s touto tematikou:
a) astronomické úkazy: snímky prostredia prírodného alebo mestského,
v ktorom dominuje nejaký astronomický úkaz. Móže ísf o zaujímavé
podanie aj celkom bežných astronomických javov, ako je východ slnka,
či mesiaca, pohyb pianét, alebo aj
pósobivé zachytenie nie každodenných úkazov (konjunkcia dvoch planét, planéty s Mesiacom a pod.) a
možno sem zahrnúf aj zaujímavé podanie atmosferických úkazov (dúha,
lom svetla, kruhy okolo Slnka a pod.)
b) Astronómia je mój koníček. Námetov na snímky tohto tematického
okruhu je dostatok, napr. astronomické pozorovanie, amatérske prístroje
a ich zhotovovanie, zábery z meteorických expedícií, atmosféra hvezdární, práva odborná i popularizačná.
V oboch kategóriách sa prijímajú čiernobiele fotografie formátu

18 X 24 cm a farebné diapozitívy bez
ohradu na formát (teda aj kinofilmy).
Každý účastník móže prihlásif do súfaže najviac 5 snímok (fotografií a
diapozitívov spolu), pričom seriál
(s maximálnym počtom 5 snímok) sa
ráta ako jedna snímka.
Ku každej snímke uveďte tieto
údaje: názov snímky, meno autora,
dátum narodenia a adresu. V prvej
kategórii treba uviesf aj datum a čas
fotografovania,
expozičnú
dobu,
prísbroj (fotoaparát i áalekohl'ad) a
použitý fotografický materiál. Ak ide
o reportážny záber, uvítame namiesto technického popisu krátky text
o námete snímok.
Ak posielate čiernobiele fotografie,
napíšte tieto údaje na zadnú stranu
každej fotografie obyčajnou ceruzkou; k diapozitívom údaje priložte
(každý diapozitív spolu s priloženým
popisom dajte do osobitnej obálky).
Seriály označte osobitne (napr. seriál
1, snímka 1).
Najlepšie práce budú ocenené financnými odmenami v celkovej výške
10 000 Kčs a čestnými uznaniami.
Výsledky sútaže budú uverejnené
v časopise Kozmos Č. 31984 spolu
s ukážkami vífazných prát. Ocenené
fotografie sa stávajú majetkom usporiadatela sútaže. Diapozitívy (ocenené
i neocenené) autorom vraciame.
Všetkým účastníkem odporúčame
spoluprácu s hvezdárňami a astronomickými pozorovatelňami.
Súfažné práce posielajte (v obálke
označenej heslom Astrofoto) do konca roka 1983 na adresu: Slovenské
Atronómie,
ústredie
amatérskej
947 01 Hurbanovo.
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III. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA 0 AMATÉRSKEJ ASTRONÓMII
ZASTÚPENI RIADITELA
ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU
SAV PREDNIESLA DISKUSNÝ
PRISPEVOK RNDR. ANNA ANTALOVA, CSC:
V

nych slnečných konferencií. Okrem
organizovania `Seminárov ide o edičnú činnost. Pri tejto príležitosti
chcem zdóraznit, že horizontálny slnečný clalekohlad, novoinštalovaný
v Hurbanove, je moderný prístroj,
ktorý umožní štúdium slnečnej atmosféry na súčasnej vedeckej úrovni
a teda móže prišpiet k riešeniu fyzikálnych podmienok slnečnej činnosti. Žijeme v období bohutom na
astronomické objavy, ktoré majú dosah aj na filozofické a svetonázorové
otázky. Je naozaj o čom hovořit k verejnosti a práve to je pole pósobnosti
slovenskej amatérskej astronómie."

ZA KRAJSKÚ HVEZDAREŇ
V PREŠOVE VYSTÚPIL V DISKUSI! DR. JURAJ HUMEŇANSKÝ:

a
„Mimoriadne dóležitá, v minulosti
i prítomnosti, je vzájomná spatost
profesionálnej a amatérskej astronómie na Slovensku — či už cez
Astronomický ústav, alebo cez Slovenskú astronomickú spoločnost. Pojivom je snaha o to, aby astronómia
bola predmetom všeobecného poznania, nie vedou kabinetnou, oddelenou
od života. Chceme hovorit do otázok svetonázorových, kultúrno-výchovny'ch a ideologických. Ak sa dnes
zamýšlame nad prejdenou cestou slo
venskej astronómie, ak hodnotíme
udalosti, pri ktorých sa niektorí z nás
zúřastnili, oprávnene sa pýtame, či
nebolo možné urobit viac a lepšie.
Boli aj zámery pripravované niekedy
celé roky, které sa zatial neuskutočnili — spomeniem naprík•lad snahu
o vybudovanie hvezdárne a planetária v Bratislave. Boli roky rozpačitosti a prešlapovania, ale v konečnom désledku sme svedkami nepopieratelného pokroku a rozvoja tak materiálnych hodnót, ako aj úrovne politicko-výchovnej a popularizačnej
práce. Sedemdesiate roky možno považovat za roky úspešného prelomu
vi celkovom trende. Vznikla užitočná
odborná spolupráca medzi Astronomickým ústavom SAV a jednotlivými zariadeniami amatérskej astronómie. Vzájomná spolupráca pri pozorovaní slnečnej fotosféry trvá od roku 1958 so zvýšenou koordináciou
počas medzinárodných akcií, naposledy v roku 1979 až 1981 počas „Roka
maximálnej slnečnej činnosti". ÍSalej
je to dhhoročná spolupráca pri obsluhe siete celooblohových meteorických komór. Sú to úlohy, ktoré pri
precíznom odpozorovaní slúžia ako
základný materiál pri výskume a
chcela by som poprosit •o ich kontinuitu. Okrem toho chcem pripomenúf
organizátorskú prácu Slovenského
ústredia asnatérskej astronómie pri
uskutočňovaní pravidelných celoštát96

„Za 35 rokov od svojho založenia
uskutočnila Krajská hvezdáreň v
Prešove množstvo akcií pre popularizáciu astronómie nielen v našom
kraji, ale aj v rámci celého Slovenska. V posledných rokoch sme našli
váčšiu podporu pre našu činnost aj
u našich krajských riadiacich orgánov. V r. 1981 bola spracovaná
a schválená koncepcia áalšieho rozvoja hvezdárnf, astronomických kabinetov a astronomických krúžkov
vo Východoslovenskom kraji na obdobie 7. pátročnice. Už v tomto roku
sa na základe týchto plánov začlenili do systému hvezdární nové pracoviská, a to hvezdáreň vo Svidníku
a hvezdáreň v Michalovciach. Svoju
činnost začali velmi aktívne. Pre
oblast Košice-vidiek bol zriadený
astronomický kabinet pri OOS so
sídlom v Medzeve. V nasledujúcich
rokoch tejto pátročnice plánujú sa
podia schválenej koncepcie zriadit
dnlšie astronomické zariadenia a to
bud okresné hvezdárne alebo astronomické
vychádzajúc
kabinety,
z okresných možností, v týchto okre-

soch: Stará Y,ubovňa, Bardejov, Poprad, Spišská Nová Ves, Trebišov,
Vranov. V Košiciach vybudovaním
nového Domu pionierov pribudne aj
áalšie planetárium a kupola s novým
astronomickým vybavením. Nie malú
pozornost venuje koncepcia materiálno-technickému zveladeriiu existujúcich hvezdárnf a to v Rožňave,
Humennom a krajskému zariadeniu
v Prešove. Krajská hvezdáreň plánuje ukončit v r. 1983 investičnú výstavbu metodickej budovy a planetária.
Tieto novovybudované priestory budú sprístupnené verejnosti v závere
roka pri príležitosti 35. výročia založenia hvezdárne, ktoré oslávime
v roku 1983."

ZA KRAJSKÚ HVEZDAREŇ
VYSTÚPILA
HLOHOVCI
S DISKUSNÝM PRISPEVKOM
PRACOVNIČKA HVEZDARNE
JANA STRUHARIKOVA:
V

„Na rozvoji astronómie v Západoslovenskem kraji sa podielajú Krajská hvezdáreň v Hlohovci, Okresná
hvezdáreň v Leviciach, okresné
astronomické kabinety pri Okresných
osvetových strediskách Nitra, Dunajská Streda, Bratislava-vidiek, Nové
Zámky, Senica, Trenčín, Partizánske,
Galanta. Tieto okresné astronomické
kabinety splňajú funkciu okresných
hvezdární a majú za úlohu pomáhat
a metodicky usmerňovat vedúcich
astronomických krúžkov. Každý kabinet má jedného pracovníka. Výnimku tvorí astronomický kabinet
v Nitre, kde sa od 1. januára 1983
zvyšuje stav pracovníkov na troch
a majú na starosti aj svetonázorové
krúžky. V našem kraji sme si predsavzali šírit amatérsku astronómiu
touto cestou, pretože si myslíme, že
je Iahšie pomáhat a nadit, ked je
pomocná ruka blízko. Vďaka pechopeniu mnohých riaditelov okresných
osvetových stredísk dostali vedúci
•okresných astronomických kabinetov
k dispozícii priestory pre svoju prácu. To, že sa im darí společnými silami prenikat do povedomia svojich
spoluobčanov, dokazujú počty exkurzií v týchto zariadeniach i počty
astronomických krúžkov. Ved určíte
stojí za pozornost, že v roku 1972
v Západoslovenskom kraji bole 60

astronomických krúžkov a v súčasnosti je leh 396 a pracuje v nich
zhruba 7828 členov. Vedúci astronomických kabinetov sa ,pravidelne
stretávajú na Krajskej hvezdárni
v Hlohovci, kde sa koordinujú akcie
i vydávanie metodických materiálov,
ktoré sú v poslednom období doplňané aj farebnými diafilmami."
Í5alej s. Struháriková hovorila
o podujatiaoh, ktoré hvezdáreň pravidelne organizuje pre•rózne vekové
skupiny záujemcov o astronómiu a
informovala aj o novinkách v budovaní hvezdárne: možnosti pre odborniž i popularizačnú prácu podstatne
zlepší dalekohlad so 60-cm zrkadlom,
ktorý sa inštaluje na KH v Hlohovci
a velkým prínosom pre celý kraj bude aj stavba planetária. Nová hvezdáreň stavia sa v Partizánskom
v akcii Z v hodnote dvoch miliónov
konin; základy a suterén sú hotové,
začína sa s murovaním vlastnej stavby. Pre hvezdáreň je objednaný cIalekohlad z n. p. Zeiss v Jene, refraktor 150 mm.
VEDÚCI
MĚZES,
TIBOR
OKRESNĚHO ASTRONOMICKÉHO KABINETU PRI OKRESNOM
STREDISKU
OSVETOVOM
V NOVÝCH ZAMKOCH

Vyjadril sa k tvorbe audiovizuálnych programov. Poukázal na to, že
viaceré audiovizuálne programy, ktoré zhotovili jednotlivé hvezdárne bolí tematicky totožné — a to sa prejavilo aj na celoslovenskej prehliadke výchovno-vzdelávacích programov.
Navrhol, aby v budúcnosti tvorbu
programov koordinovalo SÚAA, kde
by hvezdárne oznámili tému programu, na ktorom pracujú a v prípade
zhodnej tematiky by ústredie sprostredkovalo spoluprácu. Takáto koordinácia by podla jeho názoru viedla k pestrejšej škále programov, ktoré by si hvezdárne mohli vzájomne
vymieňat.
POZOROVATEENE
VEDJCI
A ASTRONOMICKÉHO KRÍTŽHU
V NOVAKOCH, VILIAM HANUS
Vo svojom diskusnom prfspevku
vyjadril presvedčenie, že ak sa z vytýčených úloh realizuje čo len polovica, bude to mat velký prínos pre
rozvoj amatérskej astronómie na Slo-

O PERSPEHTIVACH AMATĚRSHEJ ASTRONbMIE V STREDOSLOVENSHOM HRAJI INFORMOVALA VO SVOJOM OBSAŽNOM DISKUSNOM PRISPEVHU PRACOVNIČKA HRAJSHEJ HVEZDARNE V BANSKEJ
BYSTRICI MARIA GALLOVA:

vensku. Zanietene nabádal k váčšej
spolupráci medzi jednotlivými hvezdárňami a SÍ AA, poukázal na rezervy v edičnej činnosti i riadiacej
práci s dopadom na jednotlivé astronomické krúžky. Podrobne hovoril
o probléme prístrojového vybavenia
a ,prihováral sa za vybudovanie špeciálneho obchodného zariadenia, ktoré by disponovalo optikou, pomóckami, prístrojmi i odbornou literatúrou. Vyslovil polutovanie nad tým,
že sa doslal nepodarilo nadviazaf
potrebné obchodné styky s n. p. rarl
Zeiss v Jene, NDR. Poukázal na to,
že postavenie a možnosti amatérskej
astronómie u nás nezodpovedá významu, aký má táto oblast pre výchovu
novej generácie: človeku je Iúto, kecl
to porovná — v NDR pridelilo ministerstvo školstva astronomický clalekohlad na každú školu, astronómia
sa vyučuje ako riadny, samostatný
predmet a tým aj svetonázorová výchova dostáva svoj pevný základ vo
vyučovacom systéme; a u nás je
astronómia záležitostou mimoškolskej
výchovy a dalekohlad je iba vytúženým snom hístky nadšencov v astronomických krúžkoch.
V ZASTIJPENI PREDSEDU SAS
PRI SAV POZDRAVIL rtČASTNIHOV HONFERENCIE RNDR.
VOJTECH RUŠIN, CSC., so želaním úspechov pri rokovaní a dalšej práci. Vyslovil presvedčenie,
že sa spolupráca s amatérskou
astronómiou bude aj naáalej plodne rozvíjat.

„V týchto dňoch prijala Rada KNV
na doporučenie kultúrnej komisie
návrh rozvoja astronomického hnutia
na území Stredoslovenského kraja do
roku 1990. Na základe koncepcie
rozvoja Iudovej astronómie na Slovensku, ktorú schválilo kolégium
Ministra kultúry SSR v roku 1971,
Táta sa s postupným budovaním ludových hvezdární, astronomických
pozorovatelní, kabinetov astronómie
a svetonázorovej výchovy a ostatných
zariadení s cielom vybudovat v každom okrese na území Slovenska profesionále astronomické zariadenie.
Táto úloha, konkretizovaná na potreby Stredoslovenského kraja, bola
zvýraznená v hlavných úlohách kultúrno-výchovnej činnosti kraja v období rokov 7. pifročnice ako i v materiáli „Súčasná situácia v oblasti
svetonázorovej výchovy a vedeckoateistickej výchovy v Stredoslovenskom kraji" z mája tohto roku. V ob-

dobí rokov 7. p5tročnice bude rozvoj
Iudovej astronómie v Stredoslovenskom kraji orientovaný na úlohu vybudovat v každom okrese silné centrum Iudovej astronómie tak, aby
v závere pitročnice nebol ani jeden
okres bez profesionálneho, resp. poloprofesionálneho zariadenia. K dosiahnutiu tejto úlohy je treba dobudovat jestvujúce hvezdárne podla ich
vlastných plánov rozvoja, najmu
o priestory pre výchovno-vzdelávaciu
prácu, Balej prístrojove a personálne. Je potrebné odstránit existujúce
rozdiely medzi okresnými hvezdárňami, zabezpečit, aby tieto zariadenia jednotne radili činnost zhruba
25 až 30 astronomických krúžkov na
území svojho okresu. Budovat pri
hvezdárňach planetáriá; v prvej etape vybudovat planetárium pri Krajskej hvezdárni v Banskej Bystrici.
Jestvujúce astronomické pozorovatele do konca 7. pitročnice prebudovat na ludové hvezdárne róznych
typov, zabezpečit, aby boli personálne a prístrojovo dobudované a aby
pinili úlohu okresných metodických
centier Iudovej astronómie. V okresech, kde niet hvezdární, ani astronomických pozorovatelní, ustanovit
pri okresných osvetových strediskách,
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alebo mých kultúrnych zariadeniach
kabinety astronómie a svetonázorovej výchovy.
Zabezpečit rozvoj astronomických
svetonázorových a mých prírodovedných krúžkov tak, aby ku kontu 7.
pátročnice pracovalo na území Stredoslovenského kraja 270 činných
krúžkov. Vyrovnat rozdiely medzi
počtom krúžkov v jednotlivých okresoch. Pri každej hvezdárni, pozorovateTni, či kabinete zriadit Klub mladých astronómov. Pripravit projektovú dokumentáciu zariadení a zabezpečit zaradenie do volebných
programov pre roky 8. pátročnice
dalších okresných hvezdární, planetárií, pozorovatelní v jednotlivých
okresoch kraja. Na základe uvedených úloh treba ustanovit do konta
roka 1986 Iudové hvezdárne v Han-

dlovej, Kysuckom Novom Meste ako
samostatné, resp. mestské Iudové
hvezdárne. Astronomické kabinety
zriadit v okresoch Dolný Kubín, Martin, Velký Krtíš a Zvolen. Zriadit
astronomickú pozorovatelňu na vlastnú žiadost ZŤS Detva s perspektivou
postupnej prestavby na ludovú
hvezdáreň.
V období rokov 1986-1990 bude
sa treba v Stredoslovenskom kraji
orientovat na dobudovanie optimálnej siete astronomických zariadení,
ktoré by rovnomerne pokrývali celé
územie kraja a zabezpečili bohatá
činnost vo všetkých okresoch. Aj
v tomto období venovat zvýšenú pozornost budovaniu zariadení v mestách s rozvinutým priemyslom a s
početnou skupinou inteligencie —
v mestách Považská Bystrica, Dub-

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA
III. CELOSLOVENSKEJ KONFERENCIE
O AMATĚRSKEJ ASTRONÓMII NA SLOVENSKU
Účastníci III. celoslovenskej konferencie o amatérskej astronómii na
Slovensku prijali jednomyselne tieto závery:
III.
celoslovenská
konferencie
o súčasnom stave a perspektívach
dalšieho rozvoja hvezdární •a amatérskej astronómie na Slovensku, uskutočnilo z poverenia Ministerstva
kultúry SSR — Slovenské ústredie
amatérskej astronómie dňa 17. 12.
1982 v Hurbanove. Konferencie sa
zúčastnili pracovníci Tudových hvezdární, pracovníci •odborov kultúry
ONV, Slovenskej astronomickej spotočnosti pri SAV, Geomagnetického
observatória Geofyzikálneho ústavu
SAV v Hurbanove, Meteorologického observatória v Hurbanove a Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Účastníci konferencie
KONŠTATOVALI:
1. Konferencia svojím obsahom,
aktuálnostou ;a politickou náročnostou spinila svoj cieF, prerokovala dosiahnuté výsledky činnosti hvezdární za uplynulé obdobie, poskytla vzájomnú informáciu o nových postupoch a poznatkoch, ktoré kvalitatívne ovplyvňujú ich poslanie a funkciu a formovala základné podmienky, ktoré smerujú k uplatneniu týchto záverov v praxi. V súlade so závermi XVI. zjazdu KSČ hlavnú
pozornost venovala najmá otázkam
svetonázorovej výchovy socialistického človeka, v komplexe pósobenia
všetkých foriem a metód práce, ktorými túto činnost hvezdárne v oblasti amatérskej .astronómie na Slovensku uskutočňujú.
2. Základnú ideovú koncepciu a
závlznú smernicu pre všetky orgány
a inštitúcie vrátane hvezdární ako
špecializovaných
kultúrno-výchovnych vzdelávacích zariadení tvoria
hlavně úlohy kultúrno-výchovnej
činnosti na 7. pátročnicu schválené
vládou SSR, konkretizované v Zásadách dalšieho rozvoja mimoškolskej
výchovy a vzdelávania na roky 7.
pátročnice, aktualizované myšlienkami hlavného referátu.
3. Vystúpenia pracovníkov Tudových hvezdární, okresných astrono98

mických kabinetov, vysokoškolských
a vedeckých inštitúcií a spoločností
sa vyznačovali mnohými podnetmi,
tak v obsahovej ako i organizačnej
a metodickej oblasti a výrazne prispeli k úspešnému priebehu rokovania konferencie. Osobitne ocenili pozitívny vývoj a dosiahnuté výsledky
v rozvoji amatérskej astronómie na
Slovensku, ako aj priaznivé podmienky vytvánané našou socialistickou
špecializovanú,
spoločnostou
pre
kultúrno-výchovnú a vzdelávaciu odborno-pozorovateisku činnost hvezdární a dalších ,astronomických zariadení SSR.
ODPORÚČAJÚ:
1. V oblasti kultúrno-výchovnej a
vzdelávacej činnosti v návaznosti na
závery 9. celoslovenskej konferencie
o mimoškolskej výchove a vzdelávaní a z nich vyplývajúcich úloh pre
piácu hvezdární, ako aj vzhTadom
k požiadavkám na jednotný ucelený
systém kultúrno-výchovnej a vzdelávacej činnosti hvezdární rozpracovat v uvedenej oblasti osobitné základné návodné výchovno-vzdelávavacie programy pre jednotlivé činnosti Pudových hvezdární. Sústavnú
pozornost venovat inovácii výchovno-vzdelávacích tonem metód a prostriedkov.
Vytýčené
programové
úlohy rozpracovat do realizačných
opatrení a postupne ich uvádzat na
úrovni ústredia a krajov, aby nasledujúce obdobie boto nielen aktualizovanim programových úloh rozvoja
amatérskej astronómie, ale aj analytickým podkladom pre rozhodovanie
rtadiacich orgánov.
2. V oblasti odborno-pozorovatePskej činnosti v zmysle záverov obsiahnutých v hlavnom referáte dósledne uplatňovat špecializáeiu hvezdární na jeden odborný program so
zreteTom na návaznost pozorovaní
Pudových hvezdární na pozorovatelské a výskumné programy vedeckých
pracovísk. K tomu vypracovat ústredný návrh na základnú pozorovatelská, odborno-pozorovateTskú a výskumnú činnost hvezdární v SSR. V
záujme skvalitnenia činnosti v tejto

nica, Detva, ale aj oblastiach, kde
pretrváva silná religiozita, Liptov —
Orava. V období rokov 8. pátročnice
sa majú nešit štyri hlavné úlohy na
území Stredoslovenského kraja. Predovšetkým vybudovat nové hvezdárne v mestách Považská Bystrica, Lučenec a podTa možností Dolný Kubín. K jestvujúcej hvezdárni v Rimavskej Sobote pristavit planetárium
vybudovat
nové planetárium
a
v areáli kúpelov Bojnice, ako samostatné špecializované zaraadenie
ONV. Zvýšit počet astronomických,
svetonázorových a mých krúžkov a
klubov na 330 tak, aby hustota siete
krúžkov bola rovnomerná na celom
území kraja. Propagovat výstavbu
astronomických pozorovatelní v tých
okresoch, kde sú silné priemyseiné.
najmá strojárske centrá."
oblasti poverit SÚAA v Hurbanove
vypracovaním dohód o spolupráci s
katedrou Astronómie, geofyziky a
meteorológie na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave, Slovenskou astronomickou spoločnostou pri SAV a Astronomickým ústavom SAV v Tatranske?
Lomnici.
3. V oblasti edičnej činnosti vypracovat jednotný celoslovenský dlhodobý plán edičnej činnosti Tudových
hvezdární so zreteTom aj na edičné
zámery vydavateTstiev v SSR, prípadne ČSR a v tomto smere koordinovat
aj edičnú činnost krajských resp.
okresných Tudových hvezdární.
PokiaT ide o časopis Kozmos, ktorý si v poslednom období úspešne plní svoju funkciu, doporučuje sa, ,aby
sa ešte viac orientoval na problematiku amatérskej astronómie, na jej
život a problémy a tak vo váčšej
miere prehlbil svoju úlohu organizátora+a propagátora.
4. V materiálno-technickej základni v súlade s novelizáciou optimálnej
siete kultúrno-výchovných zariadení
v jednotlivých okresoch rozpracovat
dlhodobý plán rozvoje siete Tudových
hvezdární v SSR a sústavne vytvárat
podmienky pre materiálno-technické
vybavenie týchto zari'adení modernou
vyučovacou astronomickou a výpočtovou technikou.
5. V oblasti riadenia, kontroly
a hodnotenia zvýšit kvalitu odbornometodickej starostlivosti v cele] organizačno-inštitucionálnej siete amatérskej astronómie a v tomto zmysle
vypracovat ucelený stupňovitý systém odborno-metodickej činnosti derby práce Pudových hvezdární. V celoslovenskom meradle uplatnit princíp zriadovania astronomických habinetov zo Západoslovenského kraja.
Rozšírit spolupráce s kultúrnymi zariadeniami mých typov a nadalej
rozvíjat spoluprácu s vedecký mi pracovisloami, spoločnosfami a spoločenskými organizáciami, ako aj s partnerskými hvezdárňami socialistických
kra jín.
6. V kádrovej oblasti vykonat analýzy súčasného stavu a vytvárat predpoklady na dalšie zvyšovanie odbornosti a pripravenosti kádrov pre
všetky oblasti činností hvezdární na
Slovensku, účinnejším využívaním
pomaturitného a postgraduálneho
štúdia astronómie.

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ
výchovno-vzdelávacích programov hvezdární
Predovšetkým treba povedat, že
samotný nápad usporiadat sútažnú
prehliadku audiovizuálnych vzdelávacích programov Tudových hvezdární bol nanajvýš užitočný. Ved na
našich Tudových hvezdárňaoh nie je
veta pracovníkov, ale zato žiackych
exkurzií stále viac — a nie je najlepšie privítat žiactvo pekným živým
pásmom s atraktívnymi diapozitívmi
a prítažlivým komentárom, ktoré
hned na úvod ukážu, aká krásna je
astronómia a aké zaujímavé •miesto
je hvezdáreň, kam práve vchádzajú?
Takýto program nesmie byt nudný,
a pritom musí splňat nároky názorného vzdelávacieho pásma, ktoré neslúži len zábave, ale predovšetkým
výuke. Programy tohto druhu už viaceré hvezdárne a astronomické kabinety dávnejšie majú, ale niekde si
ich zhotovili až pri príležitosti tejto
sútaže — čo je zas o dóvod viac k
tvrdeniu, že sútaž, ktorú na podnet
odboru osvety Ministerstva kultúry
SSR vypísalo Slovenské ústredie
amatérskej astronómie v Hurbanove, bola podujatím, ktorému nemožno upriet velký prínos.
(pozn

Po krajských sútažných prehliadkach
Kozmos 2/83) uskutočnilo
sa celoslovenské kolo sútaže 16, decembra v Hurbanove, v sále kultúrneho domu, aj za účasti žiackeho
obecenstva, ktoré živo reagovalo na
každý pekne urobený program alebo
úsek. P•ovzbudzujúco pósobilo spontánne řasnutie žiactva nad snímkami
planét a objektov oblohy — a už samotný fakt, že deti základnej školy
vydržali (a bez dozoru) ukáznene
sledovat sútažnú prehliadku celé
predpoludnie, sám o sebe hovorí, že
programy naozaj neboli zlé, hoci
každý, kto pracuje v popularizácii
astronómie a vie jaké úžasné možnosti poskytuje táta oblast, je naklonený
skór k tvrdeniu, že sa dalo (čest výnimkám) urobit oveTa viac.
Typickou chybou váčšiny programov bobo ta, že ich eutori sa v tvorivom nadšení snažili vyčerpat tému
— ale menej už mysleli na to, či
nevyčerpajú aj diváka, ia preto bole
prehliadka ósmich zúčastnených programov miestami velmi namáhavým
zážitkom. Je niekta schopný na prvé
počutie zachytit ten príval čísel, dátumov, mien a údajDv, ktorými hýri nejeden komentár? Údaje, ak sú
neporovnatelné a tažko vnímatelné,
sú nielen zbytočné, ale aj odpudzujú. Naozaj, menej býva niekedy viac.
Iné programy zas boli presýtené
úryvkami básní; pry než mohol
v mysli diváka dozniet dojem z jedného verša, už komentár cválal Balej. Popravde povedané, teno druh
násilia voči divákovi (alebo čitateTovi) je velmi častým, ba typickým
javom v útvaroch, ktoré patria do
žánru popularizácie vedy — a ak sa
vyskytol v programoch prvej celoslovenskej prehliadky tohto druhu,
nie je to neočakávané — ved aj oveTa skúsenejším autorom sa stáva, že

v procese tvorby viac myslia na tému než na čitateTa.
Tým viac treba ocenit, že dva
programy tejto prehliadky ani trochu neboli poznačené týmto prístupom. Boli to pásma, ktorým porota
určila prvé a druhé miesto. Póvabná
astronomická rozprávka o vzniku slnečnej sústavy „Kde boto — tam bole" s ktorou prišli do sútaže Bratislavčania a obsadili druhé miesto,
napísal Ing. Lubor Hutta a ilustroval
ju Viktor Kubal. Nech slúži mladému autorovi textu ku cti, že rozprávku napísal s fantáziou, ktorá
nepotrebovala nadsádzku, ani skresrovanie faktov a zaujala velkých
i malých.
V rozhovoroch po sútaži stretla
som sa aj s otázkou, prečo vlastne
prvé miesto dostal autor pásma Slnko — dialková elektráreň Zeme Matej Schmógner, — ved v tom pásme
toho o Slnku ani vela nebolo, —
namietali. Lenže ak autor neudusí
prívalom faktov ústrednú myšlienku,
to nie je chyba, ale prednost. Krátky
pohrad na Slnko ako ho vnímame
my, pozemštania, rozšírený o pohrad
astronóma, tvoril prostú, pósobivo
podanú myšlienku. Nic je náhoda, že
Matej SchmBgner, ktorý pracuje
v novozaloženom astronomickom kabinete v Medzeve (okres Košice-vidiek) dokázal urobit pásmo prístupné a pósobivé. Iste aj preto, že ho
nerobil pre sútaž, ale pre svoje
„Astro-disco" — podujatia, ktorých
účastníkmi nie sú len dychtiví záujemcovia o astronómiu, ale laici.
Astro-disco se móže konat napríklad
aj v prestávke tanečnej zábavy alebo
móže, spolu s besedou, spríjemnit večer v klube dóchodcov; hlavným cieTom je ukázat, že astronómia je krásna a zaujímavá pre každého: a
je to snád málo na štvrthodinový program?
Pri tejto príležitosti si spomínam
na voTakedajšie astro-show, ktoré
si usporiadali, len tak pre vlastné potešenie, členovia Klubu mladých
astronómov pri prešovskej hvezdárni. Farebné diapozitivy zosynchronizované s hudbou, pásmo, ktoré hlásalo — astronómia je krásna. Takéto
programy si robili na viacerých
hvezdárňach a kabinetoch pod róznymi názvami. A keby niečo z tohto
prístupu preniklo aj do tvorby terajších audio-vizuálnyeh výchovnovzdelávacích programov hvezdární,
určíte by to nebolo na škodu.
Tatiana Fabini

Vítazi celoslovenského kola sútaže
pri preberaní cien a diplomov. Zhora: Matej Schmógner (AK Medzev),
RNDr. K. Maštenová (PRO Bratislava) a Pavol Rapavý, prom. fyz. (Orli
Rimavská Sobota). Záber na obecenstvo — počas prestávky si pripravuje techniku SÚAA.
Snímky: G. Krajčovičová

VÝSLEDKY CELOSLOVENSKĚHO KOLA
1. miesto: Astronomický kabinet 'okres Košice-vidiek (autor Motej
Schmógner) : Slnko — diaTková tepláreň Zeme.
2. miesto: Astronomický úsek PKO Bratislava (autor Ing. Lubor Hutta) :
Kde boto, tam bobo — astronomická rozprávka.
3. miesto: Okresná Tudová hvezdáreň v Rimavskej Sobote (kolektiv autorov): Cesta človeka do vesmíru.
Čestné uznanie za ideový námet v sútažnom pásme udelila porota Okresnej Tudovej hvezdárni v Leviciach za pásmo o úspechoch sovietskej kozmonautiky „Návraty".

99

Napíšte o svojom d'alekohl'ade!
OBR
pro
panelák
Kto sa pozrie na tento dalekohlad, musí uznat, že panelák (nech
si frfle kto chce čo chce) je mocným, ha• dalo by sa povedat nevyčerpatelným žriedlom nápadov.
Ved nebyt panelákov, kto by kedy
vymyslel také systémy skladacích
kresiel a montovaných skrinkových zostáv, ktoré súčasne slúžia
aj ako hlavolam? A bol ta práve
nový byt (vlastne bytíček) v paneláku, ktorý inšpiroval Ing. Milana Vlčeka z Ostravy ku konštrukcii zaujímavo riešeného dalekohTadu, obzvlášt vhodného pre
každého, kto nielenže musí šetrit
priestorom, vale chce mat výkonný a pritom Iahký, prenosný dalekohlad, aby s ním mohol ujst
z dosahu svetiel mesta.
Je to už druhý dalekohlad, ktorý si postavil Ing. Vlček odkedy
sa prestahoval na sfdlisko. O tom
svojom prvom „dalekahlade pre
panelák" napfsal asi prod šiestimi rokmi do Říše hvězd. Článok
mal vtedy velký ohlas, listy prichádzali dokonca aj zo zahraničia — a zrejme sa Ing. Vlček prívalu listov nebojí, ked sa rozhodol
predstavit čitatelom Kozmosu
svoj novší a ovela výkonnejší dalekohlad pre panelák, ktorý si prarametrami optiky naozaj zaslúži, aby sme ho nazvali obrom.
Ing. Vlček v sprievodnom liste
píše:
— My, Ostraváci (díky výborné optické škole Ing. Gajduška
a jeho předchůdců a následovníků ve spojitosti se zkušenostmi
takového konstruktéra a mechanika, jakým je nynější předseda
ostravské pobočky ČAS při ČSAV
František Kozelský), jsme nikdy
netrpěli nouzí na poli kvalitní astronomické optiky a příslušných
montáží dalekohledů. Rubrika
Listy — oznamy v Kozmosu mne
tak trochu vytrhla z letargie. Vidím, že je opravdu načase začít se
důsledně zabývat astronomickou
optikou pro amatéry. . .
Nuž a kým sa s optikou pre
amatérov naozaj začne niečo robit (verme, že pride ten čas) zatial asi stihnú vyrást niekde na
sídliskách další obri — ako d8kaz nezlomnosti amatérskeho ducha, ktorý sa v mene svojho koníčka nezastaví ani pred takou prekážkou, akou je — panelák.
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— Od těch dob, co jsem postavil
svůj první „dalekohled pro panelák",
uplynulo už hodně času. Děti povyrostly a já se začal nabývat věčným
problémem amatéra — postavit něco
většího, co by stálo za ta. Dalekohled pra panelák sice pině uspokojí
nároky amatéra, ale jeho maximální výkon je •omezen průměrem hlavního zrcadla a ten byl jenom 150 mm.
Cesta k většímu výkonu dalekohledu vede jen jedním směrem. Zvětšit
průměr optiky na míru únosnou pro
amatéra při co nejmenší váze celého

přístroje, s ohledem na jeho přesnost.
Prostudoval jsem spousty odborné
literatury, vážil jsem výhody a nevýhody jednotlivých optických systémů a především jsem však zvažoval
každé to kilo navíc, které bych musel s sebou smýkat, chci-li dostat
přístroj z dosahu světel města.
Řešení se našlo: jmenuje se NASMYTH —optická soustava cassegrainova typu s nenavrtaným hlavním
zrcadlem, před nímž je umístěno pod
úhlem 45° rovinné zrcátko, vrhající
svazek mimo tubus přístroje. Toto uspořádání optického systému má celou řadu výhod, které byly vzaty jako základ pro konstrukcii mého Obra pro panelák.
VÝHODY:
Malá stavební délka tubusu s těžištěm blízko hlavního zrcadla, mož-

Obr pro panelák — Nasmyth QS 210/840/2100, hledáčik QS 50300

Optický systém přístroje

nost využití krátké vidlice — není
třeba protizávaží, je vyřešen problém
zenitového hranolu, malá změna polohy okuláru při pozorování v různých zenitovýhh odlehlostech, možnost vytažení okuláru deklinační osou
jako u coudé, není nutno vrtat hlavní zroadlo, celková malá hmotnost
přístroje při vysokém výkonu.
NEVÝHODY:°
komplikovaná justáž rovinného
zrcátka, nutnost vyrobit tři opticky
kvalitní plochy, a ta buď parabolbidhyperboloid-rovina nebo elipsoidkoule-rovina; obtížná kontrola kvality soustavy.
Srovnáním výhod a nevýhod zněl
výsledný verdikt ve prospěch Nasmytha.
A tak vznikl Obr pro panelák.
POPIS PŘfSTROJE
Základem přístroje je optický
systém, pracující v uspořádané elipsoid-koule-rovina. Toto tzv. Gajduškovo uspořádání jsem zvolil z hlediska snadné výroby optických ploch,
především odrazného sekundárního
zrcadla, které je takto možno zhotovit na kalibr. Retuš je pak provedena na hlavním zrcadle, což je z výrobního hlediska snazší.
Tento optický systém má parametry 210/840/2100 mm, takže celková
délka tubusu je 650 mm. Sekundární ohnisko je volena s ohledem na
možnost fotografovat Slunce a Měsíc
na kinofilm 24 X 36 mm, takže výsledná světelnost činí 1:10, což se
uplatní především při pozorování ml-

Pohled do tubusu Obra
hovin a hvězdokup. Přístroj je osazen hledáčkem 50/300 mm, zvětšujícím 20 X. Zvětšení Obij ° se pohybuje v rozmezí 70, 14, 210 až 350-krát.
Montáž přístroje je ianglická vidlicová, pohon je vzhledem k přešnosti
ruční, promocí tažných šroubů a matic. Celkové uspořádání přístroje je
vidět na snímcích.
Za výborných pozorovacích podmínek ukáže dalekohled při maximálním zvětšení (350-krát) stín Saturnova prstence na kotoučku planety

i pět jeho měsíců. Je možno pozorovat přechody Jupiterových měsíčků
a jejich stíny na povrchu Jupitera.
Pro svoji nízkou váhu (celý přístroj váží cca 20 kg) a snadnou manipulaci se mi tento přístroj stal cenným pomocníkem jak při náladovém
pozorování objektů na obloze, tak i
při popularizaci astronomie — i při
vážnější amatérské práci.
Ing. Milan Vlček
L. Podéště 1887
70800 Ostrava-Poruba
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VÝCHODY A ZÁPADY MESIACA

VÝCHODY A ZÁPADY SLNKA
deň
4.6.
8.6.
12.6.
16.6.
20.6. _
24. 6.
28.6.
2.7.
6.7.
10.7.
14.7. °
18.7. ,
22.7.
26.7.
30.7.

východ
m
h

západ
h
m

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19 .

43
41
40
40
40
41
42
44
47
51
54
59
03 '
08 '
13

40
43
46
48
49
50
50
49
48
45
43
39
35
30
25

Odaje sú v SEL` a platia pre stredné Slovensko (—ih1'7m, 48°40)

biESAL`NE FAZY
deň
3.6.
11.6.
17.6.
25.6.
3. 7.
10.7.
17.7.
25.7.

h
22
5
20
9
13
13
3
0

m
08
38
47
33
13
19
51
28

fáza
III
úov
I
spin
III
nov
I
spin

deň
4.6.
8.6.
12.6.
16.6.
20. 6.
24.6.
28.6.
2.7.
6.7.
10.7.
14.7.
18.7.
22.7.
26.7.
30.7.

‚
'ýchod
m
h
57
0
16
2
40
4
9
37
14
39
16
19
13
22
23
40
0
40
3
22
8
39
13
42
18
07
20
43
22
03

západ
m
h
41
11
16
24
21
24
1
08
2
52
14
6
10
35
15
17
20
06
22
31
23
58
1
31
5
08
9
30

Sníntka z fotografického atlasu Skalnatí Pleso zachycuje iast súhvezdia Herkula a Hadonosa (sever vlavo,
východ hore). Najjasnejšia hviezda v dolnej polovici
je « Ophiuchi, do pravého okraja zasahuje Mliečna
cesta. Medzi pozoruhodné objekty patrí otvorená hviezdokopa IC 1665 a gulová hviezdokopa M 12 (NGC 6218).
Celkove táto oblast nic je bohatá na galaxie a hmloviny. Vo výreze ohraničenoni bielym ráměekom je aj
Barnardova hviezda, ktorá je podozrivá z toho, že má
svoj planetárny systém. Otvorená hviezdokopa IC 1665
je jedna z piatieh hviezdokňp, ktoré slúžia ako foto-

metrické štandardy systímu 1'BV. Približi'e 10 hi^iezd
tejto hviezdokopy má stanovenú magnilúdu LG, B, V.
'I,danlivý uhlový priemer hviezdokopy je skoro 1 stupeň, teda dvojnásohok pricmeru 3iesiaca v spine. Jej
skutočný priemer je ú pc, vzdialenost 330 pc a, celková "
vizuálna magnitúda ;,62. PretU ju móžeme pozorovat''
aj malými dalekohladmi. V:iéšina hviczd v tejto hviezdokope je spektrálneho typu B (na.jmEi B5 II). Sú to
hviezdy druhcj triedy klasifikáeie 11K, l:torí: patria '
medzi jasných obrov. Alajú prevažne modrobielu farbu, ale vyskytujtí sa aj icrvení obri.
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ZAUJÍMAVÉ
OBJEKTY OBLOHY

Barnardova
hviezda
Vlastné pohyby hviezd objavi]
v roku 1718 Halley, ked porovnával 150 rokov staré údaje o polohách Sira, Aldebarana a Arktura, ktoré získal Tycho Brahe,
s meraniami Hipparchovými spred
dvoch tisícročí. Za toto časové obdobie sa totiž hviezdy na oblohe
pohli tak zreteTne, že ako podklad
k objavu stačili aj staré, relatívne
málo presné pozorovania. Vlastný
pohyb, čiže zmena polohy hviezd
vzhTadom ku vzdialeným hviezdam na pozadí, je len u málo
hviezd váčšia než desatina oblúkovej sekundy za rok. Ako si Bradley v roku 1742 správne uvedomil,
vlastný pohyb hviezd vzniká v dósledku skutočného pohybu hviezdy v galaktickom priestore i pohybom nášho stanovišta, čiže Slnka v Galaxii.
Ked do arzenálu astronomických metód pribudla pred sto rokmi aj fotografia, podarilo sa zistif
vlastně pohyby dalších hviezd.
Dnes poznáme vlastné pohyby asi
300 000 hviezd. Ich počet sa bude
neustále zvyšovaf v závislosti od
dÍžky doby, počas ktorej sledujeme presné polohy hviezd. Na porovnanie polóh a počtu hviezd na
fotografických doskách slúžia špeciálne prístroje. V blinkkomparátore a v blinkmikroskope sa na
tienidlo premietajú rýchlo za sebou
dye snímky rovnakej časti oblohy,
exponované v róznom čase. Hviezdy, ktorých poloha sa nezmenila,
premietajú sa na jedno miesto a
ich jasnosf sa pri striedaní snímok nemeni (ak nie sú premenné).
Hviezdy s vlastným pohybom však
pri striedaní snímok poskakujú a
blikajú, čo je na prvý pohFad nápadné. Pomocou blinkmikroskopu
objavil v roku 1916 E. E. Barnard
v súhvezdí Hadonosa nenápadnú
hviezdu desiatej magnitúdy, ktorá
je dodnes objektom s najváčším
vlastným pohybom po oblohe —
viac ako 10 oblúkových sekúnd za
rok. Zmeraním paralaxy sa zara-

Pohyb Barnardovej hviezdy (asi
10 sekúnd za rok) názorne vidno
na snímkach, zhotovených v rozmedzí 22 rokov (horná je z augusta 1894 a dolná z mája 1916).
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BARNARDOVA HVIEZDA
17 h 55,4 m
(1950.0)
rektascenzia
(1950.0)
-ř 4° 32'
deklinácia
číslo v katalógu Bonner
BD -E-4 3561
Durchmusterung
Barnardova hviezda patrí medzi dopinkové štandardy fotometrického
systému UBV
B = 10,90
V = 9,38
magnitúdy:U = 12,11
0,1 M Q
hmotnost
spektrálny typ
M5 V
absolútna magnitúda
Mv =13,25
(paralaxa 0,543")
1,83 pc
vzdialenosf
10,27" za rok, takmer presne na sever
vlastný pohyb
—108 kmJs
radiálna rýchlosf
Dnes už poznáme asi 30 hviezd, podozrivých z toho, že majú jedného
alebo viac neviditeYných sprievodcov. Uvádzame prehlad niekoYkých najznámejších hviezd s údajmi o pravdepodobnej hmotnosti ich predpokladaných sprievodcov.
hviezda

Š Aquarii
u Draconis
~ Bootis
61 Cygni
70 Ophiuchi
Ci 1244
Barnardova
hviezda

obežná
doba
[roky]

velká ,poloos
["]

[AU]

25
3,2
2,2
4,9
17
26,5

0,080
0,026
0,020
0,020
0,(115
0,060

13
2,8
1,5
2,4
6
0,54

24

0,025

4,4

excentricita

hmotnost
sprievodcu
[M ()]

0
0,4
0
0,7
-

0,3
0,6
0,1
0,016
0,01
0,03

0

0,0015

dila na tretie miesto čo do vzdialenosti, hned za hviezdu Proxima
a alfa Centauri. Dostala pomenovanie BaLnardova hviezda. Je to
červený trpaslík s hmotnosfou desatkrát menšou ako Sluko. Objavením jej rek•ordného vlastného
pohybu však zaujímavá história
tohto objektu nekončí.
Koncom minulého storočia dosiahlo fotografické určovanie polóh
hviezd už takú presnost, že zistenú nepravidelnost v pohybe Sira
už nebolo možné pripísaf chybám
mera.nia. Nepravidelnost by sa prirodzene dala vysvetlit tým, že
hviezda je vlastne dvojhviezdou,
ktorej druhá zložka je slabá a ešte
nebola nájdená. A tak sa začali
preteky v hTadaní sprievodcov
hviezd, ktoré na seba upozornili
nepravidelnostou svojho pohybu.
Síriovho sprievodcu — .slabého
bieleho trpaslíka — obj•avil Asaph
Hall 36 palcovým dalekohTadom
Lickovho observatória a tak isto
sa podarilo objavit aj sprievodcu
Prokyona. U niektorých hviezd
však ani mnohoročné hTadanie
neodhalilo žiadnych sprievodcov.
Znejme sú to sprievodcovia s malou svietivostou, skór planéty než
hviezdy. A to je práve prípad Barnardovej hviezdy, ktorej odchýlky
od rovnomerného pohybu vysvetlil Peter van de Kamp r. 1963 prítomnostou planéty s hmotnostou
1,5krát váč"sou ako Jupiter. Planéta by mala obiehat po °kruhovéj
dráhe s polomerom 4,4 astronomických jednotiek a obežnou dobou 24 rokov. Neskór bola navrhnutá alternatíva, že planéty móžu
byt dye, obe o čosi hmotnejšie než
Jupiter a obiehajú okolo hviezdy
po kruhových dráhach, jedna s periódou obehu 11,5 rokov, druhá
20-25 rokov. Pretože sa Barnardova hviezda vplyvom obehu okolo spoloariého tažiska s neviditePným sprievodcom odchyluje na
svojej dráhe len o stotiny oblúkovej sekundy, sú naše dnešné merania zo Zeme na hranici presnosti
a ich interpretácia je neistá. Velké
nádeje na objavenie aj menej
hmotných planét blízkych hviezd
vkladajú sa do chystaných astrometrických programov, najmá do
projektu Hipparchos (pozni Kozmos 2/83).
—mš—

DUŠAN KALMANCOK

POZORUJT
S NAMI

VOLNÝM OKOM
ĎALEKOHL:ADOM
FOTOAPARÁTOM

PLANĚTY
Merkúr: Začiatkom júna je planéta
v najváčšej západnej elongácii (8. 6.
0 611 241n je 24° od SIlnka), podmienky na jej pozorovanie sú však zlé,
protože je ráno velmi nízko nad obzorom. Začiatkom júla prejde Merkúr na večernú oblohu a 9. 7. bude
v hornej konjunkcii so Sinkom, bude
za Slnkom, najd'alej od Zeme.
Venuša: V polovici júna je Venuša v najváčšej východnej elongácii
(45° od Sinka) a je na oblohe večer
až do trištvrte na jedenást. Jej jasnost je —4,0m. Počas oboch mesiacov
sú podmienky na jej pozorovanie výborné, aj kecr koncom júla sa planéta
rýchlo blíži k Slnku. Najváčšiu jasnost v tomto roku, a to —4,317, dosiahne Venuša 19. 7.
Mars: Mars je 3. 6. v konjunkcii so
Slnkom a počas oboch mesiacov sa
od neho len málo vzdiali západným
smerom. Je na rannej oblohe a je
nepozorovaterný.
Jupiter: Planéta je na oblohe teiner po celú noc. Je v súhvezdí Škorpióna a žiari ako hviezda
Koncom júla už Jupiter zapadá okolo polnoci.
Saturn: Je na oblohe už večer a
zapadá okolo polnoci. Je v Panne a
má jasnost ±0,8m. Nájdeme ho vých•odne od Spiky.
Urán, Neptún, Pluto: Urán je práve po opozícii so Slnkom, takže je

na oblohe temer po celú noc. Nájdeme ho blízko Jupitera v Škorpióne
a počas dlhšieho pozorovania sa prezradí malým pohybom medzi hviezdami. Váčší dalekohlad pekne rozlíši
jeho kotúčik. Jasnost je na hranici
viditelnosti vonným okom, +5,7m.
Neptún je 19. 6. v opozícii so Slnkom, takže je na oblohe po celú noc.
Nájdeme ho v Strelcovi ako hviezdičku +7,7m. Jeho poloha sa spred
dvoch mesiacov velmi nezmenila, pohybuje sa však pomaly opačným smerom (od východu na západ). Pluto je
stále na rozhraní súhvezdí Pastiera
a Panny a so svojou jasnostou +14,3n
je temer nedostupný amatérskym pozorovaniam.
KONJUNKCIE I'LANÉT
S MESIACOM
V júni bude zaujímavá len konjunkcia Jupitera s Mesiacom, ktorú
móžeme pozorovat 22. 6. večer o 22.
hodine, ked Jupiter bude 1° južne od
Mesiaca. Protože Mesiac je vtedy tni
dni pred spinom, planétu dost pnežaruje.
Krajšia konjunkcii Jupitera s lViesiacom bude v júli, 20. 7. Jupiter
bude o polnoci oplit 1° južne od Mesiaca. Mesiac je však temen o dva
dni mladší, takže jeho jasnost je o
čosi menšia ako pni predchádzajúcej
konjunkcii.
ZATMENIE SLNKA A MESIACA
Zatmenie Sinka: Prvé tohoročné
zatmenie Sinka nastane 11. júna. Je
to úpiné zatmenie a žiar u nás ho
nebudeme móct pozorovat. Záujemci
o tento úkaz si móžu zacestovat Indickým a Tichým oceánom, častou
rovníkovej Azie alebo až do Austrálie. V oblasti, kde je dlžka zatmenia
najdlhšia, bude úkaz trvat 5 minút
11 sekúnd.
Zatmenie Mesiaca: V júni bude aj
čiastočné zatmenie Mesiaca, a to 25.
6. U nás ho však nebudeme móct pozorovat, lebo Mesiac zapadne skór než
zatmenie nastane.

_~M 12 (NGC 6218) je gurová hviezdokopa s malým stredovým zhustením.
Zo vzdialenosti 17 300 svetelných rokov ju vidíme na oblohe ako plóšku
6,6m. Skutočný priemer hviezdokopy
je 101 svetelných rokov, zdanlivý 20'.
Patrí do rozsiahleho rovníkového súhvezdia Hadonosa, ktoré je južne od
Herkula.
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Za Jozefom Novotným
Krátko po oslavách svojich 84. narodenín odišiel vlani 27. septembra
z našich radov zakladajúci riaditel
Okresnej Pudovej hvezdárne v Leviciach Jozef Novotný.
Narodil sa 9. septembra 1898 v Leviciach. Studoval v rodnom meste a
v Košiciach na vtedajšej tzv. Hospodárskej akadémii. Od roku 1929 pósobil ako odborný učitel na Meštianskej škole a neskór na Učitelskom
ústave v Leviciach, kde vykonával
aj rózne meteorologické pozorovania.
V rokoch 1947-1955 bol aktívnym
členom astronomického krúžku pri
Dome osvety v Leviciach. Činnost
tohto krúžku dala impulz pre vznik
Okresnej Pudovej hvezdárne v Leviciach, ktorú založili 1. januára 1956
a jej riaditefom sa stáva profesor Jozef Novotný. Túto funkciu zastával
do roku 1968, do svojho odchodu do
dóchodku. Celý svoj plodný život
zasvätil šíreniu a popularizácii po-

znatkov z
monautiky
vedomosti
i členom
s ktorými
pracoval.

odboru astronómie, koza príbuzných vied. Svoje
rád odovzdával vedúcim
astronomických krúžkov,
s nesmiernou oddanostou

Za svoju obetavú prácu na poli výchovy a vzdelávania mladých bol odmenený v roku 1967 Čestným uznaním Ministerstva školstva SSR, medailou Dr. Mikuláša Konkoly-Thége,
ktorú mu udelilo SUAA v Hurbanove. Je nositelom Komenského plakety a Čestného uznania Rady ONV
v Leviciach za rozvoj amatérskej
astronómie v okrese.
Aj vo svojom pokročilom veku sa
neprestal živo zaujímat o činnost levickej hvezdárne a dlho bol spoTahiivým pomocníkom i pozorovatefom.
Jeho statočné srdce a pracovité ruky
sa však vekom unavili. Pracovníci
hvezdárne ho často navštevovali a

našli u nebo vždy láskavé slová, piné
životných skúseností a cenných rád,
ktoré im pomáhali v každodenej
práci.
My mladší mu vďačíme aj za to.
že nás odborne viedol, vychovával a
nezištne vzdelával.
Odišiel vzácny, charakterný, pracovitý človek, dobrý odborník a priatef. Jeho pamiatku si vždy zachováme v úcte.
Barbora Vavrová
riaditelka OL'H v Leviciach

PRIPOMÍNAME SI
V tomto roku oslávime 10. výročie
vzniku Okresnej Pudovej hvezdárne
v Žiari nad Hronom. Fri tejto príležitosti treba spomenúf, že priekopníkom amatérskeho hnutia v našom
okrese je neúnavný popularizátor
astronómie Štefan Kochan, ktorý
v minulom roku oslávil svoje životné
jubileum — 75 narodeniny. Hoci sa
amatérskej astronómii venoval spočiatku iba popil zodpovednom povo-

laní a funkciách, vykonal pre vznik
a rozvoj Okresnej hvezdárne v Žiari
nad Hronom nesmierne vela. Ako
učitel na večernej priemyselnej škole
pre pracujúcich zorganizoval astronomický krúžok, ktorý začal pracovat r. 1962 pri ZK ROH Závodov
SNP v Žiari nad Hronom. Z iniciativy tohto krúžku a priČinením jeho
členov vybudovala sa pozorovatefňa
na Vieske a nesk®r prestavbou bývalej vodárenskej veže vznikla aj hvezdáreň v Žiari nad Hronom. Štefan
Kochan pósobil od založenia hvezdárne piných desat rokov ako jejriaditel. Aj po odchode do dóchodku
venuje astronómii všetok svoj čas.
Je členom astronomického krúžku
v závode, ktorý kedysi založil a čas106

to chodieva prednášaf do neáalekých
kúpelov v Sklených Tepliciach.
Slovenská astronomická spoločnost
pri SAV a Slovenské ústredie amatérskej astronómie ocenili zásluhy
Štefana Kochana a udelili mu viacero čestných uznaní a diplomov. Ministerstvo kultúry SSR mu udelilo
diplom „Zaslúžilý pracovník kultúry". Je aj nositelom Koperníkovej
medaily. Okrúhle výročie vzniku našej hvezdárne je nerozlučne spíté
s menom Štefana Kochana, a pleto
si s vďačnosfou spomíname na všetko, čo doposial urobil na poli amatérskej astronómie.
Pavol Orolín
predseda Miestnej organizácie SZAA
v Žiari nad Hronom
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Ised sa andlického horolezce Gc>c,ryu 1lallc,ryltu pýtuli, preřc,, rlastnEa Iezic° na l7ount Erer('.1. odretil sirnčne: --. „I'rc, tnžc je!"
Roi•nako blt utohli zdcirodnif src,j zržujern n hric>zdr, tisichtt našich astr•rm(,ntnr r- cr»raic~rr,r. Sor•icislch crstro,fl;zilc V. :1. .=lnrharcrcrnian rzfah fud5~tra l.0 hrie.zclurn rlrarahtrriw„rai
',hširttejšie
ale o ir, lapidírrnejšie (pozni tajni<'fin).

VODOROVNÉ: A: PRVÁ CAST
TAJNICKY. B: lahká zliatina —
brloh, periféria (am.) — angl. značka whisky — španielsky maliar
— zn. čs. kozmetiky. C: vnútrajšok sviečky — dvere (angl.) —
tekvicová rastlina so sladkými
plodmi — afr. štát — nežnosf. D:
zvýšený tón — švajčiarske mesto
— ústrižok, potvrdenka — domáce
ženské meno — obec na Záhorí.
E: podpis anonyma — poloostrov
v ZSSR — svet (rus.) — st. skratka jednotky tlaku — démon zúrivosti — milenka Jupitera — SPZ
Košíc. F: ženské meno — egyptský
boh Slnka — druhy monopolistických združení — SPZ Popradu —
cudzia objemová jednotka (ropa).
G: súčas£ aromatických olejov —
alkoholické nápoje — neverejne
— švajč. rieka — jeden z rodičov.
H. DRUHÁ CAST TAJNICKY. I:
zn. terbia — gr. bohyňa ranných
zór — slov. maliar (nar. 1881) —
rímska cesta — slávnostná sála —
bývalá portugalská kolónia v Indii — autoznačka Cíny. J: obruba
obrazu — čas£ vzácneho náhrdelníka — cudzia predpona (hviezdo-)
— ranený (čes.) — SPZ Rim. Soboty. K: meno psa — popravca —
geometrický útvar — st. česká
plošná miera — dokonči oranie. L:
rohovitý výrastok na hlave zvierat
— poberá — rímskych 50 — podnik zahr. obchodu — zasiahni nohou. M: zn. arzénu — domáce zviera — matka zakladatelov Ríma
— tlakové zariadenie — básnicky
vek — dom. ženské meno — zn.
mangánu. N: prvá umelá obežnica
Zeme — rojči — zn. fosforu —
autozn. San Marina — vz£ah
(i druh rozhlasového vysielania).
O: náš protifašistický bojovník.
hrdina ZSSR — medzinárodná organizácia novinárov — Beta súhvezdia Centaura — odborový orgán — smer vývoja. P: TRETIA
CAST TAJNICKY.
ZVISLE: 1: netradičná šalátová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0
P
zelenina — neplíjemna situacia
(hovorove) — SPZ Jindř. Hradec. 2:
zakladatel prvého socialistického
štátu — okružná cesta (z gr. cesta
nahor) — nebdel. 3: pokrop vodou
— Pudové slávnostné odevy — tal.
politik, zavraždený pri únose —
rus. bojový pokrik. 4: hla (rus.) —
západonemecký súč. spisovatel —
vrchol, špička — mesto na Done.
5: franc. predložka — kanóny —
čas£ celku — japonský ostrov. 6:
Delta v Kasiopeji — eur, hlavné
mesto — morský živočích — mesto
v Peru. 7: chobotnatec — člen rodiny — deht — šifra. 8: skratka
súhvezdia Povozníka — vrchol hory — staršie čes. automobily —
akurátní. 9: SPZ Lipt. Mikuláš —
najfažšia atletická disciplína —
prívrženec byzantskej kres£anskej
sekty — skr. abvoltu. 10: trieska —
obyvatel blízkeho východu — všetky (rus.) — najvyššia športová súfaž. 11: druh zeleniny — športová
skratka — vnímali text — priatel

človeka. 12: súčet, výsledok (rus.)
— platobná sústava štátu — vojenská predajňa — lesné zviera.
13: predložka s 2. p. — vznešené
chovanie — správna jednotka —
značka sov. lietadiel. 14: skratka
3. pádu — Napoleonov maršál —
modrá farba — energetický komplex pri Trnave (hovorove). 15:
ohrada — klesla — póv. obyvatel'
sev. Japonska — naše odbory. 16:
Beta v súhvezdí Orióna — skč r
— kanadský spevák — čuv. 17:
zn. hliníka — vrch pri Třebechoviciach — horolezecká méta v Alpách — praobyvatelia Európy. 18:
potomok — prvý muž — polovačka — americká mena. 19. biblická
osoba — maď. ženské meno —
vzácna surovina — predložka so
4. pádom. 20: „pomócka" študenta — americký filozof, esejista a
básnik 19. st. — mysel, pamá£
(angl.). 21: postava z TV seriálu
— súhvezdie južnej oblohy — skr.
dysprózia.

ČPo ODPOVEDAL EINSTEIN
Išinstetin, kt',rému priatrlia
varali, r",e ako lx•ute,ur v Princutonc by su mal ublielcaf
prodsa len trax:hu nrimc>ranuj;ie. ntávE,l ruk' u — nuč',, veď i )?i•incE'tt,nl' ma aj tak každý
puznú. Ked so v,' sc•„jnm c>bvylcium , >blečení, menčestrak,'ch a vyfahan''m svetri. uberal
do R'atshint;tarnu na pozvanie prezidenta Roa sevelta, na vtietky námietky, ic. by so mol
[»poň pri takejtc, i?rílc.žitcls.ti Dhlif'(`f aspoň trochu claistujnejšie, r>dvetil:
N.1C'O, V O tii.1SIIING+TONE AI:1 I TAK NIK NEPOZNÁ.
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Do súfaže Astrofoto '82 zaslal farebné diapozitivy na tému
„Astronómia je máj koníček" len jediný autor, Josef Vítek
z Prahy, ale jeho cyklus piatieh diapozitívov s názvom
„Mój koníček z detstva" mimoriadne upútal porotu, ktorá
snímkam udelila prvú cenu. Autor, 71-ročný výtvarný fotograf, má z detstva mnoho spomienok na ilustrácie planét
v populárnych sej-fl knižkách, ale neskór popri svojom
povolaní nemal . veTa času na svojho koníčka. Dnes, ked
už je dóchodea, znova sa vrátil k svojmu volakedajšiemu záujmu °a rozhodol
sa, že výtvarnou fotografiou spracuje svoje predstavy vesmírnych motívov.
Výsledná ilustrácia sa skladá z jednotlivých záberov prírodného alebo umelého prostredia (popraskané skaly v lome, oblaky, blatistá páda a pod.),
z ktorých sa urobí fotomontáž, zostrih a retuš. Snímka na zadnej strane
obálky má názov Erózia na Venuši.
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CO.QIřLIIiKA1I1IB
3-SI o6H.(ecewBauKaN KOHI#)epeHItHH O JII06iiTeylbcKOÍí acTpoiioh1F111
— Bbi,aep1KKH 113 1toK:laJta Ft-pa
Kapaca
3a 3aTMeHHeM CoJIFilta 11-ro
. .
mOIIH, T. (0a6HHH
. .
ilepcneKrHBbt yHpaBJISIeMOro TepnioSlltepaoro cuHTesa, B. Ba 1eK .
I'paayribl H cyueprpaHv.nbl, Ha6JHOptaBIIIHecH Ha COJIH[tC CHyTHBI{oM OCO 8 — ‚fl. KyJItIap .
co.

Snímka 25-ročného Jozefa Rapku z Partizánskeho, ktorá
zachytáva minuloročné zoskupenie planét, dostala 1. cenu
v súfaži Astrofoto '82. Celkom vl'avo je stopa Jupitera,
PREDNÁ
pod ním je Saturn a tretia slabnúca stopa nízko nad obSTRANA
zorom je alfa súhvezdia Panny — Spica. Kúsok doprava
vidno aj červenkastú stopu Marsa. Snímka je z 29. júla,
OBÁLKY
ked už toto zoskupenie planét boto vidno nad západným
obzorom — na rozdiel od fotografie MUDr. V. Brablca
(napravo, na predposlednej strane obálky), ktorá zachytáva planéty ešte
v čase, kým boll na východnej oblohe. Snímka Jozefa Rapku je urobená
krátko po zotmení, ked oblohu ožaroval Mesiac, pri expozícii 15 minút, aparátom FED 3 s objektívom Industar 2,8/53.

EiCTpoŤOTO

1'IaHHilIHTe 0 CBOCM TeJIecKOBe —
BeJIHKaH p),JISI B6ICOTHOrO 3LUa11I1sI,
M. BJIgeK
He6ocBoA B FřIOHC H HIOJIe
.
I'Ia6JIK)LUa}iTe c HaMH, J[. Ka TF.SaH'iOK
pIHTepecHble o6beKTbI Ha HeóocBone — 3Be3Jta BapHap'jta . .
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Výnimočnú konšteláciu planét v minulou roku, pri
ktorej boli Jupiter,
Saturn a Mars neďaleko seba na
oblohe, využili viacerí amatéri a získali
zaujímavé
snímky troch planét na jedinom zábere. „Festival planét" nazval svoje
fotografie
dye
MUDr.
Vladimír
Brablc z Ustí nati
Labem. Na hornej
vidíme
snímke
vfavo Jupiter, dolu
Saturn,
celkom
vpravo Mars. Na
druhom, velmi pósobivom
zábere,
presvitajú
stopy
planét spoza stromu:
najjasnejšia
dolná stopa je Jupiter, nad ňou alfa Panny — Spica,
potom Saturn a
celkom hore Mars.
Fotografie získali
ocenenie v súfaži
Astrofoto 82, ktorej vyhodnotenie
uverejňujeme
v tomto čísle Kozmosu. Horná snímka je exponovaná
pol hodiny cez objektív Belar 4,5; 500.
dolná vznikla hodinovou expozíciou
cez objektív Busch
Leucar 6,8/195, obe
na rbntgenový film
Foma 13 X 18 cm.

