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V blízkosti hviezdy Deneb, najjasnejšej hviezdy v súhvezdí Labute, sú dva výrazné oblaky medzihviezdneho ioni-
zovaného plynu, nazvané podia svojho tvaru „Severná Amerika" (NGC 7000) a Pelikán (IC 5067, 5069, 5070). Pre-
tože hviezda Deneb je nadobor spektrálneho typu A2 Ta, vysiela dostatok ultrafialového žiarenia, ktoré udržiava 
v oboch oblakoch vodík v ionizovanom stave. Hviezda Deneb je od nás vzdialená 500 pc, Severná Amerika do 
700 pc; 7imotnosf má 8000krát v5.čšiu než Slnko ,a na oblohe sa rozprestiera na ploche trikrát vdčšej než Mesiac 
v spine. Pelikán je vo vzdialenosti asi 600 pc, priemer má asi 10 pc a hmotnost asi 150 krát váčšiu než hmotnost 
Slnka. Foto: Milan Kment. 



KAROL MARX 
a sůěasná 
veda 

PhDr. JAN DUBNIČKA, CSc. 
Ústav filozofie a sociológie SAV 

Dnes, keá si celý pokrokový svet 
pripomína 165. výročie narodenia a 
100. výročie samnbi j&hiého z Promé-
teov ludských dejín — K. Marxa 
(5. 5. 1818 — 14. 3. 1883), pripomína-
me si tiež jeho vedecký odkaz, kto-
rým zásadne ovplyvnil vývin vedec-
kého myslenia v áalšom období 
(v spolupráci so svojím najvernej-
ším bojovým druhom F. Engelsom). 

Marx bol predovšetkým vedcom 
revolúcie, ktorý si postavil gran-
diózny cieY — prestavbu spoločnosti, 
budovanie beztriednej komunistickej 
spoločnosti. Tomuto úsiliu podriadil 
celý svoj život — od teoretického 
zdóvodnenia a vybudovania teore-
tických fundamentov takejto společ-
nosti až po praktickú politickú čin-
nost v medzinárodnom robotníckom 
hnutí, v ktorom sa postupne začala 
teória menit na praktickú činnost. 

Aby však Marx mohol tieto gran-
diózne ciele realizovat, musel hlbo-
ko načriet do základov vedeckého 
poznávania a v mnohých smeroch 
od základu prebudovávat jeho filo-
zoficko-metodologické východiská. A 
práve z tohto aspektu sa jeho odkaz 
velmi úzko dotýka celého vedeckého 
poznania. 

Naznačíme aspoň niektoré strán-
ky tohto odkazu. K. Marx už v po-
lovici 19. storočia velmi intenzívne 
reflektuje prebiehajúcu revolúciu 
v oblasti prírodných vied. Pochopil, 
že ide o globálnu vedeckú revolúciu, 
ktorá podstatne mení „videnie" sve-
ta, mení sa typ racionality, v ktorej 
sa objavuje nové metodologické vý-
chodisko — jednota celostnosti a dó-
sledného historizmu. Zachytenie toh-
to pohybu ho nevyhnutne vedie 
k prehodnoteniu filozofického, me-
todologického a logického aparátu 
vedeckého poznávania. 

Poukazuje na historickú obmedze-
nost formálnej logiky, na nevyhnut-
nost vybudovania logiky nového 
typu — dialektickej, v rámci ktorej 
prebudováva celý apojmový aparát 
modernej vedy na novou, hlbšom 
základe „pohybu a vývinu dialektic-
kého protirečenia". Marx prebudo-
váva na dialektickom základe celý 
kategoriálny systém filozofie a vy-
tvára systém materialistickej dialek-
tiky, ktorý vyjadruje vývin pozna-
nia od predmetného nazerania ob-

jektívnej skutočnosti k jej vedecko-
teoretickému zobrazeniu, ale predo-
všetkým k praktickému pretváraniu. 
A v tom vidí Marx aj význam vedy 
a vedeckého poznávania — nie po-
znanie pre poznanie, ale poznanie 
pre pretváranie, zmenu skutočnosti 
v prospech človeka. 

Prestavba kategoriálneho systému, 
bez ktorého sa nezaobíde žiadna 
vedná disciplína, si zároveň vyžia-
dala prestavbu celej súsbavy vedec-
kých metód a vytvorenie dialektic-
ko-materialistickej metodologickej 
koncepcie. Práve v nej sa u Marxa 
„prehlbuje formálna abstrakcia na 
dialektickú abstrakciu, ktorá orga-
nicky prerastá do procesu konkre-
tizácie. Preddialektická analýza javu 
sa v nej prehlbuje .na dialektickú 
analýzu podstaty a organicky pre-
rastá do procesu teoretickej syntézy. 
Empirická indukcia a formálna de-
dukcia zaloááená ia abstraktnej vše-
c becnosti sa v nej prehlbuje a pre-
konáva v teoretickej indukcii a 
vývinovej dedukcii" (V. Černík). 
Všetky známe vedecké metódy sa 
v Marxovej metodologickej koncep-
cii zjednocujú do „jednotného, mno-
hotvárne diferencovaného, logicko-
historického postupu". Jeho logická 
metóda umožňuje konštruovat teore-
tický obraz Yubovolne zložitého sys-
tému a jeho historická metóda teore-
ticky zachytit skutočný dej inný pro-
ces. Móžeme konštatovat, že jeho 
logickohistorická metóda vedy, kto-
rá má analyticko-syntetický a in-
duktívno-tleduktívny charaic ter, vy-
jadruje zatia? najrozvinutejší spósob 
vedeckého vysvetlenia a predvídania. 
Všetky doteraz známe spósoby ve-
deckého vysvetlenia se v nej zacho-
vávajú a prekonávajú ako čiastkové 
metódy. 

Prestavba vedeckej metod ológie 
samozrejme sa dotýkala logiky ve-
deckého myslenia. Marx jasne uká-
zal, že tradičná formálna logika ale 
je schopná zachytit a vyjadrit celý 
obsah nového spósobu myslenia. 
Preto hYadal nový, logicko-matema-
tický spósob vyjadrenia výsledkov 
„dialekticky rozvinutej myšlienkovej 
činnosti". Túto snahu móžeme sle-
dovat napr. v jeho matematických 
rukopisoch, kde hlodal možnosti 
striktného logicko-matematického 
vyjadrenia dialektickej rozpornosti 
infinitezimálneho počtu a zároveň 
podstatu matematického formalizmu, 
ktorý je schopný zachytit reálny po-
hyb. V dnešnom vedeckom poznaní, 
ked matematizácia a formalizácia 
sa dostávajú na kvalitatívne nový 
stupeň, tieto problémy sa stávajú 
ešte aktuálnejšie. 

Marx sa však nezaoberal len sys-
tematizačnou a prediktívnou funk-
ciou vedy, ale aj jej funkciou prak-
tickou, programátorskou. Veda je 
pre Marxa hybnou silou (Engels). 
Má pozdvihnút činnost človeka na 
úroveň vedecko-teoreticky fundova-
nej činnosti, teda má vytvárat fun-
dament praktickej činnosti človeka. 
V tomto smere má vedecké poznanie 
velmi dóležité svetonázorové posla-
nie. 

V súčasnom období integračných 
tendencií vo vedeckom poznaní sa 
ukazuje velmi aktuálna Marxova 
myšlienka jednotnej vody, ktorá bo-

la postavená na všeobecnosti dialek-
tickej metódy a princípe materiálnej 
jednoty sveta. Marx už v minulom 
storočí poukazoval na komplexný 
prístup ku skúmaniu javov a proce-
sov prostredníctvom celého systému 
vied. Pretože jedine cez komplexný 
prístup, využívaním nových progre-
sívnych metód vedeckého poznraa la, 
móžeme preniknút do podstaty skú-
maných javov, pochopit a objasnit 
zákony leh fungovania a zároveň za-
chytit ich historické trendy. Na .po-
zadí týchto myšlienok treba chápat 
aj súčasnú etapu integrácie vedecké-
ho poznávania. A dnes už nejde len 
o integráciu v rámci .prírodných, 
technických alebo spoločenských 
vied, ale aj o vzájomné prenikanie 
a aplikáciu týchto typov vied navzá-
j om. 

Táto tendencia, v ktorej sa odráža 
tvorivost Marxovej vedeckej metódy 
a prejavuje sa v súčasnosti prenika-
ním kvantitatfvnych, matematických 
metód do všetkých oblastí vedeckého 
poznania, prenikanfm kybernetických 
metód, vytvára zároveň predpoklady 
prenikania prírodných vied aj do ob-
lasti spoločenskovedného poznania. 
Z tohoto aspektu móžeme spomenút 
problémy synergetiky. 

Na druhej strane aj do integrač-
ného procesu v prír.odovednej oblasti 
vstupujú spoločenské vedy — napr. 
v súčasnosti velmi diskutovaný 
problém mimozemských civilizácií 
ekológie atd. Daný proces v súčasnej 
etape vývinu vedeckého poznania po-
važujeme za nevyhnutný a pokusy 
v niektorých jednotlivých oblastiach 
vedeckého poznania bránit sa po-
dobným trendom za vopred odsúde-
né na neúspech. 

Samozrejme treba upozornit na ne-
prípustnost nekritického prenášania 
a absolutizovania konkrétnych me-
tód vedeckého poznávania z jednej 
vednej disciplíny do druhej. Ale tu 
ako všeobecný základ proti takýmto 
postupom stojí Marxova dialektická 
metóda, ktorá má svoju aplikáciu 
v lubovoYnej časti poznania a na 
róznom štruktúrnom stupni skúma-
nia objeletívnej skutočnosti. Práve 
dialektická metóda, ktorá má viest 
k chápaniu reálnej dialektiky mate-
riálnej skutočnosti, vytvára v rámci 
vedeckého poznania predpoklady na 
dosiahnutej úrovni adekvátne ožrá-
žat v konceptuálnych teóriách kto-
rýkoYvek aspekt •okolitého sveta. Tým 
však zároveň vytvára predpoklady 
na jeho zmenu, na jeho postupné pre-
tváranie, poYuďštovanie, na vytvára-
nie dialektickej jednoty prírody a 
spoločnosti. 

Ako sme sa pokúsili aspoň v nie-
ktorých aspektoch ukázat, vedecký 
odkaz K. Marxa ani po sto rokoch 
nestattl na svojej aktuálnosti. Jeho 
práce, predovšetkým „Kapitál" ešte 
aj dnes slúžia ako vzor všcstrannej 
dialekticko-materialistickej analýzy 
skutočnosti, všetkým oblastiam ve-
deokého poznania. Marxova dialek-
tická metóda naďalej zostáva naj-
rozpracovanejšou metodou najadek-
vátnejšieho odrazu a konceptuálne-
ho vyjadrenia objektívnych zákoni-
tostí reality. Tvorivé rozvíjanie 
tohoto odkazu preto zostáva povin-
nostou a aktuálnou úlohou každého 
vedca — marxistu. 
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Ked si porovnáme dobové obrazy komét, vidíme, že 
Halleyova kométa (na nasledujúcej strane dolu) ne-
patrí k najváčším, V minulom storočí bola mimoriad-
ne jasná Velká kométa r. 1843 (na hornom obrázku). 
Dolu je krásna kométa 17. storočia, Kirchova, ktorá 
hola viditelná r. 1680/81, zaujímavá i tým, že na zákla-

de jej pozorovania vyslovil C. DSrfel domnienku, že 
dráhy komét sú približne parabolické. Bola to prvá 
kométa objavená dalekohYadom. Zakrátko po nej, 
r. 1682 vzbudila rozruch řlalleyova kométa, ktorá je 
od tých čias až podnes ovefa známejšia a slávnejšia 
než všetky ostatné kométy, aj tie najjasnejšie. 
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I Slnko Merkúr • Venuša Zem 1 Mars 

Porovnanie dlžky chvostov troch komét, ktoré vidíme na dobových kresbách. 

Najslávnejšia zo všetkých komét je určite Halleyova. Pritom však 
každý, kto sa bližšie zaujíma o astronómiu vie, že to nie je ani 
najváčšia, ani najjasnejšia kométa, nemá ani najdlhší chvost a ani 
rekord v počte pozorovaných návratov do blízkosti Slnka (v tom 
má prvenstvo periodická Enckeho kométa vďaka svojej minimálnej 
obežnej dobe 3,3 roka). Halleyova kométa nie je výnimočná fyzi-
kálne, ani charakterom dráhy. Dóvody pre jej slávu sú predovšet-
kým historické: je to prvá kométa u ktorej bola objavená periodi-
dicita. Vďaka známej dráhe bolo možné z historických záznamov 
o pozorovaniach komét vytriediť tie návraty, ktoré sa týkajú tomto 
telesa. Ukázalo sa, že Halleyovu kométu pozoruje Pudstvo už viac 
ako dye tisícročia: prvé písomné záznamy sú z raku 466 pred naším 
letopočtom, takže máme k dispozícii popis už jej tridsiatich návra-
tov. 

m 

v~ 

Halleyova 
kométa 
u histórií 
RNDr. JEN SVOREŇ, CSc. 

Návraty Č. 1 a 2: Kométa prešla 
perihéliom v roku 466 a 239 pred 
naším letopočtom. Pozorovali ju 
v Číne, podrobnosti nie sú známe. 

3: Roku 162 pred naším letopočtom 
bola pozorovaná v Japonsku: pre 
určenie jej polohy na oblohe niet 
však vhodných podkladov. 

4, 5: Roku 86 a 11 pred naším le-
topočtom bola pozorovaná v Číne a 
Európe. Fri návrate v roku 11 pred 
n. 1. musela .byt dost jasná, pretože 
posledné pozorovanie je vo vzdiale-
nosti len 12° od Slnka. 

6: Fri šiestom známom návrate 
r. 66 nášho letopočtu pozorovali ju 
v Číne, v Európe a na Blízkom vý-
chode. Po prvýkrát sa objavuje tvr-
denie, že veštila nešfastie, v tomto 
prípade zničenie Jeruzalema Ri-
manmi. 
7: Roku 141 bola pozorovaná len 

v Číne. Podla kroník mala modro-
bielu farbu. 

8: Fri návrate r. 218 hola velmi 
jasná a pozorovali ju nielen v Číne, 
ale aj v Európe. 

9, 10, 11: Dva návraty, r. 295 a 
374, sú zaznamenané len v čínskych 
kronikách. V raku 451 sledovali ko-
métu v Číne natolko pozorne, že na 
základe presných pozorovaní bobo 
možné spočítat jej dráhu. Tento ná-
vrat pozorovali aj v Európe — zá-
znamy sa však obmedzujú na fan-
tastický popis javu a súpis škód, 
ktoré sa pripisovali objaveniu ko-
méty. 

12, 13, 14: Počas návratov v ro-
koch 530, 607 a 684 pozorovali ju 
v Číne, podrobnosti nie sú známe. 

15: Z pozorovaní v Číne r. 766 sa 
zachovali aj kresby, z ktorých možno 
usúdit, že chvost kométy dosiahol 
dlžku približne 10 stupňov. 

16: Fri návrate r. 837 pozorovali 
kométu v Číne aj v Európe. Bola 
mimoriadne jasná, pretože dosiahla 
najmenšiu vzdialenost od Zeme zo 
všetkých pozorovaných návratov (len 
0,04 astronomickej jednotky). Zdan-
livá hviezdna velkost dosiahla 11. 
apríla 837 hodnotu 3,5m a 14. aprí-
la bol pozorovaný chvost 80° dlhý. 
17: V roku 912 ju pozorovali v Čí-

ne, v Európe a Japonsku. 
18: Fri tomto návrate r. 989 ju 

pozorovali v Číne, Európe i v Kórei. 
Pri objave sa jasnost pohybovala 
medzi 0—ln'. 

19: Mimoriadriy rozruch vzbudila 
Halleyova kométa r. 1066. Bola jas-
ná ako Venuša, podra niektorých pra-
meňov dokonca ako Mesiac v spine. 
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Norimberská kronika, vytlačená r. 
1493, je ilustrovaná malými drevo-
rytmi, ktoré slúžili na orlentáciu 
v texte (v tých časoch sa ešte strán-
ky kníh nečíslovali). Obrázkom ko-
méty začína stat o udalostiach roku 
684. Kométa, ktorá sa vtedy objavila, 
bola Halleyova. 

Štylizovaná kométa na gobelíne je 
určite Halleyova pri návrate na jar 
1066, pretože gobelín, dnes umiest-
nený na radnici francúzskeho mesta 
Bayeux, bol dokončený asi o 15 ro-
kov neskór. Historický motív poráž-
ky anglického krála Harolda II. 
v námornej bitke dokresluje kométa 
ako predzvesf zlých udalostí. 

Č. Rok Pozorovacie obdobie T—t Dlžka pozorovania 

1 
2 
3 
4 
5 

—466 
—239 
—162 

—86 
-11 

? 
? 
? 

august —86 
26.8-11-20.10-11 

? 
? 
? 

30 ? 
44 

? 

9 
9 
9 

5J 
6 66 31. 1. 66- 11. 4. 66 20 70 
7 141 26. 3. 141 — máj 141 15 50 ? 
8 218 apríl 218— máj 218 43 ? 30? 
9 295 máj 295 —22 ? ? 

10 374 3. 3. 374- máj 374 -18 73 ? 
11 451 10. 6. 451 -16. 8. 451 16 67 
12 530 28. 8. 530-27. 9. 530 30 30 
13 607 18. 4. 607-jú1607 -31 88 ? 
14 684 6. 9. 684-24. 10. 684 31 48 
15 760 16. 5. 760-jú1760 6 60 ? 
16 837 22. 3. 837 - 28. 4. 837 -22 37 
17 912 19. 7. 912- 28. 7. 912 2 9 
18 989 11. 8. 989-11. 9. 989 23 31 
19 1066 1. 4. 1066- 7. 6. 1066 12 67 
20 1145 26. 4. 1145- 9. 7. 1145 -8 74 
21 1222 3. 9.1222-23.10.1222 26 50 
22 1301 15. 9. 1301 -31. 10. 1301 41 46 
23 1378 26. 9.1378-10.11.1378 46 45 
24 1456 26. 5. 1456- 8. 7. 1456 14 43 
25 1531 1. 8. 1531 - 8. 9. 1531 25 38 
26 1607 16. 9.1607- 5. 11. 1607 43 52 
27 1682 24. 8.1682-22. 9.1682 22 29 
28 1759 25. 12. 1758 - 22. 6. 1759 78 179 
29 1835 5. 8.1835-19. 5. 1836 103 287 
30 1910 25. 8.1909-16. 6.1911 238 660 
31 1986 16.10.1982 ? 1212 9 

V tabul'ke sú pre jednotlivé návraty Halleyovej kométy tieto údaje: 
číslo návratu, rok prechodu perihéliom, pozorovacie obdobie, T—t je 
rozdiel medzi dátum•om objavu a dátum•om prechodu perihéliom v dň•och 
(znamienko mínus tu označuje, že kométa bola objavená až na paperi- 
héliovom oblúku dráhy), dlžka pozorovania v dňoCh. 

Pozorovali ju v Líne, Európe a Ja-
ponsku. O jej vetkej jasnosti pri tom-
to návrate svedčí aj to, že bola po-
zorovaná velmi dlho po preckode pe-
rihéliom (pozn i tabulku). 

20: V roku 1145 ju pozorovali 
v Európe a Japonsku. Chvost dosia-
hol dížku 90°, jasnost 1-2m. 

21: V roku 1222 ju sledovali v Líne, 
Európe a Kórei. Fri poslednom po-
zorovaní 23. októbra bola od Slnka 
vzdialená iba 8°. 

22: Fri návrate v roku 1301 znala 
jasnost 2m a jej chvost sa tiahol cez 
veIkú časí oblohy. Pozorovali ju 
v Líne a Európe. 

23: Záznamy z návratu v roku 1378 
sú len v čínskych kronikách. Jasnost 
mala 

lm 

dížku chvosta približne 20°. 

24: Fri návrate r. 1456 dosiahol 
chvost kométy dížku 22°. Okrem Líny 
pozorovali ju aj v Európe. Práve 
v čase, kecl dosiahl kométa svoju 
najváčšiu jasnost, Turci obliehali 
Belehrad, chránený Hunyadim. Pá-
pež Kalixt III, nariadil všeobecné 
modlitby, aby bola kométa zvrhnu-
tá na hlavy Turkov. Aby nik z ve-
riacich nezabudol, že má modlením 
pomáhat, nariadil pápež zvonit na 
poludnie vo všetkých kostoloch. To-
to poludňajšie zvonenie sa zachovalo 
do dnešných čias. 

25: Návrat r. 1531 bol zaujímavý 
tým, že kométu boto vidno aj pri sil-
nom mesačnom svetle. Chvost mal 
dížku asi 14°. Pozorovaná v Líne a 
Európe. 

26: Fri návrate r. 1607 pozoroval 
kométu aj Kepler v Prahe. Okrem 
Európy bola pozorovaná aj v Líne. 

27: Historický návrat 1682, keá ko-
métu pozoroval Edmund Halley. Na 
základe zákona o všeobecnej prífažli-
vosti vypočítal dráhy 24 komét a pri 
porovnaní zistil, že dráhy troch ko-
mét, pozorovaných v rokocli 1531, 
1607 a 1682, sa zh•odujú. Správne usú-
dil, že ide o tú istú kométu a pred-
povedal jej áalší návrat na rok 1758. 
Okrem Halleyho pozoroval ju aj He-
velius, ktorý upozornil na jasné lúče 
v hla®e kométy. Fri tomto návrate 
bota kométa poslednýkrát objavená 
volným okom. 

28: Prvý predpovedaný návrat ko-
méty. V tom čase už Halley, ktorý 
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jej návrat predpovedal na rok 1758, 
nebol medzi živými. Očakávaná ko-
méta sa neobjavovala a vypuklispo-
ry, či sa vráti. V novembri 1758 pred-
ložil slávny matematik Clairaut prá-
cu, na ktorej sa podielali aj Lalande 
a Lepautová. Spresnil Halleyho vý-
počet pohybu kométy, pričom vzal 
do úvahy aj prítažlivé sily planét a 
stanovil, že kométa prejde perihé-
liom 13. apríla 1759. Medzitým sa 
kométa objavila (25. decembra 1758) 
a predpoveá jej prechodu perihéliom 
sa spinila s nepresnostou 32 dní, č•o 
boto skvelým potvrdením Newtonov-
ho gravitačného zákona. Fri tomto 
návrate dosiahla kométa jasnost 0m, 
dížku chv.osta viac ako 25°. 

29: Rok 1835. Od predošlého návra-
tu Halleyovej kométy pokročila ne-
beská mechanika natolko, že čas pre-
chodu kométy perihéliom bol pred-
povedaný s nepresnostou iba troch 
dní. Pokrok sa dosiahol aj vo fyzi-
kálnom výskume kométy. Najdóleži-
tejší objav urobil Bessel, ktorý si 
všimol jasné prúdy vystupuj úce 
z jadra. Usúdil, že tieto výbuchy a 
prúdenia musia mat vplyv na pohyb 
kométy. Objavil teda raketový efekt, 
ktorý neskór podrobne študovali 
Dubjago a Whipple. Kométa bola po-
zorovatelná volným ok•om, dosiahla 
jasnost 2m a dižku chvosta cez 20°. 

30: Z ponorovasií v rokkoah 1909-
1911 získalo sa viac fyzikálnych úda-
jov ako zo všetkých predchádzajúcidh 
návratov dokopy. Kométa hola prvý-
krát fotografovaná. Spočiatku nebo-
la príliš nápadná, skutočne pekný 
vzhlad získala až po prechode peri-
héli'om, v máji a j.úni 1910. V tom 
čase sa objavovali výbuchy v hlave 
i vo chvoste. Boll pozorované jasné 
lúče vystupujúce z jadra, zdalo sa, 
že z jadra sa občas oddelujú malé 
kusy. V polovici mája dosiahol chvost 
dlžku 150°, čomu odpovedalo takmer 
100 miliónov km. Maxůuálny prie-
mer kómy dosiahol takmer 500 000 
km, avšak priemer jadra odhadoval 
Orlov na základe pohybu plynových 
obálok len na 1,5 km. Maximálnu 
celkovú jasnost dosiahla kométa 15. 
mája, a to 0,7m. V jej spektre boll 
pozorované pásy molekúl CH, CN, 
C2i CO, N2+ a tiež sodíková čiara. 
Nedávno sa na základe štúdia snímok 
z tohto návratu odvodila doba ro-
tácie jadra na 10,3 hodiny. 

31: Hoci kométa prejde perihéliom 
9. februára 1986, objavená hola už 
16. októbra 1982 pomocou 5-metro-
vého áalekohladu na Mt. Palomare, 
ked mala jasnost iba 24,2m. Objav 
bol potvrdený hvezdárň•ou na Kitt 
Peaku pozorovaním na 4-m daleko-
hlade 18. a 20. októbra 1982. 

Porovnaním posledných štyroch 
riadkov tabulky s ostatnými vidno, 
ako vývoj pozorovacej techniky vplý-
va na predlženie pozorovacieho ob-
dobia a včasnost objavu. Kým do 
27. návratu (vrátane) nebola kométa 
nikdy pozorovaná skór ako 46 dní 
pred prechodom perihéliom a dlžka 
pozorovacieho obdobia nepresiahla 
88 dní, od r. 1759 obidva údaje prud-
ko rastú a pri návrate v r. 1910 to 
boto už 238 resp. 660 dní. Vlaňajší 
objav 1212 dní pred prechodom pe-
rihéliom dáva reálnu možnost, že 
dlžka pozorovacieho obdobia pri tom-
to návrate bude až 2000 dní. 

Najkrajší historický portrét Halleyovej kométy namaloval Giotto di Bon-
done na freske, ktorá zdobí kapinku v Padove. Kométa v podaní velkého 
renesančného majstra nie je hrozivým znamením, ale pokojne žiari nad 
scénou klaňania králov. Za Giottovho života pozorovali kométu v Taliansku 
r. 1301 ako velmi jasný objekt s chvostom 70° dlhým. Podobnost malby 
s fotografiou (z r. 1910) nenechá nikoho na pochybách, že ide o tú istú 
kométu, namalovanú obdivuhodne výstižne: v hlave kométy vidno dokonca 
zjasnené centrum — komu. Projekt sondy ku Halleyovej kométe, ktorú pri 
jej terajšom návrate pripravuje západoeurópska organizácia ESA, dostal 
názov Giotto, na počest autora tejto malby. 
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Najslávnejšia z komét — lenže ako ju nazvaf po slovensky? Halleyova 
(a čita£ foneticky), a či Hallyho (Hályho s anglickým prízvukom)? 
S touto otázkou sme sa obrátili na doc. RNDr. Lubora Kresáka, DrSc., 
člena korešpondenta SAV, ktorý je nielen popredným odborníkom 
v kometárnej astronómii, ale aj členom komisie Medzinárodnej astro-
nomickej únie (IAU) pre nomenklatúru komét. Dr. E. Kresák vo svojej 
poznámke k označovaniu komét zdóvodňuje, prečo historický a zauží-
vaný názov Halleyova kométa (s fonetickou výslovnosfou) považuje za 
vhodnejší. Rovnako sa za názov Halleyova kométa stavia aj RNDr. A. 
Hajduk, CSc. v nasledujúcej glose „A teraz nás citujú". 

Označovanie 
komét 

Medzinárodné označovanie komét musí rešpekto-
vaf všetky možnosti a podmienky ich objavov, po-
zorovaní, výpočtov dráh, strát a nových objavov. 
Tým je daná určitá zložitost prijatej nomenklatú-
ry. Len čo sa objav ohlási centrále Medzinárodnej 
astronomickej únie, dostane každá kométa pred-
bežné označenie, napr. 1983b, čo značí druhá komé-
ta objavená v danom roku. K tomu sa automaticky 
pripojí meno jej objavitera; ak bob o na ceste súčasne 
viac hlásení od róznych pozorovaterov, ktorí ju ob-
javili nezávisle, zloží sa meno kométy z mien pr-
vých troch, v časovom poradí ich pozorovania. Ak 
sa výpočtom dráhy zistí, že obežná doba je kratšia 
ako 200 rokov a kométa je teda podra definície 
periodická, pripojí sa pred jej meno velké P 
a sklonená čiara. V súčasnosti priemerne tni z de-
siatich novoobjavených komét bývajú periodické. 
Ak sa zistí, že ide o nový objav kométy, ktorá sa 
už v minulosti pozorovala, ale potom stratila —
a toto sa stáva priemerne pri jednej periodickej 
kométe z desiatich — meno nového objavitera sa 
pripojí ku predošlým, ktorí už spravidla dávno ne-
žijú. Napokon centrála IAU každý rok určí a uve-
rejní definitívne označeni komét, ktoré prešli pe-
rihéliom dva roky predtým. V tomto zozname sú 
len tie kométy, ktorých dráhy sa podarilo vypočí-
tat dostatočne presne, ale aj tie, ktoré nedostali 
predbežné označenie, pretože sa pozorujú pri každej 
opozícii (napr. P/Encke). Teda nie každá kométa 
s predbežným označením má aj definitívne označe-
nie a naopak; a roky v oboch označeniach sa móžu 
od seba lišif. Definitívne označeni sa skladá z le-
topočtu a rímskej číslice — podra poradia prechodu 
perihéliom v danom roku. Vývoj pomenovania 
možno ilustrovat na príklade: Kométa 1973d Geh-
rels (štvrtý objav kométy v roku 1973) = 1973d 
P/Swift—Gehrels (zistená krátka perióda a identita 
s kométou 1889 VI P/Swift) má definitívne ozna-
čenie 1972 VII P/Swift—Gehrels (kométa prešla 
perihéliom už v roku 1972, ako siedma). Súčasne 
sa zrušil póvodný názov kométy P/Swift 1 a ko-
méta P/Swift 2, tiež stratená, sa premenovala na 
P/Swift. 

Pre neperiodické kométy je definitívne číselné 
označenie základom, pretože len ono určuje objekt 
jednoznačne: ved meno Pons nesie až 22 katalogi-
zovaných komét, piná polovica všetkých, ktoré sa 
pozorovali v rokoch 1800-1830. Naproti tomu pre 
periodické kométy sa za základ berú ich mená 
(napr. P/Pons—Brooks), pričom číselné označenie 
prípadne iba spresňuje, ktorý z jej návratov k Slin-
ku máme na mysli. Periodické kométy majú zhod-
ných mien podstatne menej, najviac po tni, a tieto 
kométy sa rozlišujú pridaním arabskej číslice za 
meno (napr. P/Tempel 1 a P/Tempel 2). Máme aj 
bezmenné kométy, ktoré nemali objavitela. Spra-
vidla ide o kométy neobyčajne jasné, ktoré temer 
odrazu zbadalo veta rudí na viacerých miestach. 
Stáva sa to vtedy, ked kométa, ktorá je dlhší čas 
na oblohe v blízkosti Slnkaa, teda je na dennej oblo-
ha, rýchlo prej de na rannú alebo večernú oblohu. 
Príkladom je 1910 I, známa ako Velká januárová 
kométa. A napokon existujú aj štyri dávne výnim-
ky, ked kométa nenesie meno svojho objavitera, 
ale meno astronóma, ktorý pri jej výskume dosia-
hol podstatný pokrok vo vedeckom poznaní. Sú to: 
P/Halley (objav periodicity a tým aj eliptického 
tvaru kometárnych dráh — skutočný prvý obja-
vitel neznámy); P/Lexell (objav zachytávania ko-
mét planétami do krátkoperiodických dráh a ich 
opátovného úniku — kométu objavil Messier v r. 
1770); P/Encke (objav negnavitačných efektov v po-
hybe komét — kométu objavil Méchain v r. 1786, 
neodvisle Herschelová v r. 1795, Pons, Huth a Bou-
vard v r. 1805 a znova Pons v r. 1818) ; P/Cromme-
lin (zdokonalenie numerických výpočtov porúch 
a identifikácia — kométu objavil Pons v r. 1818, 
neodvisle Coggia a Winnecke v r. 1873 a Forbes 
v r. 1928). 

Váčšinu komét tvoria velmi slabé objekty, nie-
ktoré z nich nikto priamo ani nevidel a podarilo 
sa ich iba vyfotografovat velkými dalekohIadmi 
na dvoch-troch hvezdárňach. Pre takéto kométy sa 
používa výhradne oficiálne označenie s menom 
v prvom páde a širšia verejnost sa o nich sotva 
dozvie. Opakom sú slávne kométy, ktoré ako ne-
všedné úkazy vyzdobia nielen oblohu, ale aj titulky 
na prvých stranách novin. Ioh čitatelom nemožno 
podrobne vysvetlovaf pravidlá kometárnej nomen-
klatúry (ako to robím pre vážnejších záujemcov 
v tomto príspevku), ale namiesto toho sa používa 
jednoduché, hovorové označeni. 

Na prvé miesto medzi takýmito kométami ne-
sporne patrí P/Halley, s históriou siahajúcou až do 
dávneho staroveku. Existujú písomné záznamy 
o všetkých jej návratoch, najmenej od r. 240 pred 
naším letopočtem. Kecl spočítame trvanie pozoro-
vaní všetkých ostatných komét od objavu až do 
posledného pozorovania (a známych komét je vyše 
1000, z toho vyše 700 s určenými dráhami), dosta-
neme menšie číslo ako je 2222 rokov doterajšej 
histórie kométy P/Halley! Z telies slnečnej sústavy 
rudia dlhšie pozorujú iba Slnko, Mesiac a pát 
velkých planét. 
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Meno Halleyova kométa vzniklo 
pred viac ako dvoma stár•očiami, 
v čase, keá sa veTa publikovalo v la- 
tinči.ne a málo sa dbalo na póvodnú 
výslovnost cudzích mien. V podob-
nom netypickom znení sa zachovalo 
aj u susedných národov, bez ohTadu 
na stupeň príbuznosti s naším jazy- 
kom: Halleyova kométa v češtine, 
kométa Galleja v ruštine, Halleyscher 
Komet v nemčine. Dokonca i póvod- 
ný anglický názov Halley's comet je 
výnimkou. V ruštine je výnimkou 
nielen názov tejto kométy, ale aj 
meno astronóma, po ktor•om je po- 
menovaná. V životopisnej encyklopé-
dii známych astr•onómov od Kolčin- 
ského, Korsuňa a Rodrigesa (Kyjev 
1977) nájdeme mená Šepli = Shap- 
ley, Cheil = Hale, ale Gallej = Hal-
ley. Skrátka, Halleyova kométa je 
historicky zaužívaný názov, ktorému 
sa vytýka len to, že v koncovke ne- 
rešpektuje správnu anglickú výslov- 
snost (prilbližne Hilly). Lenže takýchto 
zaužívaných názvov máme v sloven- 
čine vdiav. Nepíšeme London a .neho- 
vorime Lamin, ale Londým. Hod i píše-
me Chicago, naša výslovnost sa pod- 
statne líši od výslovnosti dnešných 
Američanov, a tá 7asa od póvodných 
Indiánov. Proti námietke, že tu ide 
o geografické názvy, na ktoré sa 
vztahujú mé pravidlá, stačí pripo- 
menút fyzikálnu jednotku watt. Pí-
šeme ju zhodne s menom Jamesa 
Watta, ale vyslovujeme foneticky — 
len preto, že sa to kedysi zaužívalo 
— na rozdiel od jednotky joule, kto- 
rá sa začala v bežnej reči používat 
ked už bolo zvykom rešpektovat vý-
slovnost v pávodnom jazyku. Keď už 
sa raz názov Halleyova kométa za-
užíval, čo by znamenala zmena na- 
šej terminológie a odchýlka od za- 
hraničnej? Le poznáme anglickú vý-
slovnost lepšie ako naši susedia, alebo 
naopak, že naša predošlá gemerácia, 
na rozdiel od susedov, o Halleyovej 
kométe nič nevedela? Musím sa 
priznat, že ani jedno z týchto odé- 
vodnení sa mi nepáči: jedno zaváňa 
komplexem velikášstva a druhé me- 
nejcennosti. Keby sa vás sused opý- 
tal, či ste včera sledovali v televízii 
„haky z Landnu" (hokej z Londý-
na), asi by ste o ňom získali dost 
čudnú mienku; možno by ste dostali 
chut odpovedat, či nemá náhodou 
na mysli „tý-ví". P•odobne by sa mo- 
hol cítit aj laik — záujemca o astro- 
námiu — keby mu prof,esfonálny as- 
tsonóm na otázku o Halleyovej ko-
méte odpovedal výkladom o „Hólyho" 
(Halleyho) kométe. A napok•on, pó- 
vodný názov umožňuje aj jasnejšie, 
informatívnejšie vyjadrenie. Ak po-
vjem, že v tomto článku spomínam 
aj „iné kométy okrem Halleyovej", 
znie to jednoznačnejšie ako „mé ko-
méty okrem Halleyho". 

Ako vidiet, proti jednému argu-
mentu v prospech názvu „Halleyho 
kométa" (prispósobenie koncovky 
približnej anglickej výslovnosti) sto- 
ja viaceré protiargumenty. Názov 
Halleyova kométa je už natoTko vži-
tý, že by sa nemal vyhlasovat za 
nespisovný. Temer všetci astronómo- 
via, s ktorými som o tomto jazýko- 
vom probléme doposiaT hovoril, mu 
dávajú prednost. 

E. Kresák 

Snímka zo 16. októbra 1982, na ktorej hola objavená Halleyova kométa 
(v krúžku) pri svojom terajšom návrate, ked hola 10,93 astronomických jed-
notiek od Zeme a mala jasnost iba 24,2 magnitúdy. Pri minulom návrate 
sa kométa našla až ked hola približne 1600-krát jasnejším objektom na 
oblohe, čo dokumentuje pokrok súčasnej pozorovacej techniky (pozn i Kozmos 
1 a 2/1983). Tento rok pozoroval Halleyovu kométu ako prvý R. WEST 14. 
januára a jej minimálnu jasnost určil na 23,5m + 0,3m. (Na snímke je sever 
vFavo.) 

A teraz nás titulů... 
Keď sme pred desiatimi rokmi 

s dr. Štohlom napsali vedecko-po-
pulárnu knižku K horizontem vesmí-
ru, v redakcii nám názov Halleyova 
kométa opravili na Halleyho komé-
tu. Namietali sme, že túto kométu 
sotva kto volá ináč než Halleyova 
a jej meno vyslovuje foneticky (ved 
aj naši prarodičia, ktor£ ju pozoro-
vali r. 1910 rozprávali o nej potom 
dlhé roky a vždy len ako o Halley-
ovej kométe), lenže redakcia hola ne-
kompromisná: tak ako Škultéty —
Škultétyho (ulita), Verdi — Verdiho 
(opera), tak bude aj Halley — Halle-
yho (kométa). Pravidlo o skloňovaní 
cudzich mien na i, y je jednoznačné 
a meno Halley nikde nie je uvedené 
ako výnimka. Ak sa teda v naše] 
knižke vyskytuje Halleyho kométa, 
nie je to našim pričinen£m — a ani 
s naším súhlasom. Prosto, rezigno-
vali sme. 

Od vlaňajška, odkedy sa kométa 
objavila pri terajšom návrate, hod-
ne sa o nej píše a v tlač sa vysky-
tujú oba názvy — Halleyova, aj 
Halleyho kométa. Názvami komét 
sme sa zaoberali na zasadani termi-
nologickej komisie Slovenskej astro-
nomickej spoločnosti pyi SAV vlani 
v novembri a v pripade kométy 
Halley sme konštatovali, že vo ve-
rejnosti a najm¢ medzi astronómami 
je vžitý tvar Halleyova kométa. 
Avšak uzniesli sme sa, že záležitost' 
ešle prekonzultujeme na Jazyko-
vednom ústave SAV. 

Výsledok konzultácie znel v pro-
spech tvaru Halleyho kométa, pri-
čom výslovnost má rešpektovat, že 
ide o meno anglické, teda má zniet 
približne Hdlyho kométa. Odkázali 
nás aj na článok L. Dvonča v časo-
pise Kultúra slova Č. 5/1977, z kto-
rého citujeme: „Nie je správne ho-
vorif o Halleyovej kométe, ale o Hal-
leyho kométe (ako o Škultétyho die-
le, Verdiho opere a pod.). Správna 

podoba Halleyho kométa je v práci 
A. Hajduka — J. Štohla K horizon-
tom vesmíru (Bratislava 1974) a tak-
isto aj v Zozname vžitých sloven-
ských názvov mimozemských objek-
tov (vydal Slovenský úrad geodézie 
a kartografie r. 1976)." 

Takto teda naša knižka K hor£-
zontom vesmíru vstúpila do jazyko-
vedy. Najprv nám termín Halleyho 
kométa vnútili — a teraz nás citujú, 
odvolávajú sa na nás a dávajú nás 
za pr£klad tým, ktor£ použili zauží-
vaný tvar Halleyova kométa a majú 
naše sympatie. Rovnakým spósobom 
sa termín Halleyho kométa dostal aj 
do Zoznamu vžitých slovenských 
názvov mimozemských objektov, hoci 
v skutočnosti vžitý nebol a nie je. 
Keď sa to tak vezme, jazykovedci 
mali namiesto zvratu „je to vžité" 
použit aktívny tvar „vžili sme to". 
Najprv nejakú skutočnosf ovplyvnif 
a potom ju brat ako objektívny dd-
kaz — to je spósob dokazovania, 
akému sa hovorieva „tahat sám seba 
za šnárky od topánok". 

Na základe bohatých skúseností 
z diskusií po prednáškach chcem 
ešte konštatovaf, že napriek áalším 
knihám, ktoré medzitým vyšli a 
v ktorých sa píše o Halleyho komé-
te, sa tento názov vo verejnosti ne-
vžil, iba vniesol chaos, pretože nikto 
nevyslovuje Hályho kométa, ale aj 
keá pridá koncovku -ho, vyslovuje 
názov foneticky — Halleyho komé-
ta, a viackrát som sa stretol aj s vý-
slovnosfou Héliova kométa, takže 
nakonec diskutujúci už ani nevedeli, 
či hovoria o tej istej kométe. Navr-
hujem preto aplikovat výnimku a 
používat vžitý názov Halleyova ko-
méta s fonetickou výslovnostou, pri 
súčasnom ponechaní druhej — pre 
kométy všeobecne akce ptovanei for-
my — kométa Halley. 

A. Hajduk 

115 



METEORITY 
pod mikroskopom 

Kým meteor letí atmosférou, 
zaujímajú sa oň astronómovia. Po-
tom, ak sa pri svojom lete celý 
nevyparí a kúsok z neho dopadne 
na zem, zmení svoje meno na me-
teorit — a od toho momentu je už 
v moci mineralógie a petrografie, 
čo sú vedné odbory pre laika ne-
preniknuteTné najmá pre nepred-
staviteTné množstvo názvov mine-
rály, v ktorých sa zorientovat 
zďaleka nie je jednoduché. Dr. 
Petr Jakeš, CSc. a dr. Marcela Bu-
kovanská, CSc. však sIúbili, že po-
rozprávajú o meteoritoch tak, aby 
z toho mali niečo aj záujemcovia 
o astronómiu, ktorí mineralógii ne-
holdujú a musia zmobilizovat všet-
ky svoje školské vedomosti, aby si 
vybavili, že minerály sú prírodniny 
homogénne, ktorých zloženie mož-
no popírat chemickým vzorcom, za-
tiaT čo horniny sú zmes minerá-
lov. Dr. Jakeš pracuje na >atred-
nom ústave geologickom v Prahe, 
kde sa sice zaoberá lani pozemský-
mi horninami, ale lásku k meteo-
ritom nezaprel. Mnohí z čitatelov 
ho jste poznajú ako autora vydare-
nej populárno-vedeckej knižky o 
meteoritech a výskume Mesiaca, 
ktorá má názov Létavice a luna-
tici (a v našej miestnej knižnici 
sa preto ocitla na poličke „vtáci 
— ornitológia" ). Dr. Bukovanská 
pracuje v pražskom Národnom 
múzeu, v mineralogiCkom oddele-
ní, venuje sa analýze meteoritic-
kýoh hornin a to je oblast, v ktorej 
s dr. Jakešom spolupracuje. Nieke-
dy analyzuje aj materiály celkom 
prozaické, najmá všelijaké tažké 
kamene a kusy železných strusiek, 
ktoré do múzea neúnavne nesla 
zametení zberači meteoritov a len 
tažko sa dajú presvedčit (ak vó-
bec), že to zaručene nie je mimo-
zemský materiál. 

— Ked v železe nie je aspoň 
5 % niklu, nemóže byt meteoritic-
kého póvodu. A práve tak móže-
me s istotou povedat, že hornina, 
v ktorej je sIuda, musí byt po-
zemská. Lenže nie je Tahké bojo-
vat s nezvratným presvedčením 
nálezcu, ktorý sa nechce vadat 
predstavy, že našiel meteorit. 

V pražskom Národnom múzeu, 
impozantnej budove nad Václav-
ským námestím, je jedna miest-
nost vyhradená meteoritom a ur-
čite stojí za to vojst tam aspoň na 
skok. Vo vitrínach sú poukladané 

čierne, akoby začadené kamenné 
meteority, Balej sú zas tmavé, 
jamkovité kusy meteoritiokého že-
leza. Naj starší kus, legendami 
opradený „Zakletý purkrabí" po-
chádza z čias okolo roku 1400. 
V zbierke je zastúpený modelom 
a 7 kilogramovým úlomkom p6-
vodného, vyše 100 kilogramového 
meteoritiCkého železa. Svojím ve-
kom sa móže rovnat s najstaršími 
kusmi v svetových zbierkach. Cel-
kove sa na našom území registro-
valo 25 pádov a nálezov meteori-
tov; pri niektorých sa našiel len 
jeden kus, iné zas boll hromadné 
pády. Pražská zbierka však obsa-
huje ovela viac exponátov; za sto 
rokov od jej založenia zhromaždi-
lo sa tu 413 exemplárov z 272 pá-
dov a nálezov meteoritov. Najváč-
šiu ěast zbierky predstavujú vzor-
ky meteoritov z róznych končin 
sveta, které sa získali výmenou za 
úkážky našich meteoritov a tým 
sa vlastne založila zbierka, ktorá 
patrí k naj bohatším v Európe. 

Kto by si myslel, že meteorit 
treba za kazdú cenu zachovat 
v celku, aby z neho neubudol ani 
gram, ten sa na vee diva čilte 
zberateTsky. Lebo s meteoritmi je 
to ako s knihami: aj tá najvzácnej-
šia bola by zbytočná, keby do nej 
nikto nesmel nazriet — a meteorit 
bol by iba kameňom vo vitríne, 
keby z neho nikto nesmel vziat ani 
kúso'k na analýzu. A keby si nie-
kto strážil velký stokilový kus me-
teoritiokého železa vo svojej zbier-
ke a odmietol by jiným poslat čo 
len pár gramov, bole by to rovna-
ko nezmyseiné ako skúpit celý ná-
klad knihy len pre svoju knižnicu. 
Je to prosto vec kultúry rozoznat 
cenu od hodnoty: zatiaf čo diamant 
je cenný iba tým, že existuje, hod-
nota meteoritu je v tom, že móže 
mnoho toho povedat o svojom 
materskom telese, z ktorého po-
chádza. 

Na tvárach Tudí, ktorí sa pridu 
pozriet na meteority, občas vidno 
rozčarovanie: podvedome očakáva-
jú, že meteorit — vzhladom na 
svoj mimozemský póvod — musí 
vyzerat aspoň trochu zvláštne. 
Obyčajný šuter, povedi'a si pri 
pohTade na typického záotupcu ka-
menných chondritov, aký vidíte aj 
na fotografii — a majú vlastne 
pravdu. Lenže čo mého sa dá ča-
pat, kecl aj „kamene z neba" sa 

Meteorit z Ústí nad Orlicí — 1,26 ki-
logramový chondrit, ktorého pád za 
bieleho dňa v júni 1963 ňatorko vy-
desil svedkyňu udalosti, že zavolala 
VB, vyPakaná, že jej ktosi do zá-
hradky vystrelil z dela. Najprv po-
čula vrčivý zvuk skoby lietadla, ucí-
tila závan vetra a hneá na to sa na 
záhradke čos! velké zaborilo do ze-
me, poldruha metra od chlapčeka, 
ktorý sa hral na piesku (a vraj po-
tom ešte tni dni mal z tofkého frmolu 
horáčku). Zato iný svedok, ktorý 
v obci Dolné Loučky náhodne uvi-
del oslnivo biely žiariaci bolid, na-
miesto paniky a dohadov si pozorne 
všimol a potom velmi dobre popísal 
smen a rýchlost jeho letu, výšku 
v ktorej uvidel bolid žiarit a potom 
pohasnút a čas, kedy sa táto udalost 
odohrala. 

skladajú na 99 % z tých istých 
ósmich základných prvkov ako po-
zemské horniny (kysljka, kremíka, 
hliníka, horčíka, železa, sodíka, 
vápnika a draslíka; rozdielne sú 
len prímesi v stopových množ-
stvách) a tie prvky sa spájajú do 
minerálov podia jednotných pra-
vidiel kryštalochémie, platných 
v celom vesmíre. Preto sa pre mi-
nerály, z ktorých sa meteorit skla-
dá, takmer vždy náj,de ekvivalent 
z repertoára pozemske mineraló-
gie: plagioklas, chalkopyrit . . . 

Ked sa na ten šedivý kameň, na 
chondrit z > tí nad Orlicí pozrie-
me cez polarizačný mikroskop, ob-
javí sa pestrý svet farieb. Nie sú 
to farby skutočné: vznikajú iba 
preto, že každá odlišnost štruktú-
ry prejaví sa v zmene optických 
vlastností, takže každý minerál 

nedivá (hornina kamenného meteóritu vy-
zerá na mikrofotografiách cez polarizačný 
mikroskop ako farebná mozaika. Interfe-
renčné ďarby sú izávislé na dvojlome a op-
tickej orientácii minerálu, takže ten !stý 
minerál móže mat odlišnú farbu, niekedy 
je žitý, inokedy zelený. Na 1. obrázku fa-
rebne vietia zná kremičitanov, na 2. 
snímke sú kremičitany tmavé, biele zrno 
je liatina železa a niklu so žitou šupinkou 
rýdzej medí (vePkosti asi 0,01 1mm). Na po-
sledných štyroch obrázkoch vidno štruktú-
ru chondier: 3 — olivínová, 4 — pyroxé-
nová, v ktorej je minerál (rozpukaný 
v dvoch, na seba kolmých smeroch, čo sa 
prejavuje odlišnostou farby, 5 — žité a 
modré pyroxénové zrná. /Zaujímaný je po-
sledný obrázok: olivíny a pyroxény sú už 
vykryštalizované, čo ukazuje, že hornina 
prekonala pretavenie, napr. šokové (v dó-
sledku zrážky materského telesa). 
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Za poslednýeh 30 rokov zaevidovali na 
ondřejovskom observatóriu vyše 50 boli-
dov, pozorovaných v Strednej Európe. 
Z nich 20 bob o jasnejších ako Mesiac v spi-
ne — medzi nimi aj bolid Brno, ktorého 
stopu vidíte vYavo dolu na tejto snímke, 
zhotovenej objektívom typu rybie oko. Bo-
lid svojím jasom ožiaril 14. 9. 1977 značnú 
časí územia republiky a pohasol neďaleko 
Srna. Rozsvietil sa náhle vo výškc 85 km 
neďaleko Prievidze, najjasnejší bol nad 
Kyjovom a neďaleko Brna zhasol vo výške 
38 km. Dráhu 163 km preletel za púhych 
5,5 sekundy, pričom ho nasnímkovali celo-
oblohové komory deviatich stanic. Póvod-
nú hmotnost pred vstupom do atmosféry 
mal okolo 5 ton; stačilo však necelých 
7 sekúnd, aby sa celé teleso pri prcicte 
úpine vyparilo a rozptýlilo v atmosféry. 

Foto: Archív ASť ČSAV 

ináč stáča rovinu polarizovaného 
svetla. Fri otáčaní stolikom pola-
rizačného mikroskopu vynára sa 
zakaždým iný svet farieb a ab-
straktných obrazcov, — Občas se 
pristihnem, že sa pri práci mimo-
volne zahladím na tie meniace sa 
farby ako ked som v detských ro-
koch obdivoval hru farieb a_ tva= 
řov v kaleidoskope, — hovorí dr. 
Jakeš, — ale časom sa človek na-
učí vnímat tento zaujímPavý ka-
leidoskop ako výborné identifikač-
né kritérium, • kde každý farebný 
odtieň je charakteristický pre ur-
čitý minerál. 

— Z meteoritu si treba najprv 
zhotovit výbrus, — doplňa dr. Bu-
kovanská, — tenučký pláto'k 
s hrúbkou 2-3 stotiny milimetra 
a na takýchto vzorkách potom pod 
polarizačným mikroskopom po-
drobne zmapujeme, z akých mine-
rály sa meteorit skladá. 

V tomto kaleidoskope farieb vi-
díme už na prvý pohlad, že ten 
typický kamenný meteorit sa vy-
značuje velkou nejednotnosfou 
štruktúry: nijaké velké plochy 
rovnFakých, unifikovaných kryštá-
lov, ale len zmes všelijakých zr-
niečok. Pomedzi rózne kremičita-

ny (olivíny, pyroxény a živce) ple-
tú sa tam sírniky a čo je úpine 
proti všetkým pozemským pra-
vidlám, v tejto zmeske sa vysky-
tujú aj zrnká čistých kovov — že-
lezo s niklom, ba aj med. Na Zemi, 
aj ked máme tie isté minerály, 
nemóžu sa v jednej hornine vy-
skytovaf takéto kombinácie. Medzi 
pozemskými horninami vládne už 
určitý poriadok; predovšetkým —
kovy poputovali do vnútra Zeme, 
vytvorili jej železno-}niklové jadro 
a na povrchu Zeme prevažujú zas 
kremičitany. Zemské horniny sa 
teda diferencovali, zatiai čo taký 
chondrit — to je tá prapóvodná, 
chaotická zmiešanina, ktorá zosta-
la v neziiienenom zoskupení ešte 
od čias vzniku slnečnej sústavy. 
Gulóčky pretavených hornín spo-
jili sa vtedy s mými, chladnejšími 
minerálmi a v ta°komto nesúrodom 
spojení to vydržalo celých 4,6 mi-
liárd rokov. Tie gulóčky roztave-
ného materiálu (meteoritického 
skla, kremičitanov), to sú chondry, 
ktoré vidíme aj volným okom a 
všimli si ich už pred vyše storočím 
prví bádatelia, ktorí sa zaoberali 
výskumom meteoritov a velmi 
správne ich označili za hlavný, 
charakteristický znak najrozšíre-
nejšieho typu kamenných meteo-
ritov — chondritov. 

Keby tento materiál vytvoril 
v5čšie teleso, akrečným teplom by 
sa horniny diferencovali — a zno-
vu máme kovové jadro a siliká-
tový plášt. A práve preto, ak sa 
nájde meteorit, ktorý nemá chon-
dry (achondrit), aký býva zložený 
iba z kremičitanov, vieme, že bol 
súčastou povrchu nejakého váčšie-
ho telesa, povedzme vačšej pla-
nétky. Železné meteority majú zas 
póvod v jadrách váčších, už dife-
rencovaných telies. 

— Vrátme sa ° však k póvodné-
mu, nesúrodému materiálu kamen-
ných choridritov, — pokračuje dr. 
Jakeš. — Urobit chemiekú analý-

Úroda meteoritov z Antarktidy 
Antarktída sa v posledných ro-

koch stala rajom zberatelov me-
teoritov. Expedície, ktoré sa syste-
maticky organizujú od roku 1975, 
získali už vyše 6000 meteoritov, 
z toho len vlani pribudlo do tejto 
kolekcie 375 nových vzoriek. 

Medzi meteoritmi nájdenými 
v Antarktíde vzbudil mimoriadnu 
pozornost asi 28-gramový kamie-
nok tvaru ping-pongovej loptičky 
zaujímavý svojim póvodom: snaj-
váčšou pravdepodobno`stou pochá-
dza z Mesiaca, odkial bol vyvrh-
nutý asi pred 100 tisíc rokmi pri 

dopade velkého meteoritu. Vzorku 
má označenie ALHA 81005 (AL-
HA znamená oblast Allan Hills, 
podla miesta nálezu, 81 rok ná-
lezu a 5 poradové číslo), a jej je-
dinečnosf bola zjavná hned od za-
čiatku. Vrchná kórka, ktorá 
vznikla roztavením vonkajšej 
vrstvy pH prelete atmosférou, je 
neobvyklej zeleno-hnedej farby a 
táto sklovitá vrstva je pórovitá. 
Vnútornú štruktúru tvoria malé 
biele úlomky, zlepené sklovitou 
hmotou, takže vzorka sa nápadne 
podobá na brekcie mesačných hor-

zu všetkých tých zrniečok, každé-
ho minerálu osobitne, zdá sa ne-
predstavitelné. Ale dá sa to. Sa-
mozrejme nic klasicky, v skú-
mavke, ale na róntgenovom mi-
kroanalyzátore, aký máme aj na 
niašom Ústrednom ústave geologic-
kom. Tento výborný vynález vo-
láme jednoducho mikrosonda a 
vdaka nemu začala sa velmi po-
drobná analýza hornín (pozem-
ských, kvóli vyhP.adávaniu užitoč-
ných nerastov) a súčasne sa s ná-
stupom tejto novej techniky za-
čala éra ovela podrobnejšieho vý-
skumu meteoritov. Na celom svete 
si znovu, podla ovel•a detailnejších 
kritérií spresňujú klasifikáciu me-
teoritov, a pretože ani my ne-
chceme zaostat; analyzovali sme 
už — najprv v polarizačnom mi-
kroskope a potom na mikrosonde 
— niektoré naše meteority a chon-
drit z Ústí nad Orlicí bol medzi 
prvými, dodáva dr. Bukovanská. 

Vieme už o ňom ovela viac. Na-
príklad robila sa analýza mine-
rály, ktoré mávajú variabilné 
chemické zloženie a ukázalo sa, že 
v tomto meteorite majú všetky 
zrnká jedného minerálu rovna°ké 
zloženie, bez ohladu na to, či je 
minerál v chondre alebo v me-
dzernej hmote. Toto je jeden z dó-
vodov, preťo móžeme povedat, že 
meteorit pochádza z takého telesa, 
povedzme planétky, ktorá bota za-
hriata už na pomerne vysokú 
teplotu: nic sice natolko vysokú, 
aby sa silikáty oddelili od kovov, 
ale už dost na to, aby nastala 
difúzia, ekvilibrácia materiálu. 

Šedivý skameň, chond•rit z Ústí 
nad Orlicí podal svoju výpoveď a 
opáf leží vo vitríne medzi stovka-
mi dalších exponátov. Kamene, 
železokamene, meteoritické železá, 
nepatrné kúsočky i velké exem-
pláre, z ktorých sa zbierka skladá, 
to je kniha, piná zaujímavostí, 
ešte zdaleka nic prečítaná. 

Tatiana Fabini 

nín. K tomu istému uzáveru vie-
dol aj podrobný mineralogický a 
chemický rozbor horniny, analýza 
obsahu plynov, rádioaktivity a mé 
testy. Napríklad pomer železa a 
mangánu v pyroxéne je zhodný 
s hodnotami nameranými v mesač-
ných vzorkách a velmi odlišný od 
hodnót meraných v meteoritoch. 
Zastúpenie hliníka, argónu a dal-
ších prvkov je totožné so vzorka-
mi mesačných hornín expedície 
Apolla 15. 

Štúdium pomerného 7- stúpenia 
izotopov kyslíka vo vzorke posky-
tuje dalšie možnosti zistenia jej 
póvodu. Meteority, pozemské hor-
niny i mesačné vzorky obsahujú 
dva izotopy kyslíka, ktorých po-
mer je pre každú planétu iný. 
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Starostlivým meraním tohto po-
meru v ALHA 81005 sa zistila po-
dobnost s pozemskými a mesačný-
mi horninami, avšak odlišnosť od 
meteoritov. 

Ak je vzorka dlhší čas vystave-
ná vplyvu kozmického žiarenia, 
nadobudne slabú rádioaktivitu. 
Meranie rádioaktivity kombinova-
né s meraniami obsahu plynov vo 
vzorke ukázalo, že hornina musela 
ležať na povrchu Mesiaca asi 100 
miliónov rokov, potom bola neja-
ký čas zasypaná a nakoniec, pred 
100 tisíc rokmi, bola prd mohut-
nom impakte vyvrhnutá až na 
Zem. 

Bude velmi ťažké určiť, z akej 
lokality Mesiaca tento meteorit 
pochádza. Napriek všetkej podob-
nosti ale je celkom totožný so 
vzorkami mesačných hornín, kto-
ré priniesli expedície Apolla a so-
vietske Luny. Všetky však pochá-
dzajú z privrátenej strany Mesia-
ca, a práve preto jedným zo zaují-
maných predpo'kladov je, že me-
teorit móže pochádzať z odvráte-
nej strany Mesiaca, ktorá sa zdá 
byť zložená z podobných hornin. 
Ak je to naozaj tak, potom by sme 
sa z tohto malého úlomku mohli 
veTa dozvedieť o obrovskej, zatiaT 
nepreskúm:anej časti Mesiaca. 

Rozruch okolo meteoritu ALHA 
81005, ktorý je po mesačných hor-
ninách najpodrobnejšie preskúma-
nou vzorkou, oživil domnieniku, či 
malá skupina meteoritov, ktoré 
svojím zložením pripomínajú mar-
sovské horniny, pochádza skutoč-
ne z Marsu. Teraz, keď už pri-
púšťame mesačný póvod jedného 
meteoritu, je nám už bližší pred-
poklad, že podobným spósobom 5a 
na Zem mohli dostať aj horniny 
z Marsu. Iste je to téma aj pre 
teoretické práce o procesoch spre-
vádzajúcich meteoritické impakty. 

Antarktický meteoritioký prog-
ram priniesol mnohé zaujímavé 
a prekvapujúce výsledky. ALHA 
81005 je len jedným z množstva 
neobvyklých meteoritov, zozbiera-
ných na antarktických Tadovcoch. 
Medzi nimi sú aj dva meteority 
pripomínajúce marsovské horniny, 
ako aj kusy železa obsahujúce 
zrnká diamantu, niekor°ko mimo-
riadne dobre zachovalých uhlíka-
tých chondritov a množstvo ne-
známych druhov hornin. — Ked 
sme s programom antarktických 
expedícií začínali, verili sme, že 
prinesú zaujim'avé výsledky, ale 
sotva kto tušil, že sa nájde toTko 
zvláštnych, vyslovene unikátnych 
vzoriek, — konštatujú v NASA. 
Tento rok v lete pride do labora-
tória dalších 130 meteoritov, zhro-
maždených na expedícii, ktorá 
práve končí. Móžeme teda očaká-
vať dalšie prekvapenia. 

Podia NASA News 15. 3.83 —rp—

Meteorit 
cez strechu 

S podtitulkom „CieT Wethers-
field" sa objavil vo februárovom 
čísle Sky and Telescope komentár 
k príhode, ktorá sa stala vlani 
8. novembra v melte Wethersfiel-
de. Kamenný meteorit hmotnosti 
2,7 kg °prerazil strechu obytného 
domku, strop jedálne a po niekoT-
kých odrazoch skončil pod jedá-
lenským stolom. Našťastie obyva-
telia domku sedeli vtedy mimo 
miesta dopadu. Táto udalosť je si-
ce pozoruhodná, ale nijako nie oje-
dinelá. Vece aj u nás, v Polici nad 
Metují sa roku 1969 stalo, že me-
teorit prerazil strechu. Zarážajúce 
však je, že meteorit spadol do 
Wethersfieldu už po druhýkrát —
prvý raz to boto v apríli 1971, a to 
do domu, vzdialeného od terajšie-
ho dopadu asi tni kilometre! 

Aké sú osudy meteoritu po do-
pade? Co najskór treba meteorit 
dopraviť do laboratória, vybave-
ného pre štúdium rádioaktívnych 
izotopov. Meteorický materiál bol 
totiž v medziplanetárnom priesto-
re dlho vystavený účinkom vyso-
koenergetického kozmického žia-
renia, ktoré na Zemi pozorovať 
nemóžeme, lebo je pohlcované 
v atmosfére. Častice kozmického 
žiarenia — protóny, elektróny a 
jadrá niektorých atómov v meteo-
rickom materiále vyvolajú jadro-
vé premeny, ktorých produktom 
sú aj rádioaiktívne izotopy s krát-
kym polo časom rozpadu, napr. 
52Mn, 37Ar, 39Ar, ktoré majú po-
ločasy rozpadu 5,7 dňa, 35 dní a 
270 dní. Okrem nich vyskytuje sa 
tu aj rádio aktívny izotop 10Be s po-
ločasom rozpadu 1,9 miliónov ro-
kov. V nájdenom meteorite sa te-
da zisťuje zastúpenie týchto izo-
topov, ktoré hovorí o súčasnej in-
tenzite a zložení kozmického žia-
renia. Na vznik mangánu je po-
t°rebná energia častíc kozmického 
žiarenia asi 40 MeV, na vznik ar-
gónu viac než 400 MeV. Pomerné 
zastúpenie týchto rádioaktívnych 
izotopov dáva teda predstavu aj 
o energetickom spektre kozmické-
ho žiarenia. —šo-
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Ilustračná snímka: Jozef Kirdaj 

Sinko ak.o zdroj žiarivej energie 
neustále vyžaruje do svetového 
priestoru ohromné množstvo energie. 
Vyžarovanie tejto energie, ktorú d°o-
stáva aj povrch našej Zeme, sa deje 
v najspodnejšej a najhuš~ejšej časti 
slnečnej atmosféry, které nazývame 
fotosférou. Celková energia vyžiare-
ná fotosf érou Slnka činí približne 
6,35 . 10 W •m-2 [1]. Z tejto energie 
dostáva naša Zem na hornej hranici 
atmosféry v priebehu 1 dňa 4,2.10'° 
kWh, čo predstavuje 1,5.1018 kWh 
za rak. Ak uvažujeme, že v dósledku 
odrazu sa vracia z dopadajúcej ener-
gie spšf do svetového priestoru 34 %, 
potom celkový zisk slnečnej energie 
na hornej hranici atmosféry činí 1018

kWh za rok [1]. Intenzita slnečného 
žiarenia, dopadajúca na jednotkovú 
plochu za jednotku času na hornej 
hranici atmosféry, pri kolmom dopa-
de slnečnýhh lúčov a pri strednej 
vzdialenasti ad Sluka sta nazýva si-
nečně konštanta (Io), ktorá podia 
najnovších meraní činí 1,367 -I- 0,007 
kW m 2. Spektrálne rozdelenie slneč-
nej energie na hornej hranici atmo-
sféry je znázornené na obr. 1. 
Slnečné žiarenie pri prenikaní cez 

atmosféru je oslabované Balej, a to: 
rozptylom na molekulách vzduchu, 
rozptylom a absorpci'ou na aeros•o-
loch a absorpciou, spósobenou vod-
nými parami a inými plynmi, hlavne 
CO2, O;l a O. 

a2 0,3 04 0,5 0,6 Q8 0,9 1.0 2.0 á0 3.5 

WeovG CéFkav Nm 

Obr, 1 Spektrálne rozdelenie slnečnej ener-
gie na hornej hranici atmosféry 
(podia Foitzika a Hinzpetra). Preru-
šovaná krivka platí pre čierne tele-
so priteplote 6000 K. 

Doc. RNDr. F. SMOLEN, 

Móžeme usúdif, že tak rozptyl, od-
raz, ako aj absorpcia sú určujúcinii 
faktormi oslabenia slnečného žiare-
nia pri prenikaní cez atmosféru a 
v podstatnej miere od nich závisí 
skutečný príjem žiarivej energie na 
zemakom povrchu. Názorné predsta-
vu o transkrmácii slnečného žiare-
nia pri prenikaní cez atmosféru po-
čas dňa dostávame z obr. 2. Z ob-
rázku vidíme, že v systéme zemský 
povrch—atmosféra pósobí počas dňa 
súčasne niekoI°ko kvantitatívne i kva-
litatívne odlišných radiačných tokov. 
V dósledku rozptylu priameho slneč-
ného žiarenia v atmosfére dochád7.a 
ku vzniku rozptýleného žiarenia (D), 
ktoré sa v literatúre často označuje 

o ~ 

SLNEČNÉ ŽIARENIE. 
ip% • . 

N 

Vedenie tepla 
do 

U  
pody 

T 

Vyžarovanie 
.d .8' É povrchu 

Spotreba na výpar 

Strata konvekciou 

Strata turbulentným prenosom 
Strata vedením tepla 

Obr. 2 Radiačné toky na povrchu creme a v atmosfére počas dňa 
v letnom období. 
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Obr. 3 Zmena intenzity priameho slnečného žiarenia (T), koeficien-
tu priepustnosti atmosféry (P) a Linkeho zákalového Čini-
teta (T5) s nadmorskou výškou na poludnie. 

Slnečná pec vo francúzskych Pyrenejách (v Odeillo) je jed-
ným z najznámejších pokusných zariadeni na využívanie sl-
nečnej energie. Veža je postavená v ohnisku obrovského du-
tého zrkadla, ktoré pokrýva eelú zadní stenu budovy. 

tiež ako žiarenie oblohy. Rozptýlené 
žiarenie spolu s priamym slnečným 
žiarením, dopadajúcim na horizon-
tálnu plochu, predstavujú hlavný tok 
krátkovinného žiarenia a označuje 
sa ako globálne žiarenie (K i.). Nie 
všetka dopadajúca slnečná energia 
je pohltená zemským povrchom. 
Určitá časí z tejto energie je 
odrazená sphf do atmosféry vo for-
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Obr. 4 Závislost intenzity priameho sl-
nečného žiarenia od koeficientu 
priepustnosti atmosféry, ako funk-
cie nadmorskej výšky, na polud-
nic. 

, s 

me toku odrazeného žiarenia (K 1). 
V oblasti dlhovinného-tepelného 

žiarenia najdóležitejšiu úlohu v ener-
getike atmosféry zohráva vyžarova-
nie povrchu (Lg),ktoré predstavuje 
stratu žiarivej energie a spátné žia-
renie atmosféry (L I.), ktoré v znač-
nej miere kompenzuje stratu energie 
spósobenú vyžarovaním povrchu. 
Rozdiel medzi vyžarovaním povrchu 

a spätným žiarením atmosféry nazý-
vame efektívnym vyžarovaním (Lx). 
Algebraický súčet všetkých radiač-
ných tokov dáva celkovú bilanciu 
žiarenia, ktorú pre povrch Zeme má-
žeme napísat vo tvare Qx = K 
(1— a) — Lx kde a je albedo daného 
povrchu. 

Kolko slnečnej energie bude pri-
jaté zemským povrchom, bude závi-
siet nielen od fyzikálneho stavu at-
mosféry a odrážajúcej schopnosti 
povrchu, ale aj od takých astrono-
mických činiteTov, ako sú: pohyb 
Zeme okolo Slnka, sklon zemskej osi 
a pohyb Zeme okolo vlastnej os!. 
Zatial, kým astronomické faktory 
vyvolávajú v príjme slnečnej energie 
určité pravidelné časové a priesto-
r ové zmeny, vplyv fyzikálneho stavu 
atmosféry — vplyv meteorologických 
činiteTov sa vyznačuje určitou nepra-
videlnostou a tieto činitele sú často 
určujúcim faktorom pre príjem sl-
nečnej energie a jej potencionálne 
využívanie v národnom hospodár-
stve. 
Z hYadiska praktického využívania 

slnečnej energie je dóležité poznat, 
do akej miery je oslabované slnečné 
žiarenie pri jeho prenikaní cez spod-
né vrstvy atmosféry, v ktorých je 
skoncentrovaná prevažná časí prie-
myselných ezhalátov. Vychádzajúc 
z meraní v SSR, robených v róznych 
nadmorských výškach dostávame, že 
gradient vyjadrujúci zmenu intenzi-
ty priameho slnečného žiarcnia v zá-
vislosti od nadmorskej výšky činí 
v naších oblastiach približne vo 
vrstve do 700 m n. m. 20 W m 2 na 
100 m, vo vrstve od 700 do 1500 m 
n. m. klesá jeho hodnota na il W 
m2  na 100 m a vo vrstve od 1500 
až do 2500 m n. m. má už len hod-
notu 7 W m_2 na 100 m. Zmena in-

122 



700 

600 

500 

400 

300 

200-

100-

vl 
V 

N 

III 

I 
I ~I 

0 O1 02 0,3 0,4 OS ' 0,6 0,7 0,8

Obr. 5 Závislost hustoty toku globáhieho : 
žiarenia od celkovej oblačnosti (C) 'I 
pri rňznych výškach Sluka (h^). 
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tenzity priameho slnečného žiarenia 
v závislosti od nadmorskej výšky na 
poludnie je znázornená na obr. 3. 
Na obrázku je súčasne znázornená 
i odpovedajúca výšková závislost 
koeficientu priepustnosti a zákalu at-
mosféry vyjadreného Linkeho záka-
lovým činiterom. Z priebehu jed-
notlivých kriviek vidíme, že ubúda- 
nie zákalu atmosféry s výškou, má 
za následok narastanie priepustnosti 
atmosféry a súčasne aj intenzity 
priameho slnečného žiarenia. Ako sa 
mení intenzita priameho slnečného 
žiarenia v závislosti od priepustnosti 
atmosféry v poludňajších hodinách 
v priebehu celého roka, máme zná- 
zornené na obr. 4. 

Ak by sme vyjadrili priepustnosť 
atmosféry tzv. .koeficientom pnie- 
pustnosti, potom jeho priemerná°roč- 
ná hodnota v hladine Lomnického 
štítu činí 0,832 a v Bratislave 0,680. 
Réznym hodnotám koeficientu prie- 
pustrxosti budú •odpovedať i .rózne 
hodnoty intenzity priameho slnečné-
ho žiarenia. Merania ukázali, že vo 
vrstve medzi Lomnickým štítom a 
Bratislavou je intenzita pniameho sl-
nečného žiarenia na poludnie osla-
bovaná priemerne,až o 25 %. 

Rozvoj priemyslu a motorizmu, ako 
aj áalšie .faktory antropogénnej čin-
nosti v značnej miere vplývajú na 
fyzikálny stav spodných vrstiev at-
mosféry. V dósledku neustáleho pro- 
dukovania exhalátov do ovzdušia, či 
už vo forme plynnej substancie ale- 
bo tvrdých častíc, dochádza ku zne- 
čisteniu atmosféry, čo má nepriazni- 
vý vplyv na celkový príjeme slneč- 
nej energie. Na základe aktinlo- 
metrických meraní z viacerých 
priemyselných miest je možné uká-
zat, do akej miery vplýva znečistená 
atmosféra mesta na príjem slnečnej 
ehergie. Napr, z meraní v Bratislave, 
robených v meste a jeho okolí 

Okresný podnik služieb v Kromerizi stal sa r. 1979 prvým česko-
slovenským výrobcom slnečných kolektorov. Tieto ploché kazetové 
kolektory sú súčastou kompletných solárnych systémov na ohrev 
úžitkovej vody. Jedno z týchto zariadeni je inštalované na streche 
budovy JRD pod Jedovou v okrese Olomouc. 

Foto: ČTK 

s výškovým rozdielom 130 m, je 
možné ukázat, že pri nižších polo-
hách Slnka intenzita priameh.o sl-
nečného žiarenia je mestskou atmo-
sférou oslabovaná až o 33 0/  viac 
oproti blízkemu okoliu. Počas dňa 
v dósledku rozvinutej konvekcie a 
zmeny optickej hrúbky atmosféry, 
vplyv mestskej atmosféry na osla-
benie priameho slnečného žiarenia 
klesá, a okolo poludnia predstavuje 
len asi 5 0/ 

Zložitejšie podmienky pre príjem 
slnečnej energie vznikajú pri výsky-
te oblačnosti. Množstvo prijatého 
slnečného žiarenia bude vo vetkej 
miere závisiet od celkového množ-
stva a druhu oblačnosti. Kým na 
jednej stran v dósledku výskytu ob-
lačnosti bude sune oslabený tok 
priameho slnečného žiarenia, na stra-
ne druhej bude vzrastat hustota toku 
rozptýleného žiarenia. Na základe 
výsledkov meraní dostávame, že v ní-
žinných polohách oblačnost zmen-
šuje v ročnom priemere hustotu to-
ku globálneho žiarenia o 31 %. Naj-
váčšie takéto oslabenie, podmienené 
oblačnosťou sa prejavuje v zimných 
mesiacoch a činí až 40 0/ Pre Bra-
tislavu napr. dostávame, že kým pni 
bezoblačnej oblohe ročný priemer 
dennej sumy globálneho žiarenia činí 
17,8 MJ 'm-2, pri uvažovaní priemer-
nej oblačnosti táto hodnota klesá až 
na 11,8 MJ n 2 . Z hradiska výskytu 
oblačnosti najnepriaznivejší mesiac 
pre príjem globálneho žiarenia 
v Bratislave je mesiac november, ke-
dy priemerná m  "o  čná hustota toku 
globálneho žiarenia je oslabovaná 
oblačnosťou až o 54 %. Ako vplýva 
na hustotu toku globálneho žiarenia 
celkové množstvo oblačnosti v róz-
nych intervaloch výšky Sluka, máme 
znázornené na obr. 5. Z obrázku vi-
díme, že s pribúdaním celkového 
množstva oblačnosti najmá pri ob-

lačnosti v5čšej ako 5 desatín pokry-
tia oblohy, dochádza ku náhlemu 
poklesu hustoty toku globálneho 
žiarenia, čo sa prejavuje zvlášť pri 
váčších výškach Slnka. 

Aké klimatické podmienky z hra-
diska príjmu slnečnej energie má-
me u nás pre inštaláciu a využíva-
nie slnečných kolektorov:' 

Ako už bolo spomenuté, hlavným 
a často určujúcim faktorom pre vy-
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Slnečná elektráreň v Japonsku (Nio, oblast Kagawa). Je to vlastne tepelná 
elektráreň, ibaže na ohrev part' sa využíva dómyselný systém slnečných ko-
lektorov. V Japonsku sú už v prevádzke dye elektrárne tohto typu. 
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užívanie slnečnej energie v našom 
národnom hospodárstve bude oblač-
nost, od ktorej závisí jednak dlžka 
trvania slnečného svitu a jednak 
hustota toku globálneho žiarenia. 
V naších klimatických podmienkach 
s najviičším upotrebením slnečných 
kolektorov sa počíta predovšetkým 
v oblastiach, kde dlžka trvania sl-
nečného svitu dosahuje aspoň 1700 
až 2000 hodín. Sú to predovšetkým 
oblasti Podunajskej a Záhorskej ní-
žiny a oblasti s váčšou nadmorskou 
výškou. .Z hradiska možnosti využí-
vania slnečného žiarenia, ako dopin-
kového zdroja energie, móžeme pre 
porovnanie uviest niekolko údaj'ov 
o ročných sumách prijatej slnečnej 
energie v róznyeh polohách Sloven-
ska. Tak napr. ročná suma globálne-
ho žiarenia pre oblast Bratislavy činí 
4311 MJ m-2, v Hurbanove je to 
4599 MJ m-2, na Skalnatom Plese 
4256 MJ m-2 a na Lomnickom štíte 
4729 MJ m-2. Fri bezoblačnej oblohe 

ročné sumy prijatej slnečnej energie 
sú podstatne vyššie, napr. v Bratisla-
va táto hodnota móže dosiahnut až 
6226 MJ m-2. 

Akým spósobom sa dá prijatá sl- 
nečná energia využívat? 

Praktické využívanie slnečnej ener-
gie nie je v podstate nič nového. Sl-
nečnú energiu využívali Tudia už od 
pradávna róznymi spósobmi. Od-
hliadnuc od najstarších čias, kec 
človek bol priamo odkázaný na sl-
nečnú energiu, už v prvej polovici 
18. storočia Lomonosov vhodným 
usporiadaním sférických zrkadiel 
skenštruoval prvú slnečnú pec. Mno-
hé pokusy ukázali, že v ohnisku 
skoncentrovaných slnečných lúčov 
boto možné dosiahnut teplotu až 
3800 °C. Takýto spósob využívania sl-
nečnej energie je možný len v ob-
lastiach s velkým počtom hodín tr-
vania slnečného svitu. V naších ob-

Minulý rok začali s overovacou výrobou slnečných kolektorov aj vo Vý-
skumnom a vývojovom ústave Závodov SNP v Žiari nad Hronom. Na sním-
ke vidíme hliníkové kolektory inštalované na streche v areáli pionierskeho 
tábora pri Žiari nad Hronom, kde zariadenie slúži na ohrev vody. 

lastiach v súčasnej etape rozvoja 
slnečnej energetiky je prisudzovaná 
najdóležitejšia úloha nízkoteplotným 
tepelným slnečným zariadeniam, kto-
ré zhruba móžeme rozdelit na dye 
skupiny: slnečné kolektory ploché a 
slnečné kolektory s optickým kon-
centrátorom. Vývojové práce v ČSSR 
sa zamerali predovšetkým na slnečné 
kolektory ploché, ktoré majú velkú 
výhodu v tom, že móžu efektívne 
využívat aj žiarenie oblohy — di-
fúzne žiarenie. Možno povedat, že 
v súčasnej dobe je v ČSSR viac vý-
robcov plochých kolektorov a vzniká 
len otázka, ako koordinovat a opti-
malizovat túto výrobu. V ČSSR sú 
to hlavne podniky ČKD—Dukla, 
družstvo INKLIMO a Okresný pod-
nik služieb v Kroměříži. Tento pod-
nik dodáva kolektory, automatické 
odvzdušňovacie ventily, samočinnú 
reguláciu a ocelové konštrukcie na 
ploché strechy. Jedno ta'kéto zaria-
denie boto i.nštalované v autoservise 
Okresného podniku služieb v Kro-
měříži, kde sa overuje jeho pre-
vádzka. Pomocou tohoto zariadenia 
možno zohriat za 5 hodín 16001 vo-
dy na teplotu 45-50 C. 

Na výrobu slnečných kolektorov 
v SSR sa zameriava hlavne n. p. 
SNP v Žiari nad Eronom a n. p. 
Elektrosvit Nové Zámky. Na základe 
doterajších skúseností móžeme po-
vedat, že využívanie slnečného žia-
renia ako dopinkového zdroja ener-
gie je na Slovensku v začiatkooh, 
avšak sú vytvorené dobré podmienky 
na to, aby sa aj tento zdroj energie 
využíval v primeranej miere v na-
šom národnom hospodárstve. Z do-
terajších prevádzak by som spome-
nul JRD Hubice, kde pracovníci 
Elektrotechniekej fakulty SVŠT v sú-
časnosti overujú efektivnost tohoto 
zariadenia. V roku 1980 v Skalici na 
Slovensku, v závode Drevoindustria 
boto dané do skúšobnej prevádzky 
zariadenie, Pomocou ktorého sa vy-
užíva slnečná energia na sušenie re-
ziva. 

Elektrosvit Nové Zámky má už tento 
rok v plán sériovú výrobu prvých 
desattisíc štvorcových metrov slneč-
ných kolektorov. Použijú sa najmá 
ako súčast úpiných solárnych systé-
mov na ohrev úžitkovej vody. Ako 
komplety (s 1250 litrovým zásobní-
kom vody s výmenníkom tepla, elek-
trickým dohrevom a dalším príslu-
šenstvom) bude ich dodávat n. p. 
Agra Přelouč. Na snímke je proto-
typ zariadenia. 

Foto: ČTK 
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Dvojhviezdy 
s čiernou dierou 

Aj kecl sa vo vesmíre múžu vy-
skytovat čierne diery od minidier 
vzniknutých tesne po big bangu až 
po maxidiery v jadrách guIových 
hviezdokóp a v centrách galaxií, naj- 
váčšiu šancu pre ich identifikáciu 
poskytujú hviezdne čierne diery 
v dvojhviezdach. Tieto čierne diery 
vznikli v záverečných štádiách vý- 
voja hmotných hviezd. Cierna diera 
sa navonok prejavuje iba hmotnos- 
tou momentom hybnosti a elektric-
kým nábojom. V prípade, že je gra- 
vitačne viazaná druhou, opticky po- 
zorovatelnou hviezdou, s ktorou tvo- 
rí dvojhviezdnu sústavu, móžeme na 
základe štúdia zmien radiálnych 
rýchlostí, vzdialeností, svietivosti a 
spektra viditelnej zložky odhadnút 
hmotnost zložky neviditelnej. Fri 
prenose hmoty z viditelnej zložky 
na čiernu dieru dochádza k emisii 
rSntgenového žiarenia. Preto kandi- 
dátov na čierne diery treba hladat 
v rSntgenových dvojhviezdaoh. Do-
nedávna jediným vážnym kandidá- 
tom na čiernu dieru v dvojhviezde 
bol rántgenový zdroj Cygnus X-1. 
Situácia sa teraz zmenila na zákla-
de výskumov tírnu vedcov pracujú- 
cich na observatóriu Cerro T.ololo 
v Chile. A. Cowleyová, D. Crampton 
a J. Hutchings najskór potvrdili, že 
na mieste silne premennéh'o rarntge- 
nového zdroja LMC X-3 vo Velkom 
Magellanovom mračne, objaveného 
družicou Uhuru a študovaného dru- 
žicami Koperník a HEAO, sa nachá- 
dza hviezda 17m spektrálneho typu 
B3 ležiaca na hlavnej postupnosti. 
Potom, na základe štúdia radiálnych 
rýchlostí zo spektier objektu získa-
ných 4 m ďalekohladom observató- 
ria zistili, že viditelná zložka obieha 
okolo neviditelnej zložky raz za 1,7 
dňa. Z neprítomnosti zákrytov v r5nt- 
genovej oblasti a cialších faktorov sa 
určil sklon dráhy medzi 50°-70°. 
KecYže vzdialenosf k Velkému Ma- 
gellanovmu mračnu je známa, 
(180 000 svetelných rokov) dá sa dost 
presne odhadnút hmotnost viditelnej 
zložky. Potom už nebolo tažké zistif, 
že hmotnost neviditelnej zložky sa 
nachádza v rozmedzí 6-14 M O, 
čiže jasne musí íst o čiernu dieru, 
aj ked zoberieme do úvahy všetky 
neurčitosti. Ak sa naviac zistí, že 
LMC X-3 vykazuje v róntgenovej 
oblasti variácie jasnosti s periódou 
rádove milisekundy, čo je indiká- 
ciou velmi kompaktného objektu, 
bude prítomnost čiernej diery v dvoj- 
hviezde presvedčivá. Ak by sa na- 
miesto čiernej diery nachádzala 
v dvoj hviezde neutrónová hviezda, 
jej hmotnost by bola iba okolo 
2 MO. Práca o objave novej dvoj- 
hviezdy s čiernou dierou bola publi-
kovaná v časopise The Astrophysi-
cal Journal Letters. 

Druhý príspevok, publikovaný 
v časopise The Astrophysical Jour-
nal, sa týka sústavy Cygnus X-1. 
W. Priedhorsky a J. Terrell, pracov-
níci Laboratória v Los Alamos, zisti- 
li na základe štúdia riintgenových 

pozorovaní objektu uskutočnených 
detektormi družice Vela 5B v obdo-
bí od r. 1969 do r. 1979 a Arielu 5 od 
r. 1974 do r. 1980, že róntgenová svie-
tivost Cyg X-1 periodicky kolíše 
s cyklom 294 ± 3,5 dní. Je to vůbec 
najdlhšia perióda doteraz detekova-
ná u r6ntgenových zdrojov. Minimá 
rSntgenového žiarenia boll pozoro-
vané v každom cykle celého 11-roč-
ného pozorovacieho obdobia. 

Ako je známe, Cyg X-1 je dvoj-
hviezdna sústava s periódou 5,6 dní. 
Viditelnou zložkou je nadobria 
hviezda HDE 226868 s hmotnosfou 
15-30 Mo, neviditelnou zložkou 
je čieana dlena s hanotnostou 10-
15 Mo. 

Chovanie riintgenového žiarenia 
objektu je pozoruhodné. V sústave 
sú pozorované vysokosvietivé a níz-
kosvietivé stavy trvajúce od týždňov 
po roky. Zmena od nízkosvietivého 
po vysokosvietivý stav trvá iba nie-
kolko dní. Najvýznamnejšie pozoro-
vané vysokosvietivé stavy boll v ro-
koch 1969-1971, 1975, 1976. V pozo-
rovaniach sa dá vysledovat 5,6 dňo-
vá perióda súvisiaca s obežnou do-
bou, v rozmedzí sekúnd je chaotická 
premennost. Menej určité sú mili-
sekundové vzplanutia a 39 dňová 
alebo 78 dňová periodicita. 

Príčinou zistenej 294 dňovej pe-
riódy může byt pritomnost tretieho 
tel  v sústave, alebo precesia nad-
obra, pripadne precesia alrečného 
disku okolo čiernej diery, ktorý 
vznikol prenosom hmoty z nadobra. 

RNDr. Drahomír Chochol, CSc. 

Starověká 
sluneční 
observatoř? 

Giuliano Romano z university 
v Padově zkoumal zbytky pravěké 
stavby (viz obr.), která může být 
starou románskou observatoří. Pů-
vodně snad sloužila k určování slu-
novratu a rovnodennosti. Zajímavá 
stavba se nalézá v severní Itálii asi 
50 km na severozápad od Benátek. 
Její půdorys vytváří kosodélník 
o delších stranách 240 m a kratší 
měří 230 m. Zaujímá tedy plochu 
srovnatelnou s 16 fotbalovými hřišti. 

Částečně zřícený hliněný val, ob-
klopující celou stavbu, vystupuje 2 
až 3 m nad okolní planinu a v horní 

části je široký asi 3 m, V severní 
Itálii se dochoval větší počet podob-
ných staveb, o nichž se domníváme, 
že sloužily k obranným účelům. Do-
chovaly se nám jako symbol pre-
historických lidí z pozdní doby bron-
zové nebo železné. 

Průzkum stavby z blízkosti Bená-
tek, jejíž zempěpisná poloha je 45° 
40' severní šířky a 11° 52' východní 
délky, ukázal, že jedna strana smě-
řovala do bodu letního slunovratu 
v době 1. tisíciletí př. n. 1. Podobně 
druhá ukazovala východ Slunce za 
zimních slunovratů ve stejném ob-
dobí s přesností na 2°. 

Je pravděpodobné, že mnohem ví-
ce podobných staveb sloužilo v dáv-
né minulosti k astronomickým po-
zorováním a nám jejich účel dopo-
sud unikal. 

Sky and Telescope 1/1983 
H. N. 

Ako sa točí 
Slnko 

Pozorovatelia slnečných škvřn dů-
verne poznajú synodickú periodu ro-
tácie fotosféry, ktorá je na rovníku 
26,75 dňa a smerom k pólom sa spo-
maluje, takže hodnotu 27 dní má 
asi na 12° severnej alebo južnej he-
liografickej šířky. O rotácii slneč-
ného vnútra nebolo však donedávna 
nič známe. Na mnohých slnečných 
observatóriách sa denne spektrosko-
picky určujú pomocou Dopplerovho 
javu radiálne rýchlosti různych miest 
slnečného povrchu, t. j. rýohlosti, 
akými sa časti povrchu o rozmeroch 
asi 1000 X 1000 km približujú k po-
zorovatelovi alebo sa od neho vzďa-
lujú (na západnej polovici disku). 
Rozbor takýchto údajov viedol v ro-
ku 1962 k objavu oscilá~ií slnečného 
povrchu s periódou 5 minút a v roku 
1975 k objavu oscilácií s periódou 
160 minút. Na odhalení oscilácií, 
ktoré predstavujú akési velké viny 
na povrchu Sloka, podielalo sa naj-
má krymské observatórium Akadé-
mie vied ZSSR. V roku 1981 boli 
urobené nezávisle dlhé pozorovacie 
rady na observatóriách v Izana (Ka-
nárske ostrovy) a Haleakala (Havaj-
ské ostrovy). V oboch prípadoch 
našla sa periodicita radiálnych rých-
lostí s dlžkou periódy 13,1 ± 0,2 dňa 
s amplitúdou 6,5 m . s 1. 

Je velmi pravdepodobné, že sa na 
povrchu Slnka prejavuje rotácia jeho 
jadra (podobný jav sa dá demon-
štrovat, ked niekto pod zavretými 
viečkami gúla očami). Takéto vy-
svetlenie podporujú aj dalšie mera-
nia: sploštenie Slnka sa mení s pe-
riódou 12,64 ± 0,12 dňa až o 9 . 10_3

sekúnd a štatistika denného počtu 
slnečných škvřn za posledných 122 
rokov tiež ukazuje periodicitu 12,0715 
-I- 0,002 dňa. Súhlas doby rotácie sl-
nečného jadra s modelom vzniku 
pátminútových oscilácií nastane, ak 
sa predpokladá, že rýchlo rotujúce 
jadro Slnka je skoro také velké ako 
samotné Sloko. Všetky tieto pozoro-
vania nasvedčujú teda tomu, že 
vnútro Sloka rotuje dvakrát rýchlej-
šie než viditelný povrch. 

-niš-
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Stalo sa už vóbec nie-
kedy, aby obloha bota 
jasná a počasie spoFaMi-
vé, ked sa očakáva neja-
ký zaujímavý úkaz na 
oblohe? Práve v deň čias-
točného zatmenia Slnka, 
vlani 15. decembra, oblo-
ha sa náhle zatiahla na 
území celej republiky —
hoci ešte ráno bole jasno. 
Tak sä stalo, že na mno-
hých hvezdárňach čakali 
celý čas s nachystanou 
technikou a znechutene 
hPadeli na mliečne biely 
závoj hnily. 

Začiatok zatmenia ne-
podarilo sa pozomovaf ni-
komu na našom území. 
ŠtvrE hodiny po začiatku 
nafotografoval zatmenie 
jediný amatér — Ján Fe-
hérpataky v okolí Haliča. 
Až ked už bole zatmenie 
Shika v maximálnej fáze, 
postupne sa počasie u-
múdrilo a aspoň na nie-
ktorých miestach mohli 
nafotografovaf, ako Me-
siac postupne odkrýva 
výhla'd na skiečný disk. 
Presný čas kedy zatme-
nie skončilo (posledný 
kontakt) nameral, pokiaT 
vieme, len jediný amatér, 
s. Brabec z Jindřichovho 
Hradca : 10 h 56 min 48s 
SEČ. Najkrajšie snímky 
sme dostali z Krajskej 
hvezdárne v Prešove, vel-
mi zaujímavé z Rožňavy 
a živé zábery z verejného 
pozorovani'a nám poslali 
z Levoče. Aby bole možné 
porovnaf si časové údaje 
pod snímkami s fázou za-
tmenia, uvádzame časový 
priebeh čiastočného za-
tmenia pre 50° sev. šírky, 
15° vých. dlžky: 
Začiatok zatmenia: 8 h 
23,4 minúty, maximálna 
fáza: 9 h 37,8 minúty a 
konec 10 h 58,8 minúty. 

Snímky, ktoré ste nám 
poslali, potvrdzujú, že po-
zorovatelia. si nenechali 
ujsf príležitosf, aj ked po-
časie neprialo — napriek 
vrtkavosti počasia záujem-
cov o zriedkavý úkaz bo-
lo všade neúrekom. 

Kto ňevidel čiastočné 
zatmenie Slnka vlani 
v decembri, snád bude 
maf šfastie pri nasledu-' 
júcom čiastočnom zatrne-
ní 30. mája 1984. Ale Po-
tom už celých 10 rokov 
nebude z našich končín 
tento úkaz pozorovatelný 
— až do 10. mája 1994. 

ČIASTOČNÉ ZATMENIE SLNKA 15.121982 

Schovávačka medu mrakmi 

„Také čosi sa dá vidiet niálokedy: spoza závoja 
rednúcej hnily objavuje sa zatmené Slnko. Je 
to nádherné, hnila nám nahrádza tmavé sklá, 
zatmenie sledujeme volným okom. Nevieme sa 
vynadívat na tú krásu" — píše Marta Šmelková 
z Okresnej hvezdárne v Rožňave, Pracovníci 
hvezdárne sa vybrali pozorovat zatmenie na ne-
d'aleký Uhorňanský kopec, lebo dolu v meste 
bola hustá hnila. V nadmorskej výške nad 1000 
metrov poštastilo sa im vidiet zatmené Slnko 
volným okom. Snímky sú urobené fotoaparátem 
Yashica-Mat na film Fomapan N 17, s expozí-
ciou 1/250 s. 

Foto: Štefan Orbán 
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Pri čiastočnom zatmení Sluka vlani 
15. decembra siahal Mesiac viac než 
do polovice slnečného disku (0,514 
maximálna fáza pre Košice) a pre-
chádzal cez severnú čase slnečného 
kotúča. Ako si můžeme porovnat aj 
na schéme vpravo dolu, takýto prie-
beh má čiastočné zatmenie vtedy, 
keď je Mesiac nad rovinou ekliptiky. 
(Na obrázku je fáza pre Bratislavu 
0,471). 

Na budúci rok 30. mája nastane 
prstencové zatmenie Slnka, ktoré 
u nás, v Európe, budeme pozoro-
vat ako čiastočné. Obrázok uka-
zuje podmienky, za ktorých vzni-
ká prstencové zatmenie; býva 
o niečo častejšie než úpiné. Na-
stane vtedy, keď je uhlový prie- 
mer Mesiaca na oblohe menší ako 
uhlový priemer slnečného disku. 
Vzdialenost Mesiaca od Zeme je 
vtedy v5,čšia ako dlžka mesačné- 
ho tieňa. 

Prvou podmienkou vzniku zatmenia Sluka je, aby sa Mesiac na svojej dráhe 
dostal medzi Slnko a Zem, teda pri zatmení Sluka musí byt Mesiac v nove. 
Obrázok ukazuje situáciu, keď zatmenie Sluka 'nenastane, hod i je táto prvá 
podmienka spinenác Mesiac je v nove, avšak je príliš vysoko nad rovinou obež-
nej dráhy Zeme, a preto jeho tieň nedopadá na Zem. 

Keby sa Mesiac pohyboval v tej istej rovine ako Zem, zastrel by nám výhTad 
na Slnko pri každom svojom obehu a zatmenie Slnka by sme mali každých 
29 a pol dňa. Lenže rovina dráhy Mesiaca je voči rovine ekliptiky naklonená 
— zviera s ňou uhol 5,2 stupňa. Len keď Mesiac nie je príliš vzdialený od 
priesečníka týchto dvoch rovin, od uzlovej priamky (s uzlami A a B) může 
nastat zatmenie Slnka. Čiastočné zatmenie nastane, keď Mesiac nie je d'alej 
ako 18,4 stupňa od niektorého z uzlov a úpiné do vzdialenosti Mesiaca 11,9 
stupňa pred alebo za uzlovým bodom. 

Zatmenie o 10,25 SEL` teleob-
jektívom 100/100 fotoaparátom 
Praktika na film Forte 18, ex-
pozícia 1/1000 s. 

Foto: Juraj GSméri, Rožňava 

A 

.4 
Obrázok znázorňuje, ako vplýva 
momentálna vzdialenost Mesiaca od 
Zeme na typ zatmenia Slnka. Pri 
najmenšej vzdialenosti Mesiac—Zem 
(celkom vfavo) je úplné zatmenie 
s maximálnou dlžkou. Pri zvůčšova- 
ní vzdialenosti Mesiac—Zem je úpl-
né zatmenie kratšie a pozorovatelné 
na užšom páse územia (bod 0). Ak 
tieň Mesiaca nesiaha až po zemský 
povrch, nastane zatmenie prstenco-
vé (A). 

127 



10h01 min 47sSEČ 

10 h 08 min 42 s SEČ 

09 h 49 min 15 s SEČ 

Ak sú snímky z po-
stupujúceho zatmenia 
Slnka natoIko kvalit-
né, že na nich jasne 
vidno aj slnečné škvr-
ny, majú svoju hodno-
tu aj pre odbornú prá-
cu. Napríklad pomocou 
týchto fotografií, kto-
ré sme dostali z Kraj-
skej hvezdárne v Pre-
šove, dala by sa určit 
poloha škvřn na sl-
nečnom disku oveIa 
presnejšie než ktorou-
kolvek indu metódou. 
Vidíme, že na druihom 
zábere sa už objavila 
škvrna, ktorá bola nu 
prvej snímke ešte v 
mesačnom tieni. Preto-
že dráha Mesiaca je 
jednou z najlepšie pre-
pracovaných oblastí 
nebeskej mechaniky, 
možno velmi presne 
vypočítat postup me-
sačnného tieňa po sl-
nečnom disku a polo-
hu škvrny určit podla 
hranice mesačného tie-
ňa v danom časovom 
okamžiku. Táto prak-
tická metóda poslúžila 
v 60-tych rokoch do-
konca aj pri výskume 
róntgenového žiarenia 
Sln'ka: pomocou výško-
vých rakiet, odpalova-
ných v pravidelných 
intervialoch, sa pri po-
stupujúcom zatmení 
Sinka spresňovala po-
loha zdrojov róntgeno-
vého žiarenia na slneč-
nom disku. Ondřejov-
skí astronómovia zas 
túto metódu využili 
v rádioastronómii na 
spresnenie polohy ak-
tívnej oblasti. 

Snímky sú zhotove-
né s1nečnou komorou 
Zeiss, prípojenou k re-
fraktoru s priemerom 
13 cm. Filter GG 14, 
platne DU 3, expozícia 
1/60 S. Peter Ivan, kto-
rý snímky zhotovil, 
nám píše: — Na Kraj-
skel hvezdárni v Pre-
šove sme sa s optimiz-
mom pripravovali na to, 
že nafotografujeme ce-
lý priebeh zatmenia 
a napozorovaný mate-
riál Balej spravujeme. 
Lenže kvóli počasiu sa 
nám podarilo naexpo-
novat iba sedem plat-
ní tesne po maximál-
nei fáze a snímky ma-
žu dokumentovat iba 
to, že zatmenie Slnka 
boto, no keby nastal 
prvý a štvrtý kontakt, 
resp. maximum, to sa 
z napozorovaného ma-
teriálu zistit nedá. 
Foto: Peter Ivan 
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S dvoma dalekohladmi v aute vydal sa 
Ján Fehérpataky z Halíča na blízke lazy 
za lepším počasím. Snímka hore je krát-
ko po začiatku zatmenia o 8 h 41 min 
a druhá fotografie zachytáva maximál-
nu fázu o 9 h 49 min. Snímkované cez 
Newton QS 120, f =1180 mm a trieder 
6 X 30, fotoaparáty Zenit E a Contax, 
film Fomapan 17. 



9h38 min 50s 

9h45 min 25s 

10h00 min 39s 

10 h 32 min 00 s 

10h41 min 04s 

10h55 min 20s 

11h07 min 4'7s 

11b10 min 25s 

Výstup Slnka z mesačného tieňa pri 
čiastočnom zatmení 15. 12. 1982. 
Snímkované cez objektiv 8/500 T na 
Fomapan F 17. Údaje sú v SEČ. 

Foto: Miro Kostelník, 
Levoča 

Na verejnom pozorovaní čiastočného 
zatmenia Slnka v Levoči sa zúčastni-
lo vyše 600 obyvateTov mesta vo ve-
ku od 5 do 85 rokov. K dalekohPadom, 
ktoré pripravili na námestí členovia 
astronomického krúžku, prišli celé 
triedy žiakov miestnych (i mater- 
ských) s"kól. Učitelia zo Strednej pe- 
dagogickej školy, Miro Kostelník a 
Štefan Poprocký, ktorí vedú astrono-
mický krúžok pri Mestskom kultúr- 
nom stredisku v Levoči, nám napísa- 
li: „Zatmenie sine dlho vopred spro- 
pagovali na všetkých školách, aj na 
nástenke v meste. V deň zatmenia 
však bolo ráno zamračené a keá sme 
stáli pri dalekohTadoch, mnohí Tudi,a 
sa dívali s úsmeškom, či nevidíme, že 
z nášho pozorovania nič nebude. Ale 
o deviatej sa hnila rozplynula a na- 
pátie očakávajúcich sa stupňovalo 
z mi,núty na minútu. O pol desiatej 
sa objavil kosáčik Slnka a všeobecné 
nadšenie Tudí okolo dalekohTadu bo-
lo krásnym zážitkom." 

Foto: J. Majerník 

Slová chvály na svojho profe-
sora fyziky, ktorý jediný mal po-
chopenie pre tých, čo chceli po-
zorovaf zatmenie, napísali štu-
denti 4B triedy gymnázia v Ho-
doníne. Zatmenie už ,beží, ,profe-
sor Z. Polák upevňuje montáž 
ďalekohladu, m í zas pripravujú 
začadené sklíčka a dvojhodinovka 
fyziky, venovaná zatmeniam a 
spojená s .podrobným, zaujíma-
ným výkladom, žiakov nadchla. 

Snímky: Pavel Marek 

Zatmcnie o 9,50 SEL`. Snímka cez 
teleobjektív MTO 10,5/1100 foto-
aparátom Zenit TTL na film 
ORWO DK 5 s použitím zeleného 
a oranžového filtra. Expozícia 
1/500. 

Foto: Ladislav Smrěka, 
Jindřichův Hradec 
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Metán 
na Plute 
a Tritěne 

Posledná známa planéta našej sl-
nečnej sústavy Pluto je trochu ne-
obvyklá. Obieha okolo Sinka po dost 
pretiahlej dráhe so značným sklo-
nom voči dráham ostatných planét, 
a to tak, že sa na určitej časti svo-
jej dráhy priblíži ku Sinku na men-
šiu vzdialenost než Neptún. Preto sa 
aj v poslednej dobe objavuje znova 
a znova domnienka, že Pluto snád 
nie je planéta, ale bývalý Neptúnov 
mesiac, ktorý sa vymanil z prítažli-
vosti materskej planéty snád pri ko-
lízii s mesiacom Tritónom. Táto 
otázka zostáva nezodpovedaná, ale 
Pluto i Neptún so svojimi mesi•acmi 
teší sa značnej pozornosti vedcov. 

Teraz oznámili odborníci objav 
metánu na Piute a Ztritóne, váčšom 
z oboch Neptúnovýeh mesiacov. Na 
poslednej obežnici našej slnečnej 
sústavy sa metán nachádza váčšinou 
v podobe ladu, avšak v dobe, ked 
je Pluto bližšie k Slnku než Neptún, 
stúpla teplota na jeho povrchu z 50 
na 56 K. Na tomto úseku obežnej 
dráhy sa čast metánu odparí a vzni-
ká plynná metánová atmosféra, kto-
rú sa teraz podarilo zistit. Na Tri-
tóne je to všetko ináč. Tu sa metán 
nachádza zrejme iba v pevnom sku-
penstve. Doterajšie pátranie po me-
táne v plynnej forme na tomto Nep-
túnovom mesiaci bolo bezúspešné. 
Podia NASA News -hn-

Ako stárnu 
kvazary 
Známych kvazarov je už do 1500 

a to sa zdá už dostatečný materiál 
na zovšeobecnenie ich vlastností. 
Okolo niekolkých z nich zistili sa 
hviezdne sústavy (napr. okolo 3C 
48), takže kvazary už možno pova-
žovat za jadrá galaxií, a to jadrá 
až tisíckrát svietivejšie ne celá naša 
alebo má podobná galaxia. Kvazary 
majú velký červený posun: sú v ta-
kých vzdialenostiach, že prežili po-
lovicu svojho života kým ich svetlo 
daletelo k nám, takže my vlasbne po-
zorujeme objekty, ktoré sa vyskyto-
vali vo vesmíre v jeho dávnej minu-
losti. Z 'pramennosti žiarenia kvaza-
ru v priebehu desiatok dní vyplýva, 
že priesbor, v ktorom sa žiarivá ener-
gia uvolňuje, nemóže byt váčší ako 
dodatky svetelných dní (čojemanaj-
výš niekoikonásobok velkosti slneč-
nej sústavy), a to preto, že impulz 
ku zmene žiarivého výkonu sa vo 
vnútri „motora kvazaru" nemóže 
šírit rýchlejšie než svetlo. 

Ale prečo nepozorujeme kvazary 
aj bližšie? V aký objekt sa kvazar 
vyvinie? Bola kedysi naša Galaxia 
kvazarom alebo sa ním stane v bu-
dúcnosti? Na takéto otázky sa po-

kúsil nájst odpoved E. M. Bailey 
v časopise Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society (Vol 
200, str. 247, 1982). Svoju štúdiu 
uzatvára tým, že naša Galaxia 
v minulosti aspoň raz prejavila ak-
tivitu podobnú kvazarom a móže sa 
tak prejavit znova. 

U mnohých galaxií sa pozorujú 
aktívne jadrá, obalené množstvom 
ioonizovaného plynu, z ktoréh'o vy-
biehajú vlákna ako pri explózii. Po-
zorovanie rýchlosti plynu ako aj ne-
termálne rádiové žiarenie svedčí 
o búrlivých pohyboch týchto jadier. 

Ak je správna Baileyho predstava 
o vývoji galaxií — ktorú napokon 
zdielajú mnohí další astrofyzici —
nie je aktívny stav jadra trvalý, ale 
sa strieda s dlhšími pokojnými ob-
dobiami. Vtedy sa plyn vyvrhovaný 
hviezdami v procese ich vývoja po-
zvoIna sústreáuje do centrálneho 
rotujúceho disku v galaktickej ro-
vine, kým jeho hustota nepresiahne 
určitú hranicu (ktorá sa rovná hmot-
nosti jadra galaxie delenej tretou 
mocninou polomeru disku). Vtedy 
disk prestane byt stabilný, jeho vis-
kozita varastie a móže sa v dósled-
ku svojej vlastnej gravitácie začat 
zmrštovat. Či už v priebehu tohto 
zmrštovania nastane tvorenie hviezd 
alebo nie, časí disku móže sa dostat 
až do stredu jadra galaxie a tam sa 
zúčastnit akrécie na prípadnú čier-
nu dieru. Pád plynu v gravitačnom 
poli čiernej diery móže uvolnit znač-
né množstvo energie — podla toho 
aká hmotná je čierna diera. 

Hoci sa tento obraz aktivity ja-
dier zdá sIubný, základné otázky 
zostávajú kvantitatívne nerozriešené. 
Je to predovšetkým otázka zdroja 
energie: móže galaxia poskytnút 
také množstvo hmoty, ktoré vyvolá 
aktivitu jadra? Nie je jasný ani 
problém účinnosti premeny energie: 
1 kg vodíka móže pri akrécii na člen-
nu dieru vyžiarit až 100-krát viac 
energie než by sa uvolnilo pri ter-
monukleárnej premene tohto množ-
stva vodíka na hélium (teda až 70 
energie odpovedájúcej jeho kludovej 
hmotnosti). Účinnost premeny závisí 
od spesobu ahéoie, teda od modelu 
motora kvazaru. Zdá sa, že účinnost 
10 0/o stačí na vysvetlenie aktivity 
jadier. A nakoniec je tu problém 
overenia teárie — či možno na zá-
klade pozorovania vylúčit, alebo po-
tvrdit rózne modely jadier. 

Problém zásobovania jadra hmo-
tou zrejme nemožno vysvetlit občas-
ným pádom hviezdy do jadra, kde 
by ju slapové sily rozmelnili a po-
tom čierna diera pohltila. Hviezd, 
ktoré sa v galaxii dostanú tak blíz-
ko k jadru, je obmedzený počet a 
tento zdroj by sa čoskoro vyčerpal. 
Preto sa zdá pravdepodobnejší pred-
poklad o zhromažďovaní hviezdnej 
hmoty v rovine galaxie, popísaný 
v predchádzajúcom odstavci. 

Fri 10 0/e účinnosti premeny treba 
predpokladat tenký akrečný disk, 
avšak predchádzajúca úvaha i pozo-
rovanie „Holých" motorov kvazarov 
(objekty BL Lacertae) svedčí v pro-
spech velkých, tlstých a nepriehlad-
ných diskov. Je teda možné, že akré-
cia nie je stacionárna, ale prebieha 
len občas, takže jadro galaxie alebo 

kvazar by mali čas od času vzpla-
nút a práve to sa pozoruje. 

Otázka existencie čiernej diery 
v centre Galaxie je stále živá. Hmot-
nost tejto čiernej diery by nemala 
presahovat milión hmotnosti Sinka, 
ale aj tak napr klad L. M. Ozernoj 
argumentuje, že by galakticlké jadro 
malo mat v5,čšiu svietivost než sa 
pozoruje. Nezávisle od problému 
centrálnych čiernych dier bola zosta-
vená štatistická závislost žiarivosti 
galaktických jadier najjasnejších ga-
laxií na ich vzdialenosti. Pretože 
ide o ten istý typ galaxií, mala by 
byt žianivost ich jadier zhruba rov-
naká. Z nazhromaždených údajov 
však vyplýva, že niektoré galaktické 
jadrá sú jasnejšie, z čoho by mohlo 
vyplývat, že práve prežívajú štádium 
vzplanutia. 

Celkove teda možno zhrnút, že 
kvazar alebo galaxia bude mat ak-
tívne jadro, ak bude schopná záso-
bovat ho hmotou. Pretože hviezdy 
tej generácie, ktorá sa vytvorila pni 
vzniku galaxií, boli velmi hmotné, 
aj únik hmoty z týchto hviezd bol 
výdatnejší než dnes a to je snád 
príčina, prečo pozorujeme aktívne 
jadrá najmá v dávnej minulosti 
vesmíru. 

-mš-

Rekordně 
červené posuny 
galaxii 

Na Lickovom observatóriu sa po-
darilo získat spektrá niekoikých rá-
diových galaxií, zahrnutých do ke-
tieho Cambridgeského katalógu rá-
diových zdroj ov. Tieto galaxie boli 
stotožnené so slabými objektami až 
22. magnitúdy. Napriek tomu sa na-
meral v ich spektre červený posun, 
dosahujúci až z =1 (spektrálne čia-
ry mali dvojnásobnú vinovú dlžku 
než v klude v laboratóriu). Ide teda 
o galaxie vzdialené asi 10 miliárd 
svetelných rokov. Znamená to, že 
ich pozorujeme tak, ako vyzerali 
prod 10 miliardami rokov, teda v do-
be, ked bol vesmír asi o polovicu 
mladší než dnes. 

Tieto galaxie majú v spekbrách 
emisné čiary, aké vysiela plyn za-
hrievaný rázovými vinami pri ex-
plóziách. V galaxii 3C 368 sa exrpló-
zie musel zúčastnit plyn o hmotnosti 
do 200 miliónov hmotností Sinka, 
v ostatných piatich galaxiách stačí 
na vysvetlenie hrúbky emisných čiar 
menšie množstvo ionizovaného ply-
nu. Rýchlost pohybu prúdiacich ply-
nov možno odhadnút na 150 km .s- . 
Pretože takéto množstvá plynu pred-
stavujú asi desatinu hmotnosti pozo-
rovaných galaxií, ide o neobvykle 
mohutné procesy, ktoré nemóžu trvat 
velmi dlho, snád menej než stotisíc 
rokov. Fát zo šiestich galaxií obsa-
huje modré hviezdy, takže sú to 
velmi skoré, ak nie úpine prvé ge-
nerácie hviezd. 
Podia Publications of the Astronom. 
Society of the Pacific, jún 1982 

-Ic-
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Dumbbell a jej prvenstvá 
Dumbbell je v doslovnom 

pre -

klade „hluchý zvon", ale znamená 
to činku: že by voiakedy mali 
činky tvar, ktorý pripomínal zvo-
nec? A kedže činky boli v Anglic-
ku na počiatku minulého storočia 
velmi beĎné, dal John Herschel 
toto meno jasnej hmlovine v sú-
hvezdí Líštičky. Cez jeho daleko-
hľ d sa hmlovina podobala na čin-
ku oveYa viac než na súčasnej fo-
tografii. Dumbbell, M 27 (NGC 
6853) je najjasnejšia planetárna 
hmlovina ševernej oblohy; jej vi-
zuálna magnitúda sa odhaduje na 
7,3. Pre porovn'anie: Prstencová 
hmlovina v Lýre má jasnost asi 
8,8m a hmlovina Sova vo Vel°kom 
voze 9 až lom. (Sova, M 97, sa pri 
kratších expozíciách podobá na 
Činku, len na dlho exponovanýoh 
snímkach sa objaví jej charakte-
ristická podobnost so soviou hla-
vou a výraznými okrúhlymi „oča-
mi"). 

Spoxnedzi planetárnych hmlo-
vín boly Činka prvá, ktorá sa nPa-
šla na oblohe. Pozoroval ju Char-
les Messier, ktorý jej dal vo svo-
jom katalógu z roku 1763 porado-
vé číslo 27. O tom, že sa podobá 
na kotúč planéty, zmieňuje sa 
prvý raz Darquier r. 1799. Píše: 
„Je taká velká ako Jupiter a pri-
pomina planétu, akaby rozmaza-
nú". William Herschel už bene 
používal termín planetárna hmlo-
vina. V jeho katalógu 466 bmlo-
vín, ktorý vydal r. 1784 má 79 
hmlovín s týmto prívlastkom. Syn 
John Herschel vybral Dumbbell 
za prototyp skupiny „hmlovín 
kruhovitých s prerušeným prsten-
com i vnútrom, kterých kratšia 
os končí dvoma svetlými hmotami 
a medzi nimi je rozoznat jadro". 

Ako vidno, pozorovanie a klasi-
fikácia hmlovín bolo spoči,atku 
komplikované a obmedzovalo sa 
najm5 na rozdiely vo vzhTade. Tak 
sa stalo, že do tej istej triedy ako 
prstencové planetárne hmloviny 
patrili aj galaxie s výrazným tem-
ným prachovým pásom pozdlž ga-
1!aktickej roviny. Dokonca sa pred-
pokladalo, že prstenec svietiacich 
hmlovín je zložený z hviezd. Čin-
ka sa pri vtedajšej klasifikácii 
ocitla niekedy v preehodnej triede 
medzi planetá•rnymi a nepravidel-
nými hmlovinami, inokedy v tne-
de dvojitých hmlovín. Nechy'balo 
mnoho a Činku by aj seriózni 
astronámoviia v polovici minulého 
storočia označili za „premennú 
hmlovinu". Táto fiktívna trieda 
vznikla tým, že tvar hmloviny zá-
visí pri vizuálnom pozorovaní od 
svetelnosti použitého dalek'ohTadu: 

ZAUJIMAVE 
OBJEKTY OBLOHY 

cez malý prístroj vidno len najjas-
nejšiu časí hmlovín a slabšie, 
okrajové partie zanikajú. Preto 
sa kresby, ktoré urobil J. Herschel, 
Lord Rosse, M. Lassel, ako aj jed-
notlivé súčasné fotografie, dost 
líšia. Ak majú byt na snímke vy-
kreslené okrajové detaily, treba 
vnútro hmloviny preexponovat a 
tvar jasných miest potom zanik-
ne. 

SPEKTROSKOPIA - KONIEC 
POPISNOSTI 

Nová epocha v histórii plane-
tárnyeh hmlovín začala spektro-
skopickými štúdiami Williama 
Hugginsa, ktorý si ako prvý ob-
jekt vybral planetárnu hmlovinu 
NGC 6543 v Draku a toto pr-
vé spektroskopieké pozorovanie 
hmloviny v histórii popisuje tak-
to: „Dňa 29. augusta 1864 som na-
mieril dalekohTad vyzbrojený 
spektroskopom na túto hmlovinu. 
Najprv som mal podozrenie, že 
v prístroji je nejaká chyba, lebo 
nebolo vidno nijaké spektrum 
(pozn. — nijaké spojité spektrum), 
ale len krátka svetlá čiara kolmá 
na smer disperzie. Až neskór som 
zistil, že svetlo tejto hmloviny —
na rozdiel od všetkých ostatných 
mimozemských svetiel, ktoré som 
dosiaY analyzoval hranolom —
nie je zložené z papršlekov rózne-

Dumbbell (činka) v súhvezdí Lištičky (Vulpecula) je najjasnejšia pla-
netárna hmlovina severnej oblohy. Dolná fotografia je urobená cez 
veikú maksutovovu komoru observatória na Kleti. Foto: A. Mrkos. 

ho lomu a teda nemóže vytvárat 
spektrum. Najváčšia časí svetla 
tejto hmloviny je svetlo mono-
chromatické." 

Ked neskór použil Huggins 
menšiu šírku štrbiny spektrosko-
pu, spozoroval niekoTko svetlých 
čiar a identifikoval Bahnerovu 
čiaru vodíka H beta. Najsilnejšie 
čiary sa mu však identifikovat 
nepodarilo, a preto sa domnieval, 
že možno to znamená „fyzikálnu 
odlišnost atómov hmloviny". One-
dlho nato pozoroval Huggins spek-
troskopom aj Činku a podPa jas-
ných čiar, ktoré poznal zo spek-
tier planetárnych hmlovín, zaradil 
ju správne medzi ne (1864). Sto-
ročný spor, či možno hmloviny 
rozložit na jednotlivé hviezdy —
ak sa budú používat stále váčšie 
dalekohTady — rozhodol teda 
Huggins dókazom, že planetárne 
(ako aj niektoré dalšie) hmloviny 
nie sú vytvorené z hviezd, ale 
z „obrovskej hmoty žiariaceho 
plynu alebo pár". 

Modrozelenú farbu ví čšiny pla-
netárnych hmlovín spósobuje sil-
ná emisná čiara pri vinovej dlžke 
500,7 nm a niektoré dalšie čiary, 
z pozemských spektroskopických 
laboratórií na prelome storočia 
neznáme. Prisudzovali sa teda hy-
potetickému prvku „nebuliu", na 
Zemi zatiaT nezistenému — ako 
sa obvykle uvádza vo vtedajších 
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učebniciach. Prvok nebulium však 
húževnato odolával objavu a tak 
vážení astronómovia vyslovili ešte 
kurióznejšie hypotézy. V roku 
1887 N. Lockyer chytne identifi-
koval tn čiary v spektre hmlo-
viny ako emisiu horčíka. Pretože 
horčík bol už predtým dokázaný 
v meteoritoch, vyvodil z toho hy-
potézu, že planetárne hmloviny sú 
oblakmi horiacich meteoritov. 

ZAKAZANÉ LIARY 

Pozoruhodné čiary v spektrách 
hmlovín čakali na svoje vysvetle-
nie až do roku 1926; medzitým 
dostali názov „zakázané". Objav 
póvodu zakázaných čiar spája sa 
s menom astrofyzika I. S. Bowe-
na. Na detailnom štúdiu spektier 
planetárnych hmlovín sa potom 
podieTali aj D. H. Menzel, H. Zan-
stra a V. A. Ambarcumian. Zdro-
jom svetla planetárnej hmloviny 
je podia týchto interpretácií ul-
trafialové žiarenie centráinej, vel-
mi horúcej hviezdy (až 100 000 K), 
ktoré ionizuje atómy plynu v 
hmlovine. Odtrhnutý elektrón sa 
pri stretnutí s nejakým kladným 
iónom móže zachytif na niektorej 
jeho vyššej energetickej hladiny 
a potom postupne prechádza na 
hladiny nižšie a pritom sa vyža-
rujú fotóny vinových dlžok typic-
kých pre daný prvok. Tak vzni-
kajú emisné čiary v spektre ioni-
zovaného plynu. Postupný prechod 
elektrónu medzi hladinami pre-
behne najčastejšie rýchle, a to za 
10 až 10 sekundy. Ak je však 
niektorá z týchto hladín metasta-
bilná, elektrón sa na nej móže 
zdržaf podstatne dlhšie (známe sú 
metastabilné hladiny s životnou 
dobou elektrónu trebárs i storo-
čie). Zhruba až po uplynutí život-
nej doby typickej pre danú hla-
dinu elektrón samovoPne prejde 
na niektorú vhodnú a neobsadenú 
nižšiu hladinu a vyžiari pritom 
fotón s vinovou dlžkou „zakázanej 
čiary". V podmienkach spektro-
skopických laboratórií tej doby 
analyzoval sa plyn omnoho hus-
tejší než je v žiariacich oblastiach 
hmlovín a tak tu boto pravdepo-
dobnejšie, že elektrón opustí me-
tastabilnú hladinu v dósledku 
zrážky jeho materského atómu 
s iným atómom než že „zoskočí" 
samovoPne. Fotón zakázanej čiary 
sa stihne vyžiarif medzi zrážka-
mi len vo velmi riedkom plyne. 

Búrlivý rast počtu poznatkov 
o planetárnych hmlovinách trvá 
dodnes a na mnoho základných 
problémov nedokážeme ešte odpo-
vedaf. Dokladom toho sú dye 
sympóziá, ktoré Medzinárodná 
astronomická únia poriadala na 
táto tému v rozmedzí púhych de-
siatich rokov (1967 v Tatranskej 
Lomnici a 1977 v Ithake, USA), 

ako aj týchto pár jednoduchých 
otázok, ktorými Y. Terzian zaha-
joval druhé sympózium: 
1. Kolko je planetárnych hmlovín 
v Galaxii? Je to 10 000 alebo pol 
milióna? (Svetoznámy katalóg pla-
netárnych hmlovín, ktorý vydali 
r. 1967 L. Perek a L. Kohoutek 
ich obsahuje cez tisíc, ale medzi-
tým bolo objavených v Galaxii 
i mimo nej dalších asi 300.) 
2. Možno súhlasif s číslami, ktoré 
uvádzajú vzdialenosti planetár-
nych hmlovín? Obvyklé metódy, 
používané na stanovenie vzdiale- 
nosti hviezd zlyhávajú, pretože 
v strede hmloviny nie je obvyklá, 
normálna hviezda. Pre planetárne 
hmloviny používa sa jednak roz- 
diel magnitúd medzi centrál- 
nou hviezdou a hmlovinou, 
odkial zhruba vychádza ab- 
solútna magnitúda tejto hviez-
dy a teda aj vzdialenossf. Dru-
há možnosf je meranie expan- 
znej rýchlosti nezávisle z Dopple- 
rovho posunu čiar v spektre hmlo-
viny vzhladom ku spektru hviez-
dy a uhlového zvačšovania prie- 
meru hmloviny. Pre Dumbbell 
uvádzajú Perek a Kohoutek rých- 
losf expanzie 27,9 km/s, uhlové 
r•ozmery 480 X 240 sekúnd (maxi-
máme 840"), ich zváčšovanie 
0,0064" ± 0,0024" za rok a vzdia- 
lenosf 220 pc. V roku 1975 však 
vzdialenosf určil K. M. Cudworth 
na 380 pc). 
3. Rozumieme vóbec, prečo hviezda 
vyvrhne obálku? Ko]'ko hmoty 
vyvrhujú hviezdy? 
4. Aký je póvod viacnásobných 
planetárnych obálok? 
5. Akú úlohu vo vývoji planetár- 
nej hmloviny hrá prítomnosf pra-
chu? 
6. Ako často sú centrálnymi ob- 
jektami planetárnych hmlovín 
dvoj hviezdy? 
7. Bola planetárna hmlovina pred- 
chodcom všetkých bielych trpaslí- 
kov? 
8. Dokážeme nájsf vývojovú cestu 
od červeného verobra k planetár- 
nej hmlovine? (Dnes je zrejmé, 
že planetárne hmloviny súvisia so 
záverečnými fázami života niekto- 
rých hviezd. Predstavy o podrob- 
nostiach scenára tejto fázy sä 
však ešte neustálili, hoci sú už 
vzdialené od všeobecnej mienky 
astrofyzikov pred sto rokmi, ktorí 
planetárne hmloviny považovali 
za rodiace sa hviezdy.) 

Odpovede na tieto otázky móže 
daf štúdium nie jednej, ale súbo- 
ru pokiaT možno čo najvieac pla-
netárnych hmlovín. Z tohto hTa- 
diska asi zostane hmlovine Činka 
jej v súča°snosti najčastejšia úloha 
— zdobif knižky a publikácie a 
tým pripomínaf, čo všetko ešte 
o planetárnych hmlovinách nevie- 
me. 

-mš-

činka vyzerá odlišne na jed-
notlivých historických kres-
bách, avšak nie preto, že by 
snáď menila svoj tvar, ale 
pri jej pozorovaní velmi zá-
leží na type ďalekohFadu. 
Malými prístrojmi vidno len 
najjasnejšie časti hmloviny, 
ktoré nemusia mať ten istý 
tvar ako slabšie okrajové 
partie. Kresby: 1 — J. Her-
schel, 2 — lord Rosse, 3 —
M. Lassall. 
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NGC 6960 z komplexu hmlovín Riasy. 

Celkový pohlad na Riasy v Labuti cez 508 cm palo- 
marský dalekohPad. Hmlovina je pravdepodobne po- 
zostatkom výbuchu supernovy spred 160 000 až 300 000 
rokov. Hmioviny sú zaujímavé tým, že ich neožarujú 
hviezdy, a predsa svietia. 

DUŠAN KALMANČOK 

POZORUJT 
S MAMI 

VOLNÝM OKOM 
ĎALEKOHL'ADOM 
FOTOAPARÁTOM 

PLANETY 

Merkúr: Augustová najváčšia vý-
chodná elongácia planéty je velmi 
nevhodná pre pozorovanie i napriek 
tomu, že Merkúr je od Slnka vzdia-
lený 27°. Je to spósobené tým, že 
v auguste je na večernej oblohe 
ekliptika hlboko pod svetovým rov-
nikom a naviac, Merkúr sa vplyvom 
sklonu svojej dráhy dostane pod 
ekliptiku. 
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V polovici septembra (15. 9.) prej-
de Merkúr dolnou konjunkciou so 
Slnkom a rýohlo vystúpi nad obzor 
na rannú oblohu. Po 22. septembri 
ho budeme móct pozorovat asi 45 
minút pred východom Slnka v sú-
hvezdí Panny. Bude dobre viditelný 
a jeho jasnost vzrastie v tom čase 
z + 1,0 na 0,0m. 

Venuša: Začiatkom augusta ju ešte 
mžeme na chvilku zazriet tesne po 
západe Sluka nízko nad obzorom. 
Velmi rýchle sa však bliži do dolnej 
konjunkcie so Slnkom, ktorá nasta-
ne 25. 8. Asi o 20 dní neskór, v sep-
tembri, uvidíme ju už ako Zorničku. 
Planéta je v súhvezdí Leva a jej 
jasnost na rannej oblohe sa pohybuje 
okolo + 4,2m. 
Mars: Začiatkom augusta je ešte 
velmi blízko Sluka, ale už ho maže-
me zazriet na rannej oblohe nízko 
nad obzorom. Pomaly sa od Sluka 
vzdaluje a koncom septembra je už 
na oblohe o niečo dlhšie. Jeho jas-
nost je okolo ± 2,0m a je v južnej 
časti súhvezdia Lev. 
Jupiter: Planéta je na večernej oblo-
he. Začiatkom augusta zapadá okolo 
23. hodiny, koncom septembra už 
okolo 20. hodiny. Je v súhvezdí 
Škorpióna, jeho jasnost je —1,7m a 
pomaly klesá. 
Saturn: Je taktiež na večernej oblo-
he ako Jupiter, lenže zapadá asi 
o hodinu skór. Koncom septembra 
zapadá už hodinu po západe Slnka 
a podmienky na jeho pozorovanie 
sa zhoršia. Planéta má jasnost okolo 

-{- 1,Om a nájdeme ju v súhvezdí 
Váh. 
Urán, Neptún, Pluto: Všetky tri pla- 
néty sú na večernej oblohe. Až do 
konca septembra sú dobre pozoro-
vatelné. Urán je v súhvezdí Škor-
pióna a má jasnost -}- 5,9m Neptún 
je v Strelcovi a má jasnost ± 7,7m. 
Pluto je v Panne, ale svojou jasnos- 
tou -{- 14,3m je daleko za hranicou 
bežných amatérskych možností po- 
zorovania. 

KONJUNKCIE PLANĚT 
S MESIACOM 

V auguste nie sú žiadne zaujímavé 
konjunkcie planět s Mesiacom. 
V septembri stojí za zmienku kon-
junkcia Marsa s Mesiacom na ran-
nej oblohe. Nastane 5. 9. o pol štvr-
tej ráno a Mars bude asi 3° južne od 
Mesiaca. 

Krajšia konjunkcia bude 12. 9. ve-
čer, krátko po 19. hodine, ked bude 
Jupiter len 1° južne od Mesiaca. 
Mesiac je pred prvou štvrtou, 5 dní 
starý a v dobe konjunkcie bude asi 
15° nad juhozápadným obzorom. 

METEORICKĚ ROJE 

Ako každoročne, i tento rok sú 
pre viičšinu milovníkov oblohy naj-
zaujímavejšie augustové Perzeidy. 
Tento rok o to viac, že v dobe ma-
xima činnosti roja je Mesiac len 
štyri dni starý, takže nebude rušit 
pozorovania. Mažeme si už len priat, 
aby boto jasno. 
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Obloha 
v auguste 
a septembri 
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VÝCHODY A ZÁPADY SLNKA 

deň východ západ 
h m h m 

VÝCHODY A ZÁPADY MESIACA 

deň východ západ 
h m h m 

Údaje sú v SEL 
a platia pre stredné Slovensko 
(-1~117m, 48°40') 

3.8. 4 18 19 19 3.8. 23 34 14 11 
7.8. 4 24 19 13 7.8. 2 06 18 44 

11. 8. 4 29 19 06 11. 8. 7 35 20 55 
15.8. 4 35 18 59 MESALNÉ FAZY 15.8. 12 43 22 26 
19.8. 4 41 18 52 19.8. 16 56 0 12 
23.8. 4 46 18 44 deň h m fázi 23.8. 19 11 4 05 
27.8. 4 52 18 36 2.8. 1 53 III 27.8. 20 27 8 29 
31.8. 4 57 18 28 8.8. 20 19 nov 31.8. 22 07 13 11 
4.9. 5 03 18 20 15.8. 13 48 I 4.9. 0 53 17 19 
8.9. 5 09 18 12 23.8. 16 00 spin 8.9. 6 28 19 18 

12.9. 5 14 18 04 31.8. 12 23 III 12.9. 11 40 20 54 
16.9. 5 20 17 55 7.9. 3 36 nov 16.9. 15 40 23 50 
20.9. 5 26 17 47 14.9. 3 25 I 20.9. 17 38 3 01 
24.9. 5 31 17 38 22.9. 7 37 spin 24.9. 18 51 7 29 
28.9. 5 37 17 30 29.9. 21 06 III 28.9. 20 45 12 15 
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Mliečna cesta 
v sůhvezdí Labute 

Stredná 'oblasf súhvezdia Labute na snímke z fotografického atlasu Skalnaté 
Pleso. Mliečnu cestu zdanlivo rozdvojujú rozTahlé prachové oblaky, ktoré ab-
sorbujú svetlo hviezd ležiacich za nimi. Obzvlášf výraané sú v súhvezdf Líšky 
(vpravo dole). Označené sú hviezdy 

a 

Cyg a Cyg, hlava a krk Labute. Je tu 
aj mnoho oblakov ionizovaného vodíka, najváčší z nich je zvyškom po výbuchu 
supernovy, ktorý je podia tvaru pomenovaný Riasová hmlovina (NGC 6992-5, 
6960 a dalšie). Tvorí takmer pravidelnú „bublinu" v priemere asi 2,5°, teda 
priemer má páfkrát váčší než Mesiac v spine. Pozdlž galaktickej roviny vyzna-
čenej pásom Mliečnej cesty sú oblaky medzihviezdneho plynu, ale aj početné 
otvorené hviezdokopy (NGC 6940, 6885, 6830, 6823, 6802), čo dokazuje relatívne 
mladý vek útvarov blízko galaktickej roviny. Zaujímavým objektom na tejto 
časti oblohy je aj známa planetárna hmlovina „Činka« M 27 (NGC 6853). 
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HVEZDÁRNE SLOVENSKA 



Rozhovory 
pod 
kupolou 

Rimavská Sobota je jediné mesto 
na Slovensku, kde sa už pri založení 
Tudovej hvezdárne rozhodli postavit 
pre ňu novú, účelovú budovu. Nijaké 
provizórne riešenia, žiadne úpravy 
starších priestorov, ktoré by „ako-
tak pre začiatok stačili": vyhTadali 
vhodné miesto, objednali projekt —
proste, všetko tak, ako by to malo 
byt. 

Hvezdáreň sa stavala v akcii Z, 
isteže, boll aj problémy, ale za ne-
celé hi roky už kúsok za mestom 
nová budova s kupolou stála. Vtedy, 
pred šiestimi rokmi, ked v Rimavskej 
Sobota túto hvezdáreň slávnostne 
odovzdávali do používania, všecky 
hvezdárne na Slovensku, krajské ne-
vynímajúc, sídlili v starých budo-
vách: niekde si zrenovovali vodáren-
skú vežu, inde zas kúsok hradného 
priestoru, alebo postavili kupolu na 
nejakej budove v centre mesta. 
Vlastne, dalšie účelové budovy hvez-
dární dokončili sa alebo sa dokon-
čujú až tento rok. Rimavská Sobota 
bola teda velmi dlho jediná hvezdá-
reň na Slovensku umiestnená ináč 
než v provizóriu. A ak dodáme, že 
v Rimavskej Sobote nemala amatér-
ska astronóma žiadne tradície, ni-
jakú silnú skupinku nadšencovi, kto-
rí by presviedčali funkcionárov 
v okrese, aby sa stavba hvezdárne 
odsúhlasila, tak je zrejmé, že niko-
ho presviedčat nebolo treba: tu boli 
práve predstavitelia okresu presved-
čení, že Tudová hvezdáreň je déležité 
osvetové zariadenie a ak má vyko-
návat svoje poslande, musí mat hned 
od začiatku primerané pracovně pod-
mien'ky. 

Zdá sa, že ani pri všetkej podpo-
re nie je Tahké pracovat na hvezdár-

V Rimavskej Sobole je jedna z najmlad-
ších hvezdární na Slovensku. — A určite 
aj jedna z nakrajších, dodáva jej riaditeT, 
Pavol Rapavý, prom. fyz. — Len si musíte 
ešte primyslieť park okolo budovy, velké 
slnečné hodiny, ihrisko, lavičky, skleník 
so slnečnými kolektormi, tabule, pútače. 
A do toho všetkého sa čo nevidieť pustíme, 
len čo odstránime nejaké závady na bu-
dove, vybudujeme dielňu, upravíme pred-
náškovú a premietaciu miestnosf. Vo ves-
tibule budeme mať svetové hodiny a po 
celom schodišti stálu výstavu objektov 
oblohy. A čo je najhlavnejšie — pri hvez-
dárni bude aj planetárium, s ktorým sa 
rátalo už v póvodnom projekte. ZatiaT je 
jeho výstavba zaradená do plánu nasle-
dujúcej .päťročnice, ale v tomto melte, kde 
vybudovali hvezdáreň z iniciativy okres-
nýeh predstaviteTov, takáto perspektíva 
zuje optimisticky. 

Pozorovanie Slnka na jednej zo základných škó1 v Rimavskej Sobote. 

Pavol Rapavý, prom. fyz., riaditeT 
Okresnej Tudovej hvezdárne v Ri-
mavskej Sobole. 

ni v končinách, kde medzi Tud'mi ešte 
nie je o astronómiu záujem. Počas 
výstavby hvezdárne a v prvé roky 
jej začiattkov viedli nové pracovisko 
dobrí organizátori — Milan Litavský 
a po ňom František Zloch, ktorí oba-
ja veta spravili pre úspešný štart 
hvezdárne. Po nich prevzal pred 
dvoma rokmi štafetu riaditeTa hvez-
dárne Pavol Rapavý, prom. fyz. Ako 
nám povadal taj omník pre ideologic-
kú právu OV KSS s. Vojtech Gálffy, 
na činnosti hvezdárne sa opát uká-
zalo, že sem prišiel mladý človek, 
piný elánu, ktorý má astronómiu 
rád. Hvezdáreň sa už „zaIudnila", 
má už svojich mladých fanúšikov, 
ktorých tu vidíte akolo dalekohTa-
dov. — A to je ono, ved o to nám 
ide, aby sa mládež naučila aktívne 
trávit volný čas, — hovorí súdruh 
Gálffy, — ušlaehtilé záIuby, které 
rozvíjajú schopnosti mladého člove-
ka, podnecujú ho, aby sa vzdelával 
pre svoje potešenie a na základe to-
ho vytváral si postoj k životným 
hodnotám, to chápeme ako dóležitú 
a mimoriadne účinnú súčast sveto-
názorovej výchovy. Taikú sme mali 
predstavu, ked sme sa rozhodli, že 
hvezdáreň u nás, v okrese, musíme 
postavit a takáto práca bude mat 
u nás vidy zeleriú." 

Ako vastne začínal tu, v novotu 
prostredí terajší riaditeT hvezdárne? 
Prišiel s viac-menej čerstvým diplo-
mom, dva roky po ukončení štúdia 
na bratislavskej univerzite, na ka-
tedre jadrovej fyziky Matematicko-
-fyzikálnej fakulty. Lenže kto ho 
pozná, vie, že prvá (a možno aj do-
stačujúca) podmienka k tomu, aby 
sa PaTo Rapavý niekde zabýval a cí-
til doma, je — hvezdáreň. Potom 

už stačí, aby prišiel niekto na kus 
reči — a návštevník sa ani nenazdá 
a už pomáha pílit nejakú desku či 
rýTovat záhon pred hvezdárňou, me-
dzitým poobdivuje slnečné s"kvrny a 
potom sa obaja zjednotia na názore, 
že by bolo krásne postavit aj slnečné 
hodiny a tak to ide Balej, až na dru-
hý deň prídu dvaja, potom desiati 
a hned je z toho astronomický krú-
žok alebo krúžók ctiteIov hvezdár-
ne, lebo Palo Rapavý už je taký. 
V jeho podaní zas je to tak, že tu 
sú Tudia neobyčajne milí, dobrovoT-
ne sa ponúknu, že pomóžu, len tak, 
z kamarátstva, chodí sem aj sused, 
traktorista na JRD a astronómia ho 
velmi zaujíma, dívame sa cez da-
lekohTad, požičiava si postupne 
astronomické knižky, je to tu výbor-
né. P-ri hvezdárni je už skupina po-
zorovateTov meteorov, už majú za 
sebou tri meteorické expedície a o-
živila sa činnost Klubu mladých as-
tronómov. Vzn&á tu ovzdiušie, které 
zar„il doma, v P•rešove, kde sa s poj-
mom Klub mladých asin-ofnómov spá-
jali tie .najkrajšie zážitky z chlapčen-
ských rokov. P. Rapavý rva to spo-
mina: 

— V prešovsk•om KMA bole práve 
to krásne, že nás nechali, aby sme 
všetko robili sami, jeden z nás na-
príklad urobil prednášku z nejakej 
kapitoly astron•omickej knižky, cez 
ktorú sa prehrýzol a pretože obvykle 
sa nepodarilo prednášatelovi hlásat 
len samé pravdy, aspoň sa bole o č.om 
škriepit a tak sme sa učili všetci. 
Bole vecou prestíže poznat oblohu a 
potom sme sa vrhli na meteory a 
založila sa tradícia prešovských 
expedícií. Na hvezdárni sme boll 
každú chvílku, aj klubovňu sme si 
vyzdobili, odmaTovávali sme obrazy 
mytologických súhvezdí. A práve 
preto, že som na to všetko nezabudol 
(a to sa ani nedá), vjem, že astro-
nomický krúžok — to musí byt po-
zorovanje oblohy, meranie, práca 
s prístrojmi, stavanie áalekohTadov, 
počítanie, možno aj brúsenie optiky 
— a nič z toho sa nedá nahradit iba 
prednášaním, nech by ste hovorili 
akokoTvek zaujímavo. Aj na letnom 
zraze, ktorý robíme tento rok po pr-
výkrát, plánujeme velmi róznorodý 
program. V tom som mnoho odkukal 
od systému, aký zaviedol ešte dávno 
na astronomických zrazoch Západo-
slovenského kraja dr. Csere: aj my 
chceme na zraze stavbt raketové mo-
dely, robit meteorologické pozorova-
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Katke Kerekešovej, odbornej pracovníčke hvezdárnie, to medzi detmi naozaj 
sluší. 

Dr. A. Hajduk, CSc. beseduje po svojej úspešnej prednáške. 

nia, učit sa fotografovat a navyše 
vezmeme aj celé zariadenie fotoko-
mory, aby si hned každý mohol uro-
bit vlastně fotografie. Samozrejme, 
dopravíme tam aj dalekohTad Cas-
segrain 150/2250. 

— Ešte moji predchodcovia založili 
v Rimavskej Sobote tradíciu pred-
nášok pre verejnosf, je to velmi 
úspešný cyklus „Československí astro-
nómovia medzi nami" a som rád, že 
aj tento rok prijali mnohí výborní 
prednášatelia a poprední odborníci 
pozvanie do nášho okresu. Prednáš-
ky sú raz za štvrtrok a zatial najváč-
ší úspech mala téma mimozemské 
civilizácie. Prednášal dr. Hajduk a 
ten nával v prednáškovej miestnosti, 
to bole niečo krásne, ludia stáli nie-
len vo dverách, ale aj na verande a 
počúvali cez okná — a hned vedla 
na diskotéke bole odrazu polo-
prázdno, to tu od astronómie na•ozaj 
nikto nečakal. 

Teda, ludia v meste už cítia, že 
majú hvezdáreň, klub by tiež už bol, 
i pozorovatelia meteorov. Čo nasle-
duje Balej? 

— Školy. Pretože už štvrtáčkovia 
sa podIa nových osnov učia o Slnku, 
hviezdach, slnečnej sústave a fázach 
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Mesiaca, urobili sme setriinár, kde 
sme učitelom predviedli, akým spá- 
sobom možno tůeto základy vysvetlit 
názorne a zaujúnavo, aké pomócky 
sa dajú na hodinu priipravit. Záro-
veň Pedagogické stredisko rozoslalo 
metodieaký materiál z tohbo seminá- 
ra nca všetky základné školy v okrese. 

V kupole je mladá metodička 
hvezdárne, Katka Kerekešová a pre- 
cízne zakresluje slnečné škvrny. Je 
to jej oblúbená práca a hvezdáreň 
v Ondřejove, kam tieto pozorova- 
nia posielajú, hodnotí jej kres- 
by ako jedny z najlepších.Okrem 

~ 
Vyše 200 najlepších prác zo sútaže 
Vesmír očami detí mali možnost ob- 
divovaE návštevníci Gemerského mú- 
zea v Rimavskej Sobote po tni feb- 
ruárové týždne tohto roku. Pracov-
níci hvezdárne veria, že po úspešnom 
štarte v rámci okresu podarí sa im 
v budúcich rokoch zorganizovat aj 
krajské a celoslovenské kolo tejto 
peknej súfaže, kde deti od 6 do 15 
rokov v práeach na tému vesmír a 
kozmický výskum ukážu svet svo- 
jich zaujímavých predstáv. 

slniečka však treba robil aj 
všeličo mé, napríklad prehodit si 
cez jedno plece tašku s diaprojekto-
rem, cez druhé brašnu s diapozitiv-
mi, mapkami oblohy a všeličím iným 
a tak ovešaná putovat — samozrej-
me autobusom — po okrese po ško-
lách. Hvezdáreň auto nemá — na 
rozdiel od ostatných osvetových pra-
covísk v okrese — a to velmi chýba. 
Nuž, na malé pracovisko, kde je 
všetkých miest, vrátane administra-
tívnych, dokopy pát, sa auto akosi 
neušlo. — Nejde o luxus a osobné 
pohodlie; keby bola hodl len stará 
dodávka, mohli by sme prepravovaf 
aj dalekohlad. Ved fažko niekomu 
rozprávat, čo je to astronómia, kým 
nemá možnost pozriet sa na oblohu 
cez poriadny dalekohlad. Iste, v kni-
he si tiež móže každý poprezeraf po-
vedzme galaxie vo Velkom voze a 
prečítat si, že sú vzdialené 10 milá-
nov svetelných rokov, ale až pri po-
hlade cez dalekohlad c"lavek viac 
podíti tú dialku a uvedomf si, že sa 
diva na svetlo, ktoré tie galaxie vy-
žiarili prod 10 miliónmi rokov, ked 
na Zemi ešte neboli ludia a Zem 
menila svoju tvár pri druhohornom 
vrásnení. 

Od jedného amatéra z Prievidze 
sa .nám podarilo zohnat Newton 
Q) 150 f = 1200 mm aj so sadou oku-
lárov, s tým by sa mohlo tiež cho-
dil do terénu, alebo aj s Cassegrai-
nom, to je tiež pátnástka. Ale velmi 
nám chýbajú binary na teleskopické 
pozorovanie meteorov. Sú tu síce dva 
Telementory, ale bez tubusy — to by 
sa síce tiež dalo spravit, ale najprv 
treba vybudovat dielňu. A vlastne, 
začínam cítit, že mi tu, na hvezdár-
ni, chýba cite niekto další, s kým by 
som to všetko zveIadil rýchlejšie; 
nieleto taký, s kým by sme vytvorili 
dvojicu, ktorá urobí troýnásobok toho 
ako každý sám. 

— Aj to príde, — hovorí vedúci 
odboru kultúry ONV s. Arpád Hank. 
Oceňuje, že astronomických krúžkov 
bole vloni v okrese len osem, teraz 
už takmer dvadsat. Potom je priro-
dzené, že so varastajúcim objemam 
práce musí narastat aj počet Iuudí. —
Presunieme rezervy z mého úseku, 
— dodáva, — ved pridávat treba 
tam, kde vidno velký kus práce, 
lebo len tak móže elán vydržaf. 

Snímky: G. Krajčovičová 
a P. Rapavý 



Ing. M. Šimek CSc. pri prednáške. 

0 METEOROCH 
CELOŠTATNE 

Pomocou pointovanej montáže s fotoaparát-
mi, ktorú si vlani postavili na hvezdárni 
v Banskej Bystrici (pozn i ňozmos 2/83 str. 62) 
podarilo sa zachytit tento krásny bolid (pri-
bližne — 6, , ktorý preletel v súhvezdí Pan-
ny 13. marta tohto roku medzi 22,05 a 23,05 
SEČ. Fotoaparát Pentacon Six, objektív Bio-
metar 2,8/80, ORWO NP 27, montáž Zeiss 1b. 
Sektor, rotujúci pred objektívom, prerušil 
stopu bolidu 44-krát za sekundu, takže možno 
spočítat, ako dlho a akou rýchlostou bolid 
letel. 

Foto: Peter Zimnikoval 

Na brnenskej hvezdárni ko-
nal sa v dňoch 25.-27. marta 
22. celoštátny meteorický semi-
nár, ktorý organizovala ČAS pri 
ČSAV v spolupráci s hvezdár-
ňarni v Brne a B. Bystrici. Me-
dzi účastníkmi prevažovali ama-
térski pozorovatelia, takže sa 
vyvinula živá diskusia o prob-
lémoch, s akými sa stretávajú: 
pri nedostatku dalekohladov 
nemóžu sa orientovat na tele-
skopické pozorovania meteorov 
— pričom mnohé hvezdárne 
majú binary, často aj nevyuži-
té, ale odmietajú ich zapožičat. 
Mnohé skupiny pozorovatelovi 
sa rozpadajú a jednotliví zá-
ujemcovia zostávajú vo svojich 
snahách osamotení. Práve preto 
sa stretol s osobitným záujmom 
referát dr. J. Hollana z brnen-
skej hvezdárne, ktorý informo-
val o novom programe vizuál-
neho pozorovania meteorov: za-
ujímavý je najmu tým, že podia 
neho méže pozorovat nielen 
skupina, ale aj jednotlivec. 
Záujemcovia si móžu vyžiadat 
podklady na brnenskej hvezdár-
ni. V podstate ide o pokial mož-
no systematické zakreslovanie 
vizuálne pozorovaných meteorov 
do gnómonickýeh máp. Program 
je spojený aj s návodom na vy-
hodnotenie: získajú sa frekven-
cie sledovaných rojov a závis-
lost počtu meteorov od ich jas-
nosti. Takto získaný a vyhod-
notený materiál bol by velmi 
hodnotný aj pre publikovanie, 
a preto by boto dobré, keby sa 
do programu zapojilo čím vdat 
záujemcov. 

Dr. Znojil podal vo svojej 
prednáške prehlad pozorovacích 
metód, ktoré sú vhodné pre 
amatérske pozorovania meteo-
rov. 

1. vizuálne pozorovania, a to 
pozorovania volným okom so 
zakresřovaním meteorov a jed-
nak teleskopické zistovanie ra-
diantov slabých roj ov. 

2. fotografické pozorovania —
získavanie spektier meteorov 
objektívnym hranolom, ako aj 
práca s celooblohovými komo-
rami. Tieto komory by orali mat 
minimálne parametre f = 75 cm, 

svetelnost 1:4,5. Najlepšie je, 
keá má komora aj rotujúci sek-
tor, s minimálnymi otáčkami 
4500 za minútu. 

3. simultánne pozorovanie (sú- 
časne s radarovým alebo te- 
leskopickým) je osobitne cenné. 

O radarovým pozorovaní me-
teorov prednášal dr. Pecina a 
na jeho prednášku nadviazal 
Ing. Šimek referátom o syntéze 
údajov z viacstaničných pozoro-
vaní. Možnosti matematického 
spracovania údajov ukázal dr. 
Znojil. 

Dr. Holan referoval o spraco-
vaní údajov získaných na celo-
štátnych meteorických expedí-
ciách r. 1972 a 73. Spracovanie 
pozorovaní získaných na expe-
díciách v rokoch 1980 a 81, kto-
ré boll zamerané na zistenie fa-
rebného indexu meteorov je 
však problematické, ako o tom 
hovoril dr. Znášik z hvezdárne 
v B. Bystrici. O činnosti pow-
rovacích skupín informoval P. 
Novák z Přerova a V. Bílek 
z Brna. Ing. Novotný porefero-
val o pozorovaní kométy Austin. 
So zaujímavou problematikou 
nočných svietiacich mrakov a 
ich analógiou s dlhotrvajúcimi 
meteorickými stopami obozná-
mil prítomných dr. Rajchl. 

Tohtoročná, už 27. ceioštátny 
meteorická expedícia, bude sa 
konat od 2. do 16. augusta na 
strednom Slovensku, na troch 
stanovištiach (Čeljenec, ČUrhla, 
Borovina) a opat ako vlani bude 
zameraná na výskum antihelio-
nového zdroja meteorov. V zá-
veroch zo seminára sa okrem 
prípravy expedície venuje po-
zornost aktivizácii meteorár-
skych skupín v cele] republike 
a zlepšeniu ich vzájomnej spo-
lupráce, ako aj zlepš•ovaniu prí-
strojového vybavenia získava-
ním binarov 10 X 80 a 12X60. Na 
budúci rok bude celoštátny me-
teorický seminár opat v marti 
na brnenskej hvezdárni. Sylaby 
referátov tohtoročného meteoric-
kého seminára vydá brnenská 
hvezdáreň vo svojich Zprávach. 

Roman Piffi 
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Napíšte o svojom d'alekohl'ade! 

Na tomto ďalekohPade jste oceníte, že je popri svojej 
jednoduchosti konštrukcie veFmi univerzálny: pomocou 
neho dajú sa robif prakticky všetky amatérske pozorova-
nia. Dr. Ivo Zajonc patrí medzi skúsených amatérov, je 
aj predseda sekcie prístrojovej techniky Slovenskej astro-
nomjckej spoločnosti pri SAV. Rubrika „Napíšte o svo-
jom dalekohPade" vznikla na jeho podnet. 

I. . ,~. 
ív~ - '  1 L~`Pa ~ ~ 

Malý astronomický refraktor 75/840. Na snímke vTavo sú časti dalekohPadu: a — tubus s optikou, b — zenitálny 
hranol, c — stlp stojana, d — montáž, e — trojramenný podstavec stojana. 

Prístroj, ktorý vám ohcem pred-
stavit nevyniká ani velkými rozmer-
mi ani zvlášt dokonalým a nároč-
ným riešením mechanickej časti. 
Patrí medzi malé amatérske ďale-
kohTady — refraktory s jednodu-
chou montážou azimutálneho typu. 
Je riešený tak, aby sa dal rozobrat 
na jednotlivé súčasti menších rozme-
nov, čo uYahčí jednak jeho usklad-
nenie v byte a jednak jeho prepra-
vu. 

Mnohí začínajúci astronómi-ama-
téri, alebo aj pokročilejší obdivova-
telia hviezdnej oblohy sa pripravujú 
na výrobu vhodného prístroja pre 

hvezdárske pozorovania. Budem rád, 
ak im popis ďalekohPadu, zhrnutý 
v nasledujúcich riadkoch pomáže pri 
riešení konštrukcie vlastného prí-
stroja, alebo jeho montáže. 

Základom tohto d'alekohTadu je 
ac°hromatický objektív o priemere 
75 mm s ohniskovou vzdialenostou 
840 mm, ktorý sa vyznačuje dobrou 
farebnou korekciou a dostatočnou 
sveteinostou pri zachovaní dobrej 
rozlišovacej schopnosti. Preto je 
vhodný ako pre pozorovanie planět 
a Mesiaca, tak aj slabých plošných 
objektov ako sú hmloviny a kométy. 
Objektív je umiestnený v jednodu-

Okulárový konec dalekohPadu. a — objímka okuláro-
vého konta, b — mieridlá, c — trubica hrubého za-
ostrovana, d — skrutky hrubého zaostrovania, e —
sedlo okulárovej trubice s upevňovacími skrutkami, 
f — zenitálny hranolso spojovacou častou. 

ohej objímke, ktorá je zvonku na-
sunutá na tubus z plastickej látky 
s vonkajším priemerom 90 mm so 
stenou 5 mm hrubou. Prístroj použí- 
vam už 8 rokov, no zatiaT sa nepre- 
javili žiadne príznaky deformácie 
tubusu, ktoré by sme mohli pri Po-
užití plastickej látky predpokladat. 

Na objímke objektivu je nasadená 
krátka trubica, ktorá ohráni objek- 
tív pred rušivými zdrojmi svetla, 
akých je pri pozorovaní v mestskom 
prostredí vždy dostatok. V tubuse sú 
namontované 3 clony s otvoru, kto- 
rých priemer sa smerom od objek- 
tívu postupne zmenšuje. 

Jednooký zrkadlový fotoprístroj, upevnený na okuláro-
vom konci dalekohPadu. 
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Lůžko a zvislé puzdro montáže. a —
lůžko s výrezom pre zasunutie plat-
ničky tubusu, b — zvislé puzdro 
montáže, c — aretačná skrutka zvis-
lého čapu, d — aretačná skrutka vo-
dorovnej osi, e — prítlačné skrutky 
lůžka. 

vanie hmlovín a komét sa osvedčil 
Huygensov okulár s ohniskovou 
vzdialenostou 40 mm, ktorý dáva 21-
násobné zväčšenie pri velkom zor-
nom poli. 

Na objímke okulárového konta 
ďalekohladu sú upevnené jednodu-
ché mieridlá, ktorými zameriavam 
prístroj na zvolený objekt. Toto za-
riadenie dobre nehradí bežne po-
užívaný hladáčik (malý dalekohlad). 

Namiesto zenitálneho hranola je 
možné do sedla okulárovej trubice 
upevnit tiež medzikrúžok, na ktorý 
potom upneme jednooký zrkadlový 
fotoaparát bez objektívu. S týmto 
zariadením je možné získat snímky 
Mesiaca alebo Slnka; ich disk má 
na filme priemer 8 mm, čo dostačuje 
napr. pri fotografickom sledovaní 
zatmení. 

Na tubuse ďalekohladu je skrut-
kami upevnená ocelová platnička 
ltchobežníkovitého prierezu. Tú za-
sunieme do výrezu lůžka na vodo-
rovnej asi montáže a upevníme ju 
dvoma tlačnými skrutkami. Nakolko 
doštička ďalekohladu je dost dlhá, 
je možné celý tubus v lůžku montá-
že posúvat dopredu a dozadu a vy-

B 

Montáž ďalekohladu: A — bočný pohlad, B — vrchný po-
hlad, C — súčasti montáže. a — aretačné skrutky, b — vo-
dorovné puzdro montáže, c — zvislé puzdro montáže, d —
posuvné vyvažovacie závažie, e — vodorovná os montáže, 
f — poistný krúžok, g — lůžko pre uchytenie tubusu. 

Okulárový koniec ďalekohladu 
tvorí objímka, v ktorej sa posúva 
Iahko, no bez vůle, trubica hrubého 
zaostrovania. Jej priemer je 40 mm, 
dížka 350 mm. Vo zvolenej polohe 
ju můžeme upevnit tromi skrutkami 
na obvode puzdra v dne objímky. 
Na vonkajšom konci tejto trubice je 
vypracované sedlo, do ktorého mů-
žeme tromi skrutkami prichytit níz-
kou kuželoviňou spojovanou častou 
rózne zariadenia. Najčastejšie to 
býva zenitálny hranol, ktorý dovo-
luje pohodlné pozorovanie aj týoh 
objektov, ktoré sa nachádzajú v ze-
nite. Obraz v ďalekohlade zaostru-
jem posúvaním trubice v objímke 
okulárového konta, jemné doostre-
nie v malom rozp5tí umožňuje po-
sun okulára v trubičke zenitálneho 
hran ola. 

Používam okuláry ortoskopického 
typu s ohniskovou vzdialenostou 25, 
10 a 6 mm, ktoré umožňujú 33, 84 
a 140-násobné zváčšenie. Pre sledo-

vážit ďalekohlad vždy tak, aby jeho 
objektívový a okulárový koniec boli 
v rovnováhe. Tubus potom zastane 
v akejkolvek polohe bez toho, že by 
sme ho museli zabezpečit pritiahnu-
tím aretačnej skrutky na montáži. 

Montáž je nemeokého typu s vo-
dorovnou osou o priemere 16 mm. 
Na jednom konci má upevnené lůž-
ko pre uchytenie tubusu, na druhom 
konci je posuvné vyvažovacie záva-
žie. Os prechádza vodorovným puz-
drom s aretačnou skrutkou, ktorá 
nám upevní os v žiadanej polohe. 
Poistný krúžok so skrutkou, navle-
čený na os znemožňuje jej posun 
v puzdre vo vodorovnom smere. 
S vodorovným puzdrom je spojené 
krátke zvislé puzdro. Do jeho val-
covitej dutiny o priemere 20 mm za-
súvame čap, upevnený na stojane. 
Táto čast nám umožňuje otáčat mon-
tážou vo vodorovnej rovine. Jej 
upevnenie v potrebnej polohe nám 
zabezpečuje skrutka v zvislom puz-
dre. 

Vlastný stojan je stípovitého typu. 
Jeho základom je kovová trubica 
o priemere 6 cm, 80 cm dlhá. V nej 
je umiestnená ďalšia trubica, ktorú 
můžeme vysúvat, čím sa predT*i 
výška stojana' až o 30 cm. Táto časí 
je zakončená ocelovým čapom, na 
ktorý nasadzujeme montáž. Stlp je 
dole upevnený na trojramennom lia-
tinovom podstavci s regulačnými 
skrutkami na koncoch ramien, ktoré 
dovolujú vyrovnanie podstavca do 
vodorovnej roviny. 

Celý prístroj, ktorý váži 18 kg je 
možné v priebehu niekolkých minút 
rozobrat na jednotlivé časti. Systém 
upevnenia ďalekohladu na montáž 
dovoluje Iahkú výmenu prístroja za 
iný v priebehu pozorovania, alebo 
v prípade, že si zadovážime nový 
tubus s inou optikou. Montáž může-
me nasadit na akýkolvek stativ, na 
ktorý si namontujeme čap o prie-
mere 20 mm, 50 mm dihý. Tým zís-
kavame skúsi stavebnicu, ktorej 
časti můžeme rózne kombinovat a 
postupne doplňovat. 

Dr. Ivo Zajonc 
Párovská 34 
949 01 Nitra 

Stojan s montážou (tubus je odpoje-
ný). 
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Co vieš 
o hviezdach? 

Pod týmto názvom sa dňa 26. 
marca 1983 uskutočnila v kultúr-
nom dome Eudovíta Štúra v Mod-
re okresná astronomická pionier-
ska súfaž, ktorú usporiadali 
Okresné osvetové stredis'ko Bra-
tislava-vidiek a ODPM Petra Ji-
lemnického v Pezinku. 

Súfaže sa zúčastnilo deváf troj-
členných družstiev z astronomic-
kých krúžkov z okresu Bratislava-
vidiek. Súfažné otázky boli rozde-
lené do troch tematických celkov 
zameraných na dejiny astronómie, 
slnečnú sústavu a kozmonautiku. 

Súfažná porota v zložení JUDr. 
Štefan Kupča, prof. Ernest Miko 
a Juraj Perzo nemali lahkú úlohu 
vybraf z dobre pripravených 
družstiev tie najlepšie. V závereč-
nom hodnotení najviac bodov zís-
kalo družstvo astronomického 
krúžku pri ZŠ v Šenkviciaoh, kto-
rý vedie s. učitelka Eva Hanke-
rová. Na druhom mieste skončilo 
družstvo z AK pri ZŠ Kupeckého 
v Pezinku, (vedúca s. učitelka 
Ludmila Tretinová) a na trefom 
mieste AK zo ZŠ Holubyho v Pe-
zinku, ktorý vedie s. učitel Ján 
Urbanič. 

Najúspešnejší pionieri dostali 
za odmenu astronomickú literatú-
ru a pomčeky, s ktorými budú 
pracovali v astronomických krúž-
koch a cez prázdniny sa mážu zú-
častnit na zraze pionierov astro-
nómov. Široké vedenosti, ktoré 
pionieri ukázali na súfaži, hovo-
ria o dobrej, cielavedomej práci 
astronomických krúžkov v okre-
se Bratislava-vidiek. 

Lubomír Mach 

Jak 
na to? 

Když je krásný, let-
ní, teplý a ještě k tomu 
jasný den, my, kteří 
máme astronomii jako 
koníčka, neodoláme 
s připravováním pozo-
rovacího programu na 
noc. Copak o to, sesta-
vit program, to je jed-
noduché, ale jak mi 
mnozí z vás potvrdí, horší je jeho 
realizace. Hledáme dotyčný ob-
jekt — a když ho nemůžeme najít, 
říkáme si, že snad zmizel. Jestliže 
se nám podaří po delší době ob-
jekt najít, je na řadě zakreslení, 
které přináší snad největší problé-
my. V oné noci nutně potřebujete 
rozsvítit baterku, aby ste objekt 
zakreslili na papír. Rozsvítíte, ně-
co zakreslíte a. . . a potom, když 
zhasnete, nic nevidíte. Musíte se 
rozkoukávat, objekt vám zatím 
uteče ze zorného pole dalekohle-
du, potom se už jen můžete začít 
vztekat znova. 

Aby jsme vyloučili nutnost po-
užití ostrého světla baterky, udě-
lali jsme jakousi „světelnou krabi-
ci". Můžu vám říct, že jsme s kra-
bicí nadšeni. Je to velmi jednodu-
ché zařízení a přitom velmi dobře 
poslouží při zakreslování objektů. 
A sice: 

Vyrobili jsme si dřevěnou kra-
bici, do ni vložili plochou baterku 
s žárověičkou. To jsme zavedli 
přes vypínač, pod sklo dali pau-
zák s červeným celofánem a na 
sklo opět pauzák, na který se bude 
pozorování zakreslovat. Nyní nám 
tato krabice úspěšně slouží při za-
kreslování Perseid. 

Světelná krabice: 1 — sklo, na němž 
je přilepen celofán, 2 — díra pro 
vysunutí skla, 3 — Příchytky pro 
papír, 4 — postranní bočnice, 5 —
plochá baterie. Formát si každý 
může zvolit sám, nám se osvědčil 
A4. Materiál: sklo formát A4, pře-
kližka na bočnice nebo tvrdý papír, 
červený papír — celofán, objímka 
pro žárovku, baterka, žárovčička, 
vypínač. 

Výhody: 1. neoslňuje, 2. světlo 
nevadí ani při fotografování, 3. 
poměrně skladné, 4. lehké, 5. vý-
borně fse dá uchopit. Možná se 
vám to bude zdát až příliš jedno-
duché a primitivní. Avšak kdesi 
jsem slyšel, že v jednoduchosti je 
krása. 

V. Česchan 
Nové Město nad Metují 

Blahoieláme 

Alojz Cvacho oslávi v tomto roku ži-
votné jubileum — 57. narodeniny. S je-
ho menom je spátý rozvoj amatérskej 
astronómie v Západoslovenskom kraji. 
Ako stredoškolský profesor pósobil dlhé 
roky na Gymnáziu v Trenčíne, kde zor-
ganizoval pre svojich žiakov astronomic-
ký krúžok a dlhé roky ho viedol. Neskór 
založil pri Okresnom osvetovom stre-
disku v Trenčíne prvý astronomický ka-
binet na Slovensku. Vdaka jeho iniciatí-
ve postavili na trenčianskom Gymnáziu 
aj amatérsku pozorovatelňu, ktorá je 
dodnes hlavným stánkom amatérov ce-
lého okolia. Tam sa schádzajú na pred-
náškach, besedách, ale najmá na pow.. 
rovaniach. Alojz Cvacho je dodnes 
aktívny popularizátor. Venuje sa aj 
zostavovaniu metodických materiálov a 
di'afilmových páriem. Nášmu jubilantovi 
prajeme veta zdravia, aby ešte diho 
mohol pracovali v astronomickom ama-
térskom hnutí. 

Dr. Elemír Csere 
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V posledných des¢tročiach názory na mimozemské civilizácie podliehali 
značným zmenám. Hypotézu, že zákonitosti života musia byt spoločné ¢ že 
naši vesmírní br¢tia sa nám v zás¢de musia podobat, nahradila hypotéza, 
že civilizácia svojím vývojom maže spiet k čo najúspornejšim formám. Ox-
fordský profesor Chalmers túto teóriu na jednej konferencii charakterizoval 
úsmevnou hyperbolou: — „Vóbec by som sa nedivil, keby bádateE pozoroval 
virusy z meteoritu a tie by sa mu pod mikroskopom zoradili do slov: (taj-
nička). 

VODOROVNE: A: 6. pád v lat. 
skloňovaní — mesto v ZSSR — pro-
tiplynová ochrana — ústrižok, po-
tvrdenka. B: skr. súhv. Váh — hviez-
da v súhv. Lýry — európska mena 
— rímska 2 — športové družstvo 
(angl.) — vládca imanátu — oslavná 
báseň. C: anglický futbalista — pe-
ňažné tresty — cudzia predpona 
(rudo-) — PRVÁ ČASŤ TAJNIČKY 
— mreža (nem.) D: odbytový pod-
nik Tesly — značka obkladačiek —
mn~$ké meno — africký prístav —
zn, nákladných áut NDR. E: nem. 
mužské meno — osobné zámeno —
množstvo hmoty alebo rudí, dav —
spojenie — zn. erbia — nem. sekta 
zo 16. St., usídlená na Slovensku. F: 
DRUHA A POSLEDNÁ ČASŤ TAJ-
NIČKY. G: česká predložka — pštro-
sovitý vták — obluda — rozpis par-
titúry pre jeden nástroj — čist doby 
kamennej — ŠPZ Prachatíc — česká 
športová skratka. H: Rímskych 949 
— juhoamerické ženské meno —
záp. norma citlivosti filmov — tažko 
sa rozhodovalo — spevácky zbor —
skr. súhv. Oltára — Bulharská tla-
čová agentúra. I: čes. krstné meno 

(Komenský) — kanadský spevák —
sprievod púštou — tmavé oblasti na 
Mesiaci a na Marse — ludový sláv-
nostný odev. J: mesto v sev. Iraku 
— zn. sov, pásových traktorov —
násilie — domáce meno Emanuely 
— rímskych 6 — zlé počasie (čes.) 
K: chemické zlúčeniny (alkoholické 
deriváty) — svetadiel — vábila —
gama Andromedy. 

ZVISLE: 1: schopnost telesa odrá-
žat svetlo — podvádza. 2: čistí, zjas-
ňuje prádlo na slnku — mesiac Mar-
sa. 3: ŠPZ Liberca — am. mužské 
meno — prechod cez rieku. 4: skrat-
ka abvoltu — indiánske symboly —
angl. ženské meno. 5: pulz — nestoj 
— skr. Velkého vozu — ŠPZ Lon-
dýna. 6: mužské meno — zn, star-
ších čs. autobusov — juhoamerické 
pohorie. 7: prázdny list v knihe —
fáza Mesiaca v dňoch na počiatku 
roku, potrebná k výpočtu Velkonoč-
nej nedele. 8: vojenské jednotky —
am. úrad pre výskum vesmíru —
skr. pre telefón. 9: pomócka gazdin-
ky (čes.) — čes. romantický básnik 
— drevnatá rastlina. 10: bloky ladu 
na vode — odroda, plemeno — 

Vesmír je náš suet 
Okresná hvezdáreň v Giair,i nad Hronom usporiadala 

dňa 31. 3. 1983 okresné kolo astronomickej sútaže Ves-
mír je náš svet. Súfaž boLa vyvrcholením práce astro-
nomických krúžkov pri základných školách v okrese 
Liar nad Hronom. Súfaže sa zúčastnili tieto základné 
školy: ZŠ Žarnovica, Brehy, Tekovská Breznica II. ZŠ 
Banská Štiavnica, I. ZŠ v Kremnici, II. a III. Z v Žia- 
ri nad Hronom, ZŠ v Jánovej Lehote i krúžok z DPaM 
v Kremnšci. Sú%ažili dvojčlenné družstvá, a to vo vše- 
obecnej astr•onómii, kozm°onautike a znalostLach o si-

18 19 20 21 22 23 24 

I
azda, snád. 11: skr. býv. strednej 
školy — športová potreba — ude-
nársky výrobok. 12: ludová vináreň 
— africká púši. 13: Saturnov mesiac 
— hovoril. 14: zn. astátu — cudzia 
predpona (pravý, správny, priamy) 
— zvieracia papula. 15: európsky 
futbalový turnaj — prítok rieky Mo-
ravy — ináč. 16: druh vzorky na 
látke — čes. populárny skladatel -
- staročeské zámeno. 17: lat. milu-
jem — odlom — zn. hliníka. 18: za-
pisovatel — slov. rekreačná oblast. 
19. chemická zlúčenina — maďar-
ský časopis na Slovensku — sólo 
v opere. 20: obruba obrazu — angl. 
vojenské letectvo — predložka so 
4. p. — ŠPZ Stará llubovňa. 21: zn. 
sov. lietadiel — práca — ŠPZ Kla-
tovy. 22: japonská hra — strach —
chemický prvok. 23: odvoz, odstaho-
vanie — pocit bezpečnosti. 24: na-
farbi! — športový člnok. 

VYLÚŠTENIE TAJNIČKY 
Z ČiSLA 3: 

Záujem ludstva o astronómiu 
zdóvodnil sovietsky astrofyzik V. 
A. Ambarcumian velmi lapidár-
ne: „Človek sa líši od prasata aj 
tým, že obor zdvihne hlavu a 
díva sa na hviezdy. 

ne°čnej sústave. Prvé sa umiestni°lo družstvo zo ZŠ Zar- 
novica, na druhom mieste drn7stvo II. ZŠ v Baaiskej 
Štiavmioi a na 3. mieste družstvo z III. ZŠ v Žiami nad 
Hronom. Všetci súfažiaci dostali diplom, vífazné druž-
stvá veoné ceny. Prvé dye družstvá postupujú do kraj-
ského kola. 

rJroveň vedomostí žiakov bola velmi dobrá; ukazuje 
to systematickú prácu vedúcich astronomických krúž- 
kov, za čo im všetky"m patrí pod'akovanie. Hodnoianým 
závenom súiaže bola prednáška doc. RNDr. Pavla Pa- 
luša, CSc., z MFF UK v Bratislave v rámci cyklu 
„Československí astronóm'ovia medzi nami" a s. Gallo- 
vej z Krnjskej hvezďárne v B. Bystrici. 

Melánia Príhodová 

143 



OBSAH 

Časopis u Počet výti. Dátum 
KOZMOS 

Kat. číslo 
92982 

Mono a priezvisko:  

miesto bydliska  

ulita  

číslo   posch,   Č. bytu  

PSČ 

dátum qodpis 

Objednávku vložte do obálky s adresou: 
Vydavatelstvo Obzor, n. p., 
ul. Čs. armády 35 
815 85 Bratislava 

• KOZMOS AKO DAR — Ak chcete Kozmos predplatif svojim pria-
teTom a venovaf im predpl'atné časopisu ako dar, napíšte list asi tohto 
znenia: Objednávam časopis KoLnos ako dar, posielajte ho na adre-
su . . , a zloženky na adresu. . . List adresujte na vydavatelstvo Obzor, 
Ös. armády 35, 815 85 Bratislava. 

• INZERÁTY na kúpu, predaj či výmenu astronomickej optiky alebo 
astronomickej literatúry uverejňujeme v našom časopise zdarma. Po-
sielajte ich na adresu: redakcia Kozmos, Hanulova 11, 84101 Bra-
tislava. 

PREDNÁ 
STRANA 
OBÁLKY 
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Badovec velký ako ping-pongová loptička bubnoval na stan 
a pokryl lúku. Tento nic každodenný prírodný úkaz pohotovo 
zachytila Ingrid Balážová z Modry a jej výstižné, bezprostredné 
zábery sú jste peknou spomienkou na vlaňajšie prázdniny. Svoj 
seriál troch reportážnych fotografií poslala Ingrid aj do sútaže 
Astrofoto 82 a získala tretiu cenu v kategórii snímok zaujíma-
ných prírodných úkazov. A pretože sútaž Astrofoto pokračuje 
aj v tomto ročníku, tešíme sa, že dostaneme aj dalšie zaujímané 
fotografie a diapozitívy s námetmi, ktoré stoja za to, aby sa 
zvečnili na snímke — a tých je naozaj dost. Napokon, nemusí 
priam padat fadovec či žiarit dúha, stačí, ak výstižne zachytíte 
pekné momentky, ktoré hovoria o vašom vztahu k astronómii. 
Jedna z troch kategórií súfaže má názov „Astronómia je mí j 
koníček" a je to téma naozaj vďačná a široká. Mimochodom, 
vlanj sa do súfaže Astrofoto prihlásili (vo všetkých vekových 
skupinách) iba muži, jedinou výnimkou bola 20-ročná autorka 
seriálu Badovec. Vieme, že záujem o amatérsku astronómiu nic 
je výlučne mužská záležitost, a preto dúfame, že sa v tohto-
ročnej sútaži uplatnia aj dievčatá. 




