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Štyridsafročné jubileum — to už je 
príležitosf zasnívaf sa nad archívny-
mi snímkami: takto sa stavalo naše 
prvé astronomické observatórium na 
Skalnatom Plese. Jeho činnosf začí-
na 19. septembra 1943. Na nasledu-
júcej fotografii je známa „starodal-
ská šesfdesiatka", ďalekohTad, ktorý 
takmer 35 rokov slúžil ako hlavný 
prístroj observatória. Prezývku do-
stal podia svojho prvého pósobiska, 
Starej 15ale (dnešné Hurbanovo), kde 
pracoval desaf rokov (1928-1938). 
Tesne pred okupáciou južného Slo-
venska dalekohlad demontovali a 
uskladnili v Prešove. O pár rokov, 
ked sa začalo budovaf observatórium 
na Skalnatom Plese, získal tento na 
svoju dobu špičkový prístroj A. Beč-
vář pre naše prvé profesionálne as-
tronomické pracovisko. Posledný zá-
ber je z roku 1977: starodalská šesf-
desiatka opar rozobratá na cóste 
k dalšiemu majitelovi — do Brati-
slavy na Matematicko-fyzikálnu fa-
kultu Univerzity Komenského. Pri-
stroj vyžaduje opravu najmá mecha-
nických častí, a preto na Skalnaté 
Pleso zakúpili v n. p. Zeiss Jena no-
vý ďalekohPad, tiež 60-cm reflektor, 
ktorý vidíte na farebných snímkach 
na str. 153. Starý dalekohTad bude 
po oprave inštalovaný na malom ob-
servatóriu, ktoré začína budovaf 
Univerzita Komenského pri svojom 
rekreačnom zariadení v Harmónii. 
Má slúžif najmá pri výuke študen-
tov astronómie. 

Snímky: Archív ACJ SAV. 



Dye jubileá 
naše] astronómie 

Pre rozvoj našej astronómie majú 
zásadný význam dye udalosti, kto-
rých výročie si tento rok pripomí-
name. Jednou je vybudovanie ob-
servatória na Skalnatom Plese, pr-
vého profesionálneho astronomické-
ho observatória na Slovensku, ktoré 
začalo svoju činnost pred štyridsia-
timi rokmi, 19. septembra 1943. Je-
ho vznik znamená vlastne zrod na-
šej astronómie. Druhou udalosfou 
historického významu, ktorá pod-
statne ovplyvnila celý další rozvoj 
našej vedy, je založenie Slovenskej 
akadémie vied ako najvyššej vedec-
kej inštitúcie na Slovensku. Po jej 
ustanovení 18. júna 1953 dostáva 
Štátne observatórium na Skalnatom 
Plese štatút Astronomického ústavu 
SAV. Stáva sa jedným zo zaklada-
júcich ústavov našej akadémie a 
získava pevné miesto v rámci nášho 
základného výskumu. 

Dnes, keá má náš ústav štyri pra-
coviská, pol stovky zamestnancov, 
vybudované odborné kontakty a nie 
nevýznamné zastúpenie v medziná-
rodných vedeckých organizáciách, 
s úctou a obdivom sa dívame na prá-
cu priekopníkov našej astronómie, 
ktorých zásluhou sa Skalnaté Pleso 
stalo v astronomickom svete poj-
mom. Dodnes nevybledli spomienky 
na objavy rekordného počtu komét, 
ktoré nám získali povesť kometár-
nej vefmoci a dodnes je Sečvářov 
atlas Skalnaté Pleso — dielo zakla-
datela našej hvezdárne — najpopu-
lárnejším atlasom hviezdnej oblohy 
na svete. Entuziazmus obdobia po-
čiatkov nášho observatória bol zá-
roveň půdou, z ktorej vyrástli dalšie 
generácie našich astronómov. 

Ak sa o československej astronó-
mie dá povedat, že svoje doterajšie 
úspechy dosiahla aj vdaka včasnej 
a uváženej koncentrácii na vybrané 
smery výskumu, o Astronomickom 
ústave to platí obzvlášf. Hod i sa po-
čet vedeckých pracovníkovi ústavu 
za posiedných desaf rokov zdvojná-
sobil, výskumná problematika je už-
šla ako bola v období založenie aka-
démie, avšak zachádza sa ovela da-
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lej v teórii a interpreteácii pozoro-
vaní. Menovite je ústav orientova-
ný na: 1. výskum Sluka, jeho akti-
vity a štúdium vzEahov Sluko—Zem, 
2. štúdium medziplanetárnej hmoty, 
jej dynamiky, interakcií a vývoja, 
3. na výskum premenných a peku- 
liárnych hviezd. Nepokrývame celé 
rozsiahle oblasti astronómie, a to ani 
čo sa týka objektov výskumu (napr. 
Mesiac, planéty, hviezdokopy, me- 
dzihviezdna hmota, Galaxia, extra-
galaktické objekty), ani čo sa týka 
metód výskumu (absolútna astro- 
metria, analytická nebeská mecha-
nika, stelárna štatistika a dynamika, 
fundamentálna spektroskopia, pola- 
rimetria, infračervená astronómia, 
pasívna rádioastronómia). Dokumen-
tuje to systematická snahu o kon-
centrované a čo najúčelnejšie využí- 
vanie všetkých sil a prostriedkov. 

Z hladiska socialistickej vedy je 
významná naša účas8 na programoch 
mnohostrannej spolupráce akadémií 
vied socialistických krajín INTER- 
KOZMOS, KAPG, Fyzika a vývoj 
hviezd. Dvojstranné dohody o spolu-
práci máme s tromi ústavmi v ZSSR 
a jedným v PER. 

V celosvetovom meradle je viizba 
výskumnej činnosti ústavu zabezpe-
čená priamou spoluprácou s význam-
nými svetovými astronomickými pra- 
coviskami, aktívnou účasCou na me- 
dzinárodných vedeckých poduja- 
tiach, ako aj vysokou aktivitou pra- 
covníkov ústavu v celosvetových as-
tronomických organizáciách, najmá, 
v Medzinárodnej astronomickej únii 
(IAU) a vo Výbore pre kozmický vý-
skum (COSPAR). 

VEDECKĚ VÝSLEDKY 

Výskum Slnka bol zameraný naj- 
mů, na štúdium časovo-priestorového 
rozloženia aktivity v slnečnej atmo- 
sfére a vzEah tejto aktivity k slneč-

nému magnetickému potu. Boii an= 
lyzované rózne periodicity v slneč-
nej aktivite, zavedený koronálny in-
dex slnečnej aktivity a skúmané tzv. 
„koronálny diery" na vlastných sy-
noptických mapách za posledné 3 
cykly slnečnej aktivity. Štúdium „ko-
ronálnych dier", identifikovaných 
ako zdroj „slnečného vetra", je dů-
ležité pre interdisciplinárny odbor 
fyziky vzfahov Sluko—Zem. Z bla-
diska prognóz slnečnej aktivity má 
význam zistenie charakteristickej po-
lohy protónových erupcií vo vzfahu 
k vefkorozmerným štruktúram mag-
netického pola a koróny a nájdenie 
dlhodobého rozložena „aktívnych 
dižok" na Slnku. Analýzou rotácie 
slnečnej koróny sa zistilo, že táto 
vrstva atmosféry rotuje ako pevné 
teleso. Analýza niekolkých eruptív-
nych protuberancií potvrdila, že sú 
významným zdrojom úniku koronál-
nej hmoty do medziplanetárneho 
priestoru, ktorá následne interaguje 
napr. so zemskou atmosférou a fy-
zikálne ovplyvňuje jej stav. Mate-
riály z úspešných expedícií ústavu 
za zatmeniami Sluka do republiky 
Niger (1973), Indie (1980) a ZSSR 
(1981) poskytli na základe novej me-
todiky významné poznatky najmu 
o stupni a smere polarizácie emisnej 
a bielej koróny, ako aj o štruktu-
rálnych vlastnostiach koróny v sú-
vislosti s aktivitou na povrchu Sln-
ha. Úspešná je spolupráca v progra-
me Interkozmos, KAPG a v niekto-
rých svetových pozorovacích projek-
toch. 

V meteorickej astronómie sa do-
siahli významné poznatky o vnútor-
nej stavbe meteorických rojov na 
róznych stupňoch ech vývoja. Zisti-
lo sa, že rozpad meteoroidov na páry 
a skupiny pokračuje len v najmlad-
ších rojoch a že v starších rojoch 
dochádza ku gravitačnej tvorbe vlák-
nitej štruktúry a negravitačnej sepa-
rácii meteoroidov podia velkosti, so 
značne zníženým obsahom drobných 
častíc. Určila sa horná hranica pro-
dukcie prachu za jeden obeh kométy. 
Dokázala sa koncentrácia slabých 
meteorov k základnej rovine slnečnej 
sústavy. Významné pokroky sa do-
siahli pri odlíšení meteorických ro-
jov od sporadického pozadia. Zistil 
sa výrazne prúdový charakter dráh 

Pohlad rybím okom na budovu observa-
tória na Skalnatom Plese. 
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sústavy sporadických meteorov. 
Z družicových pozorovaní sa odvodil 
spresnený flux mikrometeroidov. Do-
kázalo sa, že mikrometeoroidy sa 
nemóžu koncentrovat do prachových 
prúdov a že existuje možnost spdt-
ného zachytávania častíc, unikajú-
cich zo slnečnej sústavy po hyper-
bolických dráhach. Dokázalo sa, že 
meteorický komplex nie je v kvan-
titatívnej ani v dynamickej rovno-
váhe v obdobiach rádove 10i-10 ro-
kov a že k jeho obnovovaniu pod-
statne prispieva iba malý počet 
komét, výnimočných verkostou ja-
dier s dynamickým vývojom. 

Tradíciu kometárnych výskumov 
založil rad objavov komét a výpočty 
ich dráh. Vybudovala sa dynamická 
teória komét a asteroidov, určujúca 
vývojové trendy v róznych oblastiach 
slnečnej sústavy; zásadné výsledky 
sa dosiahli v problematike silných 
interakcií s planétami a v oblasti 
prechodov medzi stabilnými a nesta-
bilnými dráhami. Odvodilo sa prie-
storové rozloženie telies v sústave 
malých planét, jej celková hmotnost 
a rozdelenie hmotnosti na jednotlivé 
podsystémy. Zistila sa existencia 
prstenca komét medzi dráhami Jupi-
tera a Saturna, existencia „podkovo-
vitých" dráh a rezonančných medzier 
v sústave periodických komét. Ur-
čili sa priemerné životné doby komét 
v dráhach róznych typov, príčiny a 

frekvencia ich rozpadov a spósob ko-
nečného zániku. Výpočet frekvencie 
zrážok Zeme s vš.čšími medziplane- 
tárnymi telesami priviedol do súladu 
astronomické pozorovania s výsky- 
tom impaktných kráterov na Zemi a 
na Mesiaci. Medzinárodný ohlas vy-
volalo vysvetlenie známej Tunguz- 
skej katastrofy z r. 1908 zrážkou 
Zeme s úlomkom Enckeho kométy. 
Pre prípravu kometárnych sond 
programu Interkozmos sa vyriešil 
rad problémov, týkajúcich sa pres- 
nosti navedenia sondy, výberu cie- 
rového objektu a pravdepodobnosti 
jeho neočakávaných zmien počas ex-
perimentu. 

V stelárnom výskume sa zaviedla 
fotoelektrická metóda na presné po-
zorovanie zmien jasnosti hviezd 
v niekoTkých spektrálnych oblastiach. 
V priebehu dvoch desatročí sa získa-
lo vyše 150 tisíc pozorovaní premen- 
ných a pekuliárnych hviezd. Odvo-
dili sa fyzikálne parametre pulzujú- 
cich premenných hviezd a objasnili 
sa vztahy medzi fyzikáinymi veliči-
nami eruptívnych hviezd. Vypočítali 
sa presné elementy tesných dvoj-
hviezd a zistili sa nové poznatky o 
prenose hmoty medzi zložkanů, ako 
prejave ich vývoja. Aplikáciou dvoj- 
hviezdneho modelu prispelo sa k ob- 
jasneniu podstaty symbiotických 
hviezd. Štúdium magnetických Ap 
hviezd umožnilo objasnit niektoré 

pozorované zvláštnosti ich atmosfér. 
Previedol sa rozbor klasických me-
tód analýzy z hradiska ich použitel-
nosti pre magnetické Ap hviezdy a 
vypracovala sa modifikovaná tečna 
analýzy ich atmosfér. Dokázalo sa, 
že pozorované vlastnosti možno vy-
svetlit štruktúrou atmosféry, ktorá je 
odlišná od normálnych hviezd. Pre 
redukciu pozorovaní vyvinula sa špe-
ciálna technika, unikátny intenzitný 
mikrofotometer. Stelárny výskum 
ústavu je integrovaný v mnohostran-
nej spolupráci AV socialistických 
krajín „Fyzika a vývoj hviezd". 

Astronómia má v dejinách Tudstva 
zaujímavé postavenie. Vždy bola ve-
dou velmi praktickou — dala základ 
ku vzniku kalendára, spósobov na-
vigácie a stimulovala rozvoj fyziky 
— ale popri tom mala priamy vplyv 
aj na kultúrne dejiny Tudstva. Je ne-
sporné, že jej najvdčším prínosom sú 
objavy, ktoré rozširujú hranice náš-
ho poznania. Spomeňme len pokrok, 
aký dosiahla súčasná kozmológia: 
mohol niekto pred polstoročím tušit, 
že budeme študovat fyzikálne pome-
ry vesmíru v prvých minútach jeho 
vzniku? Je nesporné, že astronómia 
má zásadný vplyv na mysleme sú-
časného človeka. Vývoj tejto vedy 
nás presviedča stále jasnejšie o po-
znatelnosti materiálneho sveta, ktorá 
je nevyčerpatelným zdrojom Tudskej 
aktivity. 

Začiatky observatória 
na Skalnatom Plese 

Hlavným iniciátorom výstavby observatória bol 
RNDr. Antonín Bečvář, ktorý sa neskór stal jeho pr-
vým riaditelom. Doktor Bečvář bol meteorológ a astro-
nom. Keď sa v roku 1937 stal klimatológom Štátnych 
kúpelov na Štrbskom Plese, inštaloval tu ďalekohlad, 
ktorý si sám postavil a od februára 1938 začal ním 
pozorovat. Na Štrbskom Plese získal nádherné série 
snímok niekolkých komét, pravide lne pozoroval Slnko 
a malými komorami fotografoval meteory. Jednoduché 
prostriedky, ktoré mal k dispozícii však neuspokojo-
vali jeho pro fesionálny záujem, a preto čoraz silnejšie 
vyvijal úsilie o vybudovanie hvezdárne v Tatrách. Ako 
silný argument mu poslúžila skutočnost, že 60 crn re-
flektor, demontovaný pred maďarskou oku páciou Sta-
rej Dale (dnešné Hurbanovo), ležal nevyužitý v sklade 
v Prešove. Presadit výstavbu hvezdárne v iažkých Voj-
nových rokoch vóbec nebolo lahké — napriek tomu cie-
lavedomost a zanietenie zvítazili. Pri výbere miesta pre 
stavbu hvezdárne zohrala rozhodujúcu úlohu novopo-
stavená lanovka na Lomnický Štít. Vrchol Lomnického 
Štítu bol odmietnutý pre nedostatok miesta a tažké 
životné podmienky a tak bola pre stavbu zvolená malá 
vyvýšenina nad Skalnatým Plesom v nadmorskej výške 
1783 m. Stavba hvezdárne bola dokončená vo velmi 
krátkom termíne — na jeseň 1943. 

Pri výbere miesta pre stavbu hvezdárne robil dr. 
Bečvář aj astroklimatieké pozorovania, no v súčasnosti 
sa ukazuje, že jeho odhad podmienok na Skalnatom 
Plese bol až priliš optimistický. Totiž v rokoch vý-
stavby a tesne po výstavbe holi meteorologické pod-
mienky ovela lepšie než neskoršž priemer. V rokoch 
tesne po 2. svetovej vojne bolí získané série pozorovaní, 

ktoré svojou dlžkou už neboli v ďalšom období preko-
nané. Napríklad v auguste 1946 boto 27 nocí, počal 
ktorých bolí na Skalnatom Plese vizuálne skupinovo 
pozorované meteory. V roku 1946 sa tiež dosiahla séria 
až 250 dní za sebou, počal ktorých holi pozorované sl-
nečné škvrny. Neskór sa však postupne ukázalo, že 
Skalnaté Pleso paty£ k najveternejším miestam v Tat-
rách. S výnimkou zžmných obdob£, keď vytvorená in-
verzná vrstva v rozdelení teploty v atmosfére spóso-
buje v tejto nadmorskej výške dlhšie obdobia pekného 
počasia, nic sú celoročné podmienky pre pozorovanie 
prílžš dobré. 

Obdivuhodným výkonom v iažkých vojnových pod-
mienkach bob o postavenie hlavného ďalekohladu podla 
neúpinej dokumentácie. Z dnešného hradiska pósobí 
až neskutočne, že prakticky jeden človek, mechanik 
Vladimír Kiss za pomoci astronóma Antonína Bečvářa, 
dokázal takúto vec bez možnosti konzultovania, bez 
toho, aby kedykolvek predtým videí v činnosti velký 
astronomický ďaleko hrad. Prvé pozorovanie slnečnej 
fotosf éry sa uskutočnilo 19. septembra 1943, prvá sním-
ka meteorickými komorami bola získaná 24. septembra 
1943, prvé skupinové pozorovanie meteorov 9. augusta 
1944, prvá snímka 24 cm reflektorom 16. augusta 1944 
a prvá snímka 60 cm reflektorom vo velkej lcupole 16. 
októbra 1944. 

Koncom vojny, v januári 1945 bola všetka práca na 
observatóriu prerušená. Jedna ustupujúca fašistická 
jednotka dostala príkaz zničit pred svojím odchodom 
celé zariadenie hvezdárne. Pracovníci lanovky však od-
mietli vyviezt Nemcov hone a pne zlé počasie a nedo-
statok času sa vojaci už pešo na Skalnaté Pleso ne-
dostali (velkou výhodou sa ukázala byt skutočnost, že 
strojovňa lanovky bola hore na Plese). Vyhodili však 
do vzduchu dolnú stanice lanovky a prvý stožiar a pre-
rušili elektrické vedeme na Skalnatom Plese. Pozoro-
vania v oboch kupolách sa obnovili až po polročnej 
prestávke, 19. júla 1945. 

RNDr. J. SVOREŇ, CSc. 

146 



Bečvářove 
atlasy 

Najznámejším a najpoužívanejšfm 
kresleným astronomickým atlasom 
na svete je Bečvářov Atlas Coeli 
Skalnaté Pleso 1950.0. Na jeho 16 
velkých mapách, pokrývajúcich celá 
hviezdnu oblohu v mierke 1° = 0,75 
cm, sú v súradnicovej sjeti pre ekvi-
nokcium 1950,0 zakreslené všetky 
hviezdy jasnejšie ako 7,75 magnitú-
dy, odstupňované podia velkosti. 
Osobitne sú označené vjzuálne a 
spektroskopické dvojhvjezdy, viac-
násobné sústavy, novy, supernovy a 
najjasnejšie rádiové zdroje; Balej gu-
lové a galaktické hviezdokopy, galak-
tické a extragalaktické hmloviny do 
13. magnitúdy, obrysy váčších difúz-
nych a temných hmlovín, obrysy 
Mliečnej cesty, ekliptjka, galaktický 
rovník a medzinárodné hranice sú-
hvezdí. Oproti jným atlasom je At-
las Coeli jedinečný najmá zobraze-
ním všetkých plošných a difúznych 
zdrojov, viditelných v ďalekohladoch 
o priemere do 20 cm. To z neho uro-
bilo ideálnu pomócku napr. pre hla-
danje komét — prácu, ktorá vznik 
atlasu do istej miery aj motivovala. 
Vysoká dokonalost a prehYadnost 
máp je príčinou, prečo tento atlas 
už po tni desatročia slúži ako nepo-
strádatelná pomócka pri nočnej prá-
ci na profesionálnych hvezdárňach 
celého sveta, takisto ako pri pozoro-
vaniach náročných astronómov-ama-
térov. 
Atlas vznikol v rokoch 1947-1948 

na základe 12 róznych astronomic-
kých katalógov a asi desiatky foto-
grafických atlasov. Na jeho príprave 
sa podielal kolektív, zložený pre-
važne zo študentov, ktorí v tých ro-
koch trávili prázdniny praxou na 
Skalnatom Plese. Celá koncepcia 
atlasu a definitívna kresba s popi-
som je však až do poslednej čiarky 
dielom samotného dr. A. Bečvářa. O 
rozsahu práce si možno urobit pred-

Dr. Antonín Bečvář, sumka z r. 
1941. Archív AŮ SAV 

stavu z toho, že do súradnicovej sie-
te bole treba podia diktátu vyniest 
a znova skontrolovat polohy asi 
35 000 objektov. Spolu s prekrývajú-
cimi sa okrajovými oblasíami, opa-
kovanými na dvoch alebo troch ma-
pách, bolo to temer 50 000 objektov; 
a pre každý bole treba nastavit nu-
látko na jednu z 20 vyznačených 
hodnót, prípadne vybrat správnu 
šablónu. Vela úmornej práce si vy-
žiadalo doplňanie základného Bos-
sovho hviezdneho katalógu — vtedy 
najvhodnejšieho pre tento účel ale, 
žial, nie celkom úpiného po limitnú 
jasnost zakreslovaných hviezd. Tu 
bole treba prejst temer štvrt milió-
na hviezd Draperovho katalógu a 
hviezdy, chýbajúce v Bossovom ka-
talógu, nielen identifikovat, ale aj 
polohu každej z nich opravit o 50-
ročnú precesiu. 

Atlas po prvý raz vydala Čs, astro-
nomická spoločnost v r. 1948. Krát-
ko potom nasledoval jeho druhý diel 
Atlas Coeli U — katalóg róznych úda-

joy o vyše 12 000 vybraných objek-
tech (obyčajné hviezdy len do 6,25 
magii., ostatné objekty kompletne 
ako na mapách). V r. 1956 vyšla 
v Nakladatelstve ČSAV zdokonalená 
verzia atlasu v 6-farebnej tlači. Prá-
vo zahraničných vydaní odkúpila 
harvardská Sky Publishing Corpo-
ration, ktorá atlas spropagovala vo 
svojom najrozšírenejšom populárno-
vedeckom časopise Sky and Telesco-
pe. Tu vyšiel celý rad vydaní — od 
luxusného až po „polné", zmenšené, 
s bielymi hviezdami na čiernom poli. 
Honorár bol na žiadost autora vy-
platený v špeciálnych astronomic-
kých fotografických platniach, ktoré 
v nasledujúcich rokoch podstatne 
zvýšili účinnost ďalekohladov obser-
vatória na Skalnatom Plese. 
Dr. A. Bečvář pokračoval v tvorbe 

atlasov aj po odchode do invalidné-
ho d8chodku, vo svojom rodisku 
v Brandýse nad Labem. Výsledkom 
boll tni atlasy oblohy v škále 1° _ 
= 2 cm: Atlas Eclipticalis (oblast 
medzj —30° a +30° deklinácie, na 32 
mapách), Atlas Borealis (oblast se-
verne od ±30° dekljnácie, na 24 ma-
pách) a Atlas Australis (oblast južne 
od —30° deklinácie, na 24 mapách). 
Tieto atlasy sú určené pre špeciál-
nejšie účely. Výber hviezd nie je ob-
medzený ich jasnostou, ale znalostou 
presných polóh a vlastných pohybov; 
hviezdokopy a hmloviny nie sú za-
kreslené, ale 6-farebná tlač je vy-
užitá na rozlíšenie 6 základných 
spektrálnych typov hviezd. Aj tieto 
atlasy sa prostredníctvom Sky Pu-
blishing Corporaťjon rozšírili do ce-
lého sveta. Slúžia najmä pre výber 
referenčných hviezd pri fotografickej 
astrometrii a fotometrii; osobitne sa 
uplatnili v prvej fáze merania po-
lóh umelých družíc. 

Azda najváčším uznaním Dr. A. 
Bečvářovi (1901-1962) za jeho atlasy 
bole posmrtné pomenovanie jedného 
z kráterov na Mesiaci menom Beč-
vář. Je istotne obdivuhodné, ak sa 
po celé tni desatročia udrží na špici 
vedeckých pomócok v určitej oblasti 
jediné, jedinečné dielo, akým bol 
Atlas Coeli Skalnaté Pleso. Až v r. 
1981 sa objavjl úspešný konkurent, 
Tirionov Atlas 2000.0, ktorý zrejme 
prevezme vedúcu úlohu po prechode 
od dosial používaného ekvinokcia 
1950.0 na ekvinokcium 2000.0. Tirio-
nov atlas má mierku zváčšenú na 
1° = 1 cm, skladá sa z 26 namiesto 16 
máp a obsahuje hviezdy do 8,0 magn., 
t. j. asi o tretjnu viac ako Bečvářov 
atlas. Pohlad na tohto o generáciu 
mladšieho konkurenta, z éry samo-
činných počítačov, je azda najváč-
šou poklonou, akú Atlas Coeli Skal-
naté Pleso mohol dostat: temen všet-
ko, až po značky pre rózne typy 
objektov, delenie škál a typ písma 
je prevzaté z Atlasu Coeli. Tak málo 
sa na tomto diele dalo po 30 rokoch 
vylepšit! 

Ľ. K. 

~ 

Ukážka z Bečvářovho Atlasu Coeli, 
na ktorej vidíme severnú časí sú-
hvezdia Škorpióna. 
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Hostia nášho 
observatória 

Za 40 rokov exžstencie observató-
ria na Skalnatom Plese holi v jeho 
priestoroch uvítaní hostia velmi róz-
norodí. Kole govia z ústavou SAV a 
ČSAV, študenti na praxi, meteorické 
expedicie, mnohopočetné stredoškol-
ské, vysokoškolské a návodné exkur-
sie, redaktora čs. i zahraničnéco roz-
hlasu, tlače, televízie, krátkeho filmu. 
V povojnových rokoch záujem verej-
nosti o astronómiu nadobudol nové 
dimenzie. Sjet krajských, okrasných 
a ludových hvezdární na Slovensku 
sa začala budovat po r. 1952, preto 
Astronomický ústav SAV suploval 
aj vedecko-popularžzačnú činnost na 
Slovensku. Mnoho bob o záujemcov 
o prehliadku východnej kopuly ob-
servatória, kde bol umiestnený naj-
vdčší slovenský, póvodne staroďalský 
60-cm reflektor. Naši hostia zapiso-
vali svoje dojmy do hrubých písa-
niek, umiestnených na stolku vo 
vstupnej hale hvezdárne, avšak moje 
úsilie nájst tieto najstaršie zápisy 
bob o neúspešné. V roku 1960 bola 
zavedená nová, reprezentačná kniha 
návštev, ktorá slúži doteraz. Z nej 
pržpomeniem tže návštevy a stretnu-
tie, ktoré zanechali hlbšiu stopu 
u pracovníkov ústavu a časte jšie si 
ich pripom£name pri róznych pra-
covných a spoločenských príležitos-
tiach. 

Z významných vládnych a stranic-
kych predstavitelov sme v našom 
kruhu uvítali v septembri 1961 ge-
nerála L. Svobodu, neskór preziden-
ta ČSSR. 7. júla 1965 nás neočaká-
vane navštívil vtedajš£ predseda vlá-
dy ČSSR s. J. Lenárt a zotrval na 
pracovisku dlhšiu dobu v neformál-
nej diskusži o činnosti ústavu. Na 
naše pracovisko často zavítali dele-
gácie z róznych štátov Afriky, Azie 
a Kuby, ako aj delegácie komunis-
tických sirán. 

Z návštevy umeleckých osobností 
sa traduje návštevy hercov ND 
v Praha, uskutočnená v októbri 1961. 
Skupinu 12-tich hercov viedol O. 
Krejča a bolí v nej aj zasl. um. Smo-
lík, Filipovský, Hóger a Glázrová. 

Náš ústav navštívili aj viacerí vý-
znamní vedci neastronomických špe-
cialžzácií. V apríli 1963 sme mali 
velmi milú celodennú návšteve prof. 
J. Hamburgera, chirurga z Par£ža, 
ktorý paty£ k priekopn£kom trans-
plantácie obličky. Týždenný pobyt 
akademika Kolmogorova spomíname 
nielen pre jeho mimoriadnu skrom-
nost a unikátne práce z matematic-
kej štatistiky, ale aj pre jeho neza-
budnutelný lyžiarsky výkon v strmej 
francúzskej mulde. Pri návšteve no-
sitele Nobelovej ceny akademika Ka-
picu bol záujem o astrofyzikálne 
témy taký spontánny a diskusia taká 
bohatá, že náš vzácny host se ne-
stihol zapísat do knihy návštev. 

Prof. M. Konček, čl. kor. SAV, vie-
dol v októbri 1965 slávnostnú dele-
gáciu z príležitosti 25. výročia me-
teorologických pozorovaní na Lom-

Vlani navštívila náš ústav dr. Eleanor F. Helin, známa najmu objavmi via-
cerých planétiek typu Apollo, dlhé roky vynikajúea pozorovatelka na Schmid-
tovom dalekohTade palomarského observatória. Na snímke pri debate s RNDr. 
E. Pittichom, CSc., pracovníkom oddelenia medziplanetárnej hmoty na AÚ 
SAV. Foto: L. Scheirich 

nickom Štíte. Návštevy členov Pred- 
sedníctva SAV, ako aj vedeckých 
kolégii SAV i ČSAV, tiež nie sú 
zriedkavé. Pripomeniem slová aka-
demika SAV D. Blaškoviča z máje 
1966: „Pri každej návšteve Astrono-
mického ústavu SAV na Skalnatom 
Plese si uvedomujem dóležitost a 
náročnost práce vedeckých pracov-
níkov a technikov na tomto praco- 
visku". 

Urobit reprezentatívny výber z pa-
lety medzinárodne uznávaných ved- 
cov-astronómov, ktorí navštívili Skal-
naté Pleso je naozaj tažké; Spome- 
niem aspoň niektorých z nich: S. 
Arend — (USA) — 1948, B. V. Ku- 
karkin a E. R. Mustel ZSSR — 1951; 
T. Banachiewicz a W. Z000, PLR — 
1952; A. K. Das, India — 1953; J. 
Hoppe a H. Bartl, NDR — 1955; E. 
M. Slonim, ZSSR — 1957; B. J. Le-
vin, ZSSR — 1959; L. DezsS, MLR 
— 1960; V. P. Konopleva, ZSSR — 
1966; P. M. Millman, Kanada — 1966 
a 1980; B. A. Lžndblad, Švédsko - 
1967 a 1981; E. Kostakova, ZSSR — 
1968 a 1970; B. A. Mc Intosh, Ka-
nada — 1982; B. G. Marsden, USA 
— 1967 a 1980; S. Aggarwal, India 
— 1981; E. F. Helin, USA — 1982. 
Od r. 1980 sme tiež v bohatšej mie- 
re privitali hostí z Talianska: A. Ca-
rusi, 1980, 1981; G. B. Valsecchi, — 
1980; G. Cevolani — 1982; A. A. Vit-
tone — 1981, 1982; L. Milano — 1981; 
S. Mancuso — 1982. 

Pri budovaní koronálnej stanice na 
Lomnickom štíte nám odovzdali svo-
je bohaté experimentálne skúsenosti 
M. N. Gnevyšev a R. S. Gnevyševa 
z Horskej stanice AV ZSSR v Kislo- 
vodsku. Boli u nás na dvoch mesač- 
ných vedeckých pobytoch v r. 1961 
a v marci 1964. Z Výskumného ústa-
vu teoretickej astronómie v Lenin-
grade sme prijali viacero vedeckých 
pracovníkov. Medzi prvými bola Š. 
Šaraf — 1966, neskór sme uvítali J. 
V. Batrakova — 1979 a M. A. Bela- 
jeva — 1982. 

Spoločný výskum slečno-zem-
ských vztahov viedol k neformálnej 
spolupráci s pracovn£kmi IZMIRAN-u 
z Troitska pri Moskve. E. I. Mo- 
gilevskij bol u nás v r. 1968, S. A. 
Iošpa v r. 1971, V. G. Utrobin a V. 
N. Iškov v r. 1980. G. V. Kuklin zo 
SibIZMIRAN-u v Irkutsku sa so-
známil s naším výskumom Slnka v r. 
1965 a 1980. 

Medzi najvýznamnejšie akcie v his-

tórži Astronomického ústavu SAV 
patria dva sympóziá Medzinárodnej 
astronomickej linie (IAU), ktoré sa 
konali v septembri 1967 v zotavovni 
Morava v Tatranskej Lomnici. Po 
skončení 13. kongresu Medzinárodnej 
astronomickej únže v Prahe bolí 
usporiadané Sympózium IAU Č. 33 
„Fyzika a dynamika meteorov" a 
Sympózium IAU Č. 34 „Planetárne 
hmloviny". Pri tejto príležitosti se 
3. septembri 1967 pržšlo pozržet na 
observatórium na Skalnatom Plese 
pržbližne 70 zahraničných účastní kov 
sympózií. Z plejády slávnych mien 
uvediem A. B. Underhill, (Holand-
sko), J. Terzian (USA), R. Minkow-
ski (USA), R. E. Mc Crosky (USA), 
A. Bojarčuk (ZSSR), Gurzadjan 
(ZSSR), H. Hirose (Japonsko). 

Prav idelne poriadame Konzultácie 
akadémií vied socialistických krajin 
o fyzika Slnka. Spočiatku se konzul-
tácie konali každé dva a teraz každé 
tni roky. Prvá konzultácia se konala 
v r. 1961 v Tatranskej Lomnici iba 
za čs.-polskej účasti. Tretža konzul-
tácia se konala v októbri 1964 v Tat-
ranskej Lomnici a siedma konzultá-
cia v septembri 1973 v Starom Smo-
kovci. Pra účastníkov konzultácií bolí 
zorganizované prehliadky pracovísk 
na Skalnatom Plese a Lomnickom 
štíte. 

Zvláštnu atmosféru mali stretnutia 
pracovníkov Astronomického ústavu 
SAV s kozmonautmi. Bolí u nás iba 
dvaja, a to americký kozmonaut slo-
venského póvodu Cernan a v októbri 
1982 sovžetsky kozmonaut Savinych. 

Monumentálnost tatranských štítov 
a prudké zmeny vysokohorského po-
časia umocňujú zážitky našich hostí. 
Dr. Nataši N. Stepaňan z Krymské-
ho astrofyzikálneho observatória se 
podanilo počas krátkych troch dní 
pobytu na Astronomickom ústave 
SAV predniest dva odborné pred-
nášky, preznžet si observatórium na 
Skalnatom Plese a dokonce pozoro-
vat emisnú korónu na Lomnickom 
štíte. Svoje dojmy z mrazivého de-
cembra 1981 zapísala sice stručne, 
ale spontánne: „Zanechávam tu svo-
je srdce". Týmto vyznaním končím 
listovanie v našej knihe návštev. 
Končím s nostalgiou, že mnohých 
vzácnych lud£ — našich hostí, som 
pre obmedzený rozsah článku ne-
uviedla ani menom. 

A.ANTALOVA 
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Pracoviská Astronomického ústavu SAV 
1 - Observatórium na Skalnatom Plese boto založené 
r. 1943. Hlavný prístroj, 60 cm reflektor vyrobený v n. 
p. Zeiss Jena, sa využíva od r. 1960 na trojfarebnú 
UBV fotometriu najmá premenných hviezd. Jeho po-
intér slúži súčasne aj na pozorovanie Slnka — snímko-
vanie fotosféry a od r. 1967 aj chromosféry pomocou 
úzkopásmového filtra H alfa. V malej kupole je 30 cm 
astrograf (štvoršošovkový refraktor) s 13 cm pointérom. 
2 — Observatórium na Lomnickom štíte, dobudované 
r. 1962, je špecializované na pozorovanie slnečnej ko-
róny. Na spoločnej montáži sú dva 20 cm koronografy. 
Jedným sa snímkujú protuberancie, druhým spektrum 
koróny na dvoch vinových dlžkach (červená koróna, 
637,4 nm, charakteristická pre kludné oblasti na Slnku 
a zelená koróna, 530,3, oblast vyžarovania aktívnych 
oblastí). 
3 — Oddelenie pre výskum medziplanetárnej hmoty 
v Bratislave boto založené r. 1955 a má pracovisko 
v areáli SAV. Je to teoretické pracovisko, ktorého hlav-
ným prístrojom je počítač HP 9830, inštalovaný r. 1974 
a postupne vybavený vonkajšími pamáiami a perifér-
nym zariadením. 
4 — Vila Tatry v Tatranskej Lomnici je riadiace a ad-
ministratívne centrum ústavu. Váčšinu z jej maličkých 
miestnostf zaberajú pracovne vedeckých pracovníkov. 
Sú tu aj prístroje na spracovávanie pozorovacieho ma-
teriálu (Abběov komparátor, počítač SM 4-20 a dalšie). 
Póvodne boil vo vile byty a izbičky pre zamestnan- 
coy ústavu. 
5 — Nový areál ústavu v Starej Lesnej sa má postupne 
vybudovat do r. 1985. Dokončené sú už pavilóny pre 
horizontálny spektrograf (na snímke), kde sa na bu-
dúci rok namontujú aj dva áalekohIady (15 a 20 cm) 
na výskum Slnka. Súčastou areálu bude nová budova 
ústavu (pracovne, knižnica) a telemetrické stredisko na 
príjem meraní z družíc. 
Ústav postupne ujedli títo riaditelia: dr. Antonín Beč-
vář (1943-1950), člen korešpondent ČSAV Vladimír Guth 
(1951-1956), dr. Záviš Bochníček (1956-1958), dr. Lud-
mila Pajdušáková (1958-1979) a dr. Július Sýkora (od 

4 r. 1979). 

3 Dnes má Slovenská akadémia vied 59 pracovísk 
s vyše 4200 zamestnancami. Vysokoškolské vzdelanie 
má 45 0/0 pracovníkov, z nich polovica vedeckú hod-
nost. Astronomický ústav má 51 pracovníkov, z nich 
25 má vysokoškolské vzdelanie; vedeckých pracovníkov 
je 18 (jeden DrSc. a 17 CSc.). Trinásti naši vedeckí pra-
covníci sú individuálnymi členmi Medzinárodnej astro-
nomickej únie (IAU). Funkciu jedného zo šiestich vi-
ceprezidentov IAU zastáva doc. RNDr. Lubor Kresák, 
DrSc., člen kor. SAV, ostatní sa podieIajú na práci via-
cerých komisií. V mnohostrannej spolupráci socialis-
tických krajín je ústav aktívny v KAPG (Komisia aka-
démií pre planetárny geofyzikálny výskum), ako aj 
v programe Fyzika a evolúcia hviezd. Náš ústav stál 
pri zrode spolupráce socialistických krajín vo výskume 
Sluka: konzultácia o heliofyzike, ktorú sme organizo-
vali r. 1961, prerástla na regionálne konferencie o vý-
skume Sinka, pravidelne organizované v socialistických 
krajinách. 5 



Vedecké výsledky Astronomického ústavu SAV 

RNDr. JAN ŠTOHL, CSc. Meteory, 

kométy, asteroidy 
Výskum medziplanetárnej hmoty (meteorov, komét, 

asteroidov) patrí k hlavným výskumným oblastiam slo-
venskej astronómie od samého založenia observatória 
na Skalnatom Plese pred štyridsiatimi rokmi. Spočiatku 
sa tento výskum orientoval na systematické pozorova-
nia meteorov a komét; získali sa desaftisíce vizuálnych 
a tisíce teleskopických pozorovaní meteorov, ktoré svo-
jou homogenitou patria medzi najlepšie pozorovací 
rady a v prípade teleskopických pozorovaní sú vůbec 
najkvalitnejším pozorovacím materiálom na svete. Ob-
javený bol meteorický roj Ursíd, 18 komét a niekolko 
asteroidov. Určovali sa presné polohy komét a počítali 
sa ich dráhy. Ešte viac sa však ústav stal známym v od-
bornom svete teoretickými prácami o štruktúre, pohy-
boch, vzniku, vývoji a vzájomných genetických vzfa-
hoch jednotlivých sústav medziplanetárnej hmoty; ten-
to teoretický výskum začal svoj prudký rozvoj najetá 
po založení vysunutého pracoviska ústavu (oddelenia 
medziplanetárnej hmoty) v Sratislave. V tomto odde-
lení ústavu dnes pracuje 9 vedeckých a 6 technických 
pracovnikov. Napriek tomu, že vo výskume medzipla-
netárnej hmoty nedisponujeme žiadnymi unikátnymi 
prístrojmi, dosiahnuté výsledky predstavujú vrcholnú 
svetovú úroveň. Z množstva prioritných výsledkov, do-
siahnutých pracovníkmi Astronomického ústavu SAV 
vo výskume medziplanetárnej hmoty, uvádzame iba 
niektoré najzaujímavejšie. 

ROZPAD KOMET 

Náš teoretický výskum komét sa 
zameral najmá na problematiku ich 
původu, vývoja a zániku. Zistilo sa, 
že postupný pokles absolútnej jas-
nosti komét prebieha ovela pomal-
šie ako predtým predpokladali zná-
mi zahraniční autori (Vsechsvjatskij, 
Whipple a m í) a že typická periodic-
ká kométa prekoná 200-300 priblí-
žení k Slnku ako aktívne teleso, oba-
lené žiariacou atmosférou. Pomalý 
pokles jasnosti, vyvolaný odčerpáva-
ním zásob ladu, občas prerušia krát-
ke výbuchy. Statistickým rozborom 
sa dokázalo, že práve výbuchy temer 
pri každej desiatej kométe umožnia, 
alebo aspoň ulahčia jej objav. Po-
rovnanie počtu a dráh komét, aste-
roidov a meteoroidov róznych vel-
kostí viedlo k záveru, že len malá 
časí komét sa na konci aktívneho 
obdobia mení na tmavé asteroidálne 
telesá; medzi známymi asteroidmi sa 
špecifikovali možné bývalé kométy a 
ukázalo sa, že ich je velmi málo. 
Váčšina kometárnych jadier sa na-
koniec celkom rozpadne, a k čiastoč-
ným rozpadom dochádza už počas 
aktívnej fázy ich existencie. Jedným 
z produktov takéhoto rozpadu boto 
aj teleso, ktoré v r. 1908 vyvolalo 
známu Tunguzskú katastrofu a ktoré 
sa podla našich výpočtov predtým 

oddelilo od kométy Encke. Naše vý-
sledky tiež vyvrátili niektoré nedáv-
ne predstavy o charakteristických 
vlastnostiach nejmladších komét, 
prichádzajúcich po prvý raz do blíz-
kosti Slnka. Dokázalo sa, že sa ne-
líšia od ostatných ani častejším roz-
padaním jadier, ani pomalším ras-
tom jasnosti pri približovaní k Slnku. 

Stavba sústav malých planét a ko-
mét bola dalším důležitým okruhom 
skúmaných problémov. Vypočítala 
sa celková hmotnost prstenca aste-
roidov (3 X 10'-1 kg), jej rozdelenie 
na telesá různych velkostí a ich dy-
namické skupiny. Zistené rozdelenie 
v rodinách asteroidov pomohlo osvet-
lit okolnosti ich vzniku. Už vyše sto 
rokov je známa rezonaričná štruktúra 
sústavy malých planét, ktorej preja-
vom sú tzv. Kirwoodove medzery 
(vyhýbanie sa obežným dobám, sú-
meratelným s obežnou dobou Jupi-
tera). Až u nás sa podarilo dokázat, 
že rezonančně medzery podobného 
původu existujú aj v sústave perio-
dických komét. 

KOMETY MESIACMI PLANET 

Spolupráca s Ústavom kozmickej 
astrofyziky CNR v Ríme, ktorý má 
k dispozícii jeden z najváčších sa-
močinných počítačov využívaných 

pre riešenie astronomických úloh, 
nám umožnila rozšírit výskumy v ob-
lasti astrodynapniky na modelovanie 
rušených dráh. Táto najmodernejšia 
technika dovoluje získat informácie 
o všetkých možných spůsoboch po-
hybu, zatial čo pozorovania a vý-
počty pre reálne telesá pokrývajú 
iba velmi obmedzený počet známych 
prípadov. 

Pripojená dvojica obrázkov ilustru-
je dva vybrané výsledky. Prvý z nich 
vznikol pri modelovaní pohybu telies 
obiehajúcich v dráhe kométy Oterma 
v malých odstupoch pred ňou a za 
ňou. Dráha skutočnej kométy (C) a 
dvoch zo súboru fiktívnych telies, 
ktoré sa po presne rovnakej dráhe 
priblížili k Jupiteru o 9,5 a 14 dní 
skór, je tu znázornená voči spojnici 
Slnka s Jupiterom (bodkovaná čia- 
ra), teda v rotujúcej sústave súrad- 
níc. Teleso D by zostalo vo vnútri 
Jupiterovej dráhy najmenej 250 ro-
kov, čiže desat ráz dlhšie ako sku- 
točná kométa. Teleso E by sa do- 
konca stalo najmenej na 100 rokov 
družicou Jupitera — čo je dosial vů-
bec najdlhšie zachytenie kométy pla- 
nétou, zistené počítačovým modelo- 
vaním. Najdlhší známy skutočný 
prípad (kométa P/Gehrels 3, ešte 
pred objavom), trval iba 7 rokov. 
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Zem 

Druhý obrázok ukazuje iný unikát-
ny príklad. Tu je znázornený rozptyl 
prúdu meteorických čiastočiek, uvol-
nených z kométy FfLexell pri pre-
chode perihéliom v r. 1770, po stret-
nutí s Jupiterom v r. 1779. Bodky 
predstavujú polohy Jupitera a Sa-
turna na dráhach okolo Sluka (hviez-
dička) ; piné čiary lievikovitý rozptyl 
čiastočiek do róznych smerov, po-
dobný výbuchu. V tomto prípade išlo 
o prvé výpočty so zahrnutím negra-
vitačných efektov — tlaku slnečného 
žiarenia na malé meteorické čias-
točky. Ukázalo sa, že týmto spósobom 
móže vzniknút meteorický roj, zlo-
žený iba z velmi slabých meteorov. 

ROJE HALLEYOVEJ KOMÉTY 

Vo výskume meteorických rojov sa 
u nás už desatročia venuje osobitná 
pozornost októbrovým Orionidám a 
májovým Eta Aquaridám. Sú to roje, 
ktoré majú svoj pévod v Halleyovej 
kométe. Zo štúdia pohybu Halley-

Halleyova kométa 

Na obrázku je znázornený prúd 
meteorických častíc vytvorený počal 
300 prechodov Halleyovej kométy 
okolo Sluka; pri prechode Zeme prú-
dom ho pozorujeme ako meteorické 
roje Orioníd a Eta Aquaríd. 

ovej kométy v slnečnej sústave za 
posledných 4000 rokov a z radaro-
vých pozorovaní jej meteorických ro- 
jov sa zistilo, že v dósledku plane- 
tárnych porúch kométa periodicky 
mení polohu svojej dráhy v priesto- 
re nakláňajúc sa okolo svojej velkej 
polosi v rozpátí 25° za 300 obehov 
(24 000 rokov) a že uvoYnené častice 
pritom postupne utvorili v priestore 
pás orientovaný takmer kolmo na 
rovinu dráhy Zeme, ktorého prierez 
má v blízkosti zemskej dráhy roz- 
mery približne 0,04 X 0,44 AU. Z roz- 
loženia meteorov pozorovaných pri 
prechode Zeme prúdom sa určila 
existencia piatich takýchto úzkych 
pásov, ležiacich blízko seba a čias- 
točne sa prekrývajúcich, čo viedlo 
k záveru, že kométa vykonala vo 
vnútornej oblasti slnečnej sústavy 
najmenej 1500 obehov, pričom dosiaY 
stratila až 80 % svojej póvodnej 
hmotnosti. 

Sporadické meteory, ktoré nepatria 
k určitým meteorickým rojom, tvo- 
ria hlavnú časi meteorickej zložky 
medziplanetárnej hmoty a ich vý- 
skumu sa venuje na našom ústave 

velká pozornost. Analýzou pozoro-
vaného rozložena radiantov a roč-
nei variácie frekvencií sporadických 
meteorov sa zistilo, že velká časí ich 
dráh má výrazne prúdový charakter, 
ktorému najlepšie zodpovedá vypra-
covaný teoretický model širokého di-
fúzneho prúdu sporadických meteo-
rov s vysokou excentricitou a ma-
lým sklonom, cez ktorý prechádza 
Zem dvakrát ročne, vždy v trvaní 
takmer troch mesiacov (október—de-
cember, apríl—jún). 

Pre teleskopické pozorovania me-
teorov a ich spracovanie sme u nás 
vyvinuli póvodnú metodiku, ktorá 
sa dnes už bežne používa aj v zahra-
ničí. Podrobné návody na pozorova-
nie teleskopických meteorov, vydané 
napr. v Japonsku a v Holandsku, 

obsahujú váčšinu ilustrácií a pomoc-
ných tabuliek, prevzatých z našich 
prát. Vypracovali sme nové metódy 
na určovanie radiantov, preskúmali 
závislost pozorovanej jasnosti na 
uhlovej rýchlosti, na velkosti a tva-
re zorného pola i stupeň úpinosti 
pozorovaní pre meteory róznej jas-
nosti. Aplikácia metód na vlastné 
rozsiahle pozorovania viedla k viace-
rým zaujímavým výsledkom, najmá 
čo sa týka zastúpenia menších čias-
točiek v meteorických rojoch a ich 
rozloženia pozdlž zemskej dráhy. Je 
zaujímavé, že u nás zistené ročně 
zmeny velmi dobre súhlasia so zme-
nami počtu rovnako velkých meteo-
roidov podia neskorších radarových 
pozorovaní z Austrálie, čo svedčí o 
ich globálnom a trvalom charaktere. 

Naše asteroidy 
Hod i hIadanie malých planét — čiže asteroidov — nebolo nikdy v progra-

me observatória na Skalnatom Plese, niekolko sa ich našlo pri fotografic-
kom sledovaní mých objektov. V dvoch prípadoch sa podarilo získat celé 
série astrometrických meraní a vypočítat predbežné dráhy, ktoré sa stali 
základom pre identifikáciu ojedinelých zahraničných pozorovaní, skorších 
i neskoršfch, uložených v databanke centrály IAU pre malé planéty. Tým 
objavitelia po zaradení asteroidu do zoznamu očíslovaných objektov získali 
právo podat návrh na jeho pomenovanie. 

Prvým takýmto pr£padom bol aste-
roid 1807 Slovakia, ktorý objavil M. 
Antal 30 cm astrografom 20. augus-
ta 1971. C. M. Bardwell ho v cen-
trále IAU identifikoval so stratený-
mi objektami, pozorovanými v ok-
tóbri 1928 v Heidelbergu, v októbei 
1948 v Turku, v máji 1951 na Mt. 
Wilsone, v auguste 1951 vo Fort Da-
vise, v júli 1954 v Bloomingtone, 
v apríli 1960 v La Plate a v októbri 
1971 v Naučnom na Kryme. V čase 
pomenovania, temen pol storočia po 
prvom pozorovaní, mal tento aste-
roid už 8 róznych predbežných ozna-
čení! Obieha na vnútornom okraji 
hlavného prstenca malých planét, 
pritom sa k Slnku približuje až na 
1,83 astr. jednotky. Spolu s celou os-
minou očíslovaných asteroidov patri 
do najpočetnejšej rodiny Flora. 

Časove prvým, ale registráciou až 
druhým objavom zo Skalnatého Ple-
sa bol asteroid 1989 Tatry. Našli ho 
A. Paroubek a R. Podstanická na 
svoje] sn£mke 60 cm reflektorom z 20. 
marta 1955. Až po dvadsžatich ro-
koch ho C. M. Bardwell identifiko-
val s objektami, pozorovanými v ok-
tóbri 1935 v Johannesburgu, vo feb-
ruári 1944 v Turku, v novembri 1964 
v Nankingu, v decembri 1968 a znova 
v auguste 1971 v Naučnom. Asteroid 
obieha vo vnútornej časti hlavného 
prstenca, po drábe podobnej najjas-
nejšiemu asteroidu 4 Vesta. 

Ďalšie dye planétky bolž sice ob-
javené v zahraničí, ale ich mend ma-
jú spojitost s naším ústavom. Aste-

Asteroid 
číslo, meno 

1807 Slovakia 
1849 Kresák 
1989 Tatry 
2619 Skalnaté Pleso 

roid 1849 ťšresák objavil 14. januára 
1942 K. Reinmuth 40 cm astrografom 
observatória v Heidelbergu. Do zo-
znamu očíslovaných objektov sa do-
stal po identifikácii s neskorš£mi po-
zorovaniami v marti 1948 v Uccle a 
v novembri 1951 vo Fort Davise. 
Meno vybrala medzinárodná komi-
sia, na ktorú K. Reinmuth — obja-
vitel najvi čšieho počtu asteroidov 
v histórii — preniesol toto právo ne-
dlho pred smrtou. Asteroid 2619 
Skalnaté Pleso objavilž 25. júna 1979 
E. Helinová a S. J. Bus 122 cm 
Schmidtovou komorou austrálskeho 
observatória v Siding Spring. Pred-
tým sa už našiel na sn£mkach 40 cm 
astrografom Krymského astrofyzikál-
neho observatória v Naučnom z ok-
tóbra a novembra 1975. Meno vybrala 
E. Helinová ako ocenenže výsledkov 
nášho observatória a služieb, ktoré 
jej po roky pozorovaní poskytoval 
Atlas Coelž Skalnaté Pleso. Tieto dva 
asteroidy obiehajú po podobných, 
nápadne kruhových dráhach vo von-
kajšej časti prstenca. 
Základné charakteristiky všetkých 

štyroch spom£naných asteroidov sú 
uvedené v nasledujúcej tabulke. 
Maximálne jasnosti sú fotografické 
a vztahujú sa na perihéliovú opozi-
cžu. Priemery sú odvodené z predpo. 
kladeného priemerného albeda aste-
roidov v pr£slušnej rodine alebo 
pásme. Spektrá, rotačné doby, ani 
nepravidelnosti tvaru nic sú dosial 
v žiadnom prípade známe. 

H. A. 

stredná obež. 
vzdialenost doba 

od Sluka [roky] 
[a• j•] 
2,23 
3,05 
2,35 
3,01 

max. priemer 
jasnost [km] 

[m] 

3,32 14,5 8 
5,33 15,7 35 
3,61 14,9 11 
5,21 17,0 17 
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Náš najváčší áalekohTad, reflektor 
s priemerom zrkadla 60 cm, ktorý vidí-
te na farebných snímkach, je v hlavnej 
kupole observatória na Skalnatom Ple-
se. Fri prehliadke hvezdárne budí vel-
ký záujem návštevníkov a takmer 
v každej skupinke sa nájde niekto, ko-
ho zaujíma, aký je to zážitok_ pozorovat 
hviezdy cez takýto velký ďalekohlad. 
Lenže my sa cez tento prístroj na hviez-
dy nedívame a nemáme ho ani na fo-
tografovanie oblohy. Slúži na presné 
meranie jasnosti najmá pramenných 
hviezd, prípadne aj komét — a na tieto 
účely už dnes astronómia využíva citli-
vejšie a objektívnejšie metódy než je 
Iudské oko alebo fotografická emulzia. 
V cassegrainovom ohnisku clalekohPadu 
je fotoelektrický fotometer, ktorý zblíz-
ka vidíte na fotografii vTavo hore. Je-
ho srdcom je fotonásobič maniaci svet-
lo hviezdy na elektrický prúd, ktorý je 
potom možné meraf vhodným meracím 
zariadením. Informáciu o jasnosti ob-
jektu dostávame s presnosfou na tni ti-
síciny magnitúdy a vďaka tomu získa-
vame už velmi dobrý záznam toho ne-
patrného, ale charakteristického kolí-
sania svetla premennej hviezdy, ktoré 
— graficky znázornené ako svetelná 
krivka — je už podkladom pre našu 
prácu. Fotometer má sady výmenných 
farebných filtrov, aby sa žiarenie hviez-
dy dalo skúmaf v róznych spektrálnych 
oblastiach. Z fotometrie napríklad zá-
krytových dvojhviezd možno už odvo-
dné mnohé ich vlastnosti, napríklad roz-
mery hviezd tvoriacich sústavu, ich 
vzájomnú vzdialenosf, sklon dráhy, pe-
riódy obehu zložiek a ich zmeny, ktoré 
nás upozornia na to, že sa V sústave 
niečo zaujímavé deje. Hradá sa vysvet-
lenie, navrhujú sa modely. Ale ako vi-
díte, aj u nás by to už bez elektroniky 
išlo fažko. Tento fotometer r. 1965 vy-
robili v dielňach Karlovej Univerzity. 
Nahradil starší typ fotometra, ktorý 
ešte nemal automatickú registráciu sig-
nálu. Na záznam údajov z fotometra nám 
do vlaňajška slúžila ústredňa UM-10 
vyrobená v Metre Blansko, ktorú sme 
prispósobili na riadenie fotometra a zber 
pozorovacích údajov (obr. v strede). 
Dolu je nové záznamové zariadenie, 
založené na počítaní impulzov, ktoré sa 
v elektronike fotometra vytvárajú v zá-
vislosti na intenzite dopadajúceho svet-
la. Teda nemeria sa intenzita prúdu, ale 
frekvencia, takže údaje dostávame v čí-
selnej forme, čo podstatne 'skracuje 
spracovávanie. Celé toto nové prídavné 
zariadenie k fotometru sme vyvinuli 
v spolupráci s Katedrou rádioelektroni-
ky Elektrotechnickej fakulty SVŠT 
v Bratislave a jeho parametre sú po-
rovnatelné s podobnými zariadeniami 
používanými vo svete. —zv—

► 

Vo východnej kupole (cez ktorú pekne vid-
no aj masív Lomnického štítu) je hlavný 
dalekohYad ná.šho observatbria. Na Skalna- 
tom Plese je od r. 1978. 

Foto: J. Zverko a L. Scheirich 





Prvá kométa objavená na Skalnatom Plese 1946 II Pajdušáková—Rotbart—Weber. Napravo je kométa 1955 III Mr-

kos a dolu najjasnejšia a najkrajšia zo všetkých komét objavených v Tatrách — 1957 V Mrkos. Obe tieto Mrkosov¢ 
kométy holi objavené volným okom. Fotografie z archívu AÚ SAV. 



Tatranské kométy 
Už na začiatku svojej existen- 

cle sa observatórium na Skalna- 
tom Plese preslávilo objavmi ko-
mét. Zo 70 komét objavených 
v rokoch 1946-1959 na celom sve- 
te 18 pr•ipadlo na observatóriá na 
Skalnatom Plese a na Lomnickom 
štíte, na Palomarské observató- 
rium 13 a na ostatné svetové ob- 
servatóriá po 5 alebo menej. Náš 
podiel tvoru l piné dye tretiny 
všetkých vizuálnych objavov, te-
da spravidla objavov jasnejších 
komét, vrátane tých, ktoré sa 
dali nájst iba z južnej pologule 
Zeme. Tieto čísla svedčia o takom 
stupni úpinosti hTadania, aký sa 
dosiaT nedosiahol nikde inde. 

Systematické hTadanie komét 
dalekohTadmi Sómet-Binar 25 X 
100 pokrývalo temer v každej lu- 
nácii celú oblohu až po difúzne 
objekty 10. vePkosti; jedna náj- 
dená kométa pripadala pritom 
v priemere na 300 hodin hTada- 
nia. Aby sa využili aj inak bez-
výsledné pozorovania, zazname-
návala váčšina pozorovatePov ú-
daje o teleskopických meteoroch, 
ktoré pri hPadaní komét preleteli 
zorným polom dalekohTadu. Tak-
to vznikla zbierka vyše 4000 po-
zorovaní velmi slabých meteorov, 
v tom čase najbohatšia na svete. 
Na nej sa podarilo zistit dva vý-
znamné poznatky, až neskór po- 
tvrdené zahraničnými radarový-
mi pozorovaniami: výraznú kon- 
centráciu dráh slabých meteorov 
k základnej rovine slnečnej sús- 
tavy a pokles zastúpenia rojo-

vých meteorov mech; sporadický-
mi s klesajúcou veTkostou čiasto-
čiek. 

V prípade objavu novej komé-
ty sa hned po získaní prvých 
troch pozorovaní priamo na ústa-
ve počítala jej dráha a efemerida. 
V mnohých prípadoch boll naše 
výpočty uverejnené ako prvé a 
umožnili sledovanie kométy aj na 
mých observatóriách. 

Naši pozorovatelia mali nad-
priemerné štastie na objavy ko-
mét, určitým spósobom výnimoč-
ných. Tni z nich boli krátkoperio-
dické; obežná doba kométy P/ 
Honda-Mrkos-Pajdušáková je do-
konca šiesta najkratšia spomedzi 
všetkých komét, ktoré sa kedy 
pozorovali. Jej dráha, prechádza-
júca až do polovice medzi dráhy 
Venuše a Merkúra, bola v posled-
nom storočí velmi stála, a kométa 
v nej mala aj v minulosti často 
dosahovat 8.-9. veIkosť. V prí-
pade komét P/Tuttle-Giacobini-
-Kresák a P/Perrine-Mrkos išlo o 
nový objav dávno stratených pe-
riodických komét. Prvá z nich sa 
Po Tuttlovom objave z r. 1858 ne-
pozorovala pri 8 návratoch k Sln-
ku a po novom Giacobiniho ob-
jave z r. 1907 pri dalších 7 ná-
vratoch; druhá sa po pozorova-
niach v r. 1896 a 1909 nenašla pri 
6 nasledujúcich návratoch. Všetky 
tieto tni periodické kométy sa už 
v súčasnosti pravidelne pozorujú 
v presne vypočítaných dráhach. 
Osobitná pozornost sa venuje ko-
métam P/Ronda-Mrkos-Pajdušá-

ková a P/Tuttle-Giacobini-Kresák, 
pretože sú vybrané medzi niekoT-
ko najvhodnejších cieTových ob-
jektov pre budúce kometárne son-
dy. Opačný extrém tvorí páí no-
vých komét, ktoré v pripojenej 
tabulke možno rozpoznat podia 
obežných dób dlhších ako milión 
rokov. Tieto kométy podia všet-
kého v čase objavu prechádzali 
v blízkosti Slnka po prvý raz a 
išlo teda o medziplanetárne tele-
sá z hraníc slnečnej sústavy, na 
najranejšom vývojovom stupni. 

Najkrajšou z tatranských komét 
bola nesporne kométa 1957 V 
Mrkos. V maxime jasnosti vytvo-
rila široký prachový chvost s je-
dinečnou pásovou štruktúrou syn-
chrón, prezrádzajúcou únik hmo-
ty do chvosta v časove izolova-
ných dávkach. Velmi dobre vidi-
telná prostým okom bola aj ko-
méta 1955 III Mrkos. Tieto dye 
jasné kométy, ako jediné z osem-
nástich, neboli objavené binarom, 
ale prostým okom na súmrakovej 
oblohe v blízkosti Slnka. Kométa 
P/Tuttle-Giacobini-Kresák pri svo-
jom návrate v r. 1973 dva razy 
vybuchla, pničom vždy prechodne 
zvýšila svoju jasnost až 4000-ná-
sobne. Také silné výbuchy sa do-
sial nepozorovali na žiadnej inej 
kométe a F. L. Whipple na nich 
nedávno založil svoju hypotézu 
o zrážkach dvojitých kometár-
nych jadier. Kométa 1954 VIII 
Vozárová patrila medzi niekoIko 
vzácnych prípadov, ked sa pozo-
roval anomálny prachový chvost 
privrátený k Slnku — a bola do-
siaT asi jediným prípadom, ked 
anomálny chvost bol jasnejší ako 
hlavný chvost, smerujúci od Sln-
ka. Kométy 1954 II Pajdušáková 

Kométa dátum 
objavu 

jasnost pri maximálna 
objave jasnost 
(magn.) (magn.)* 

vzdialenosť 
perihélia 

(a. j.) 

obežná doba 
(roky)** 

1946 II Paj dušáková—Rotbart—Weber 30. V. 1946 7 6 1,02 dlhá 
1947 III Bečvář 27. III. 1947 9 9 0,96 dlhá 
1948 II Mrkos 20. XII. 1947 9,5 9,5 1,50 7 000 000 
1948 V Pajdušáková—Mrkos 15. II. 1948 10 8,5 2,11 5 000 000 
1948 XII P/Honda—Mrkos—Paj dušáková 3. XII. 1948 9 8 0,56 5,22 
1951 II Pajdušáková 4. II. 1951 8,5 8 0,72 dlhá 
1951 IV P/Tuttle—Giacobini—Kresák 24. IV. 1951 10,5 9 1,12 5,47 
1952 V Mrkos 27. IV. 1952 10 8,5 1,28 600 
1953 II Mrkos 28. XI. 1952 10 7,5 0,78 dlhá 
1953 III Mrkos—Honda 12. IV. 1953 9 8,5 1,02 6 000 
1954 II Pajdušáková 3. XII. 1953 11 9,5 0,07 dlhá 
1954 VIII Vozárová 28. VII. 1954 9 9 0,68 3 000 000 
1954 XII Kresák—Peltier 26. VI. 1954 10 8,5 0,75 5 000 000 
1955 III Mrkos 12. VI. 1955 3,5 3,5 0,53 350 
1955 VII P/Perrine—Mrkos 19. X. 1955 9 9 1,15 6,46 
1956 III Mrkos 12. III. 1956 9 8 0,84 dlhá 
1957 V Mrkos 29. VII. 1957 3 0,5 0,35 it 000 
1959 IX Mrkos 3. XII. 1959 8 5 1,25 2 000 000 

* Pre krátkoperiodické kométy v danom obehu 
** Pre dlhoperiodické kométy pred priblížením k Sinku 
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Dye snímky kométy P/Tuttle-Giacobini-Kresák s odstupom jedného dňa do-
kumentujú silné výbuchy, pri ktorých kométa mnohonásobne zvýši svoju 
jasnost. Cez astrograf na Skalnatom Plese snímkoval M. Antal. Fotografie 
z archívu MJ SAV. 

a 1954 XII Kresák-Peltier patria 
medzi desiatku komét, ktoré prav- 
depodobne celkom zanikli už po-
čas pozorovaného obehu okolo 
Slnka. Z hladiska pohybu medzi 
planétami bola velmi zaujímavá 
kométa 1959 IX Mrkos, ktorej o- 
bežná doba sa po stretnutí s Ju- 
piterom skrátila z 1 700 000 rokov 
na 7700 rokov; silnejšie poruchy 
sa predtým zaznamenali len 
u troch dlhoperiodických komét. 
Kométa 1946 II Pajdušáková pre-
šla vo velmi malej vzdialenosti od 
Saturna a od Zeme, kométa 1954 
II Pajdušáková vo velmi malej 
vzdialenosti od Zeme a od Venu-
še. 

Fri hladaní nových komét sa na 
Skalnatom Plese hladali podia 
publikovaných predpovedí aj zná-
me periodické kométy, vracajúce 
sa do vnútornej oblasti slnečnej 
sústavy. A. Mrkos takto našiel na 
snímkach 60 cm reflektorom v r. 
1949 kométy P/Reinmuth 1 a P/ 
V5is919 1, v r. 1950 kométu P/Da- 
niel a v r. 1955 kométu P/Olbers. 
1',. Pajdušáková našla v r. 1956 
binarom známu kométu P/Crom- 
melin, ktorá sa predtým bezvý- 
sledne hladala fotograficky, pre- 
tože bola 10° od predpovedanej 
polohy. V r. 1973 našiel pracovník 
ústavu M. Antal 2-metrovým on- 
dřejovským reflektorom kométu 
P/Schwassmann-Wachmann 2. 

L. Kresák 

• MIKROMETEOROIDY ŽIJYJ 
KRATŠIE než sa donedávna mys-
lelo. Výskumom týchto najdrob- 
nejších meteorických teliesok, 
ktoré sa registrujú detektormi na 
umelých družiciach Zeme, sa do-
kázalo, že mikrometeorické pro-
dukty rozpadu komét sa nemóžu 
koncentrovat do prachových prú- 
dov. Podarilo sa určit mechaniz-
mus pulzácie dráh takýchto čas- 
tíc a dokázat, že medziplanetár- 
nou eróziou a priamym tlakom 
žiarenia sa životné doby mikro- 
meteoroidov skracujú až 10-ná- 
sobne oproti hodnotám, ktoré sa 
dosial všeobecne prijímali. 
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Bolidy v sieti 
Do výskumu velmi jasných me-

teorov — bolidov sme zapojení sie-
tou celooblohových komór, ktorá 
má v súčasnosti na Slovensku 6 
staníc a začala svoju činnost už 
v r. 1964. Je súčastou Európskej 
bolidovej siete (naše stanice v nej 
pokrývajú 11 % jej efektívnej 
plochy), ktorej cielom je získat 
fotografické záznamy preletov 
velmi jasných meteorov, aby sa 
dali vypočítat ich dráhy a určit 
pravdepodobné miesto pádu prí-
padných meteoritov. Celkove sa 
u nás doteraz získalo 160 fotogra-
fií bolidov, z toho najviac na 
Skalnatom Plese (40). Na zazna-
menanie jedného bolidu bob o treba 
exponovat v priemere 180 hodín. 
Najefekťívnejšími stanicami sú 

Skalnaté Pleso (110 hodín na me-
teor) a Trenčianske Stankovice 
(130 hodín na meteor). V jednom 
prípade sa s istotou zaregistroval 
pád meteoritu, a to meteoritu 
„Zvolen", 29. mája 1979. Vypočí-
taná hmotnost telesa pred vstu-
pom do atmosféry bola 225 kg, 
najváčší z troch úlomkov mal ko-
nečna hmotnost 1 kg. Žial, úlom-
ky spadli do oblasti velmi ne-
vhodnej pre hladanie (priamo 
v meste Zvolen alebo v jeho naj-
bližšom okolí) a napriek úsiliu 
niekolkých expedícií nepodarilo 
sa ich nájst. 

Na fotografii je snímka zhoto-
vená pomocou celooblohovej ko-
mory na Skalnatom Plese. 



RNDr. ANNA ANTALOVA, CSc. Naša 
naiblizsia hviezda 

Najzaujímavejšie poznatky o Sluku sú určite tie, ktoré 
nám ukazujú, čo má táto naša najbližšia, centrálna hviez-
da slnečnej sústavy spoločného s inými, vzdialenejšími 
hviezdami podobného typu. Z tohto hradiska je zásadným 
nedávne zistenie, že pravidelné cykly magnetickej aktivi-
ty má nielen Slnko, ale aj mé hviezdy, avšak len od urči-
tého veku. V mladosti mávajú hviezdy nepravidelné pre-
javy magnetickej činnosti; iba u hviezd starších ako 500 
miliónov rokov sa začínajú ustalovat 7-14 točné cykly. 
Preto sa oprávnene pýtame, akú úlohu vlastne hrá mag-
netická aktivita v evolúcii hviezd a súčasne sa snažíme 
stále podrobnejšie preskúmat jej prejavy. Túto možnost 
pozorovania zblízka nám poskytuje len jediná hviezda —
Slnko. 

Od čias, čo S. H. Schwabe objavil 
existenciu 11-ročného slnečného cyk-
lu, uplynulo takmer poldruha storo-
čia a fyzika Slnka medzitým pod-
statne pokročila. Vieme, že Slnko má 
dipólové magnetické pole, avšak 
okrem neho sa vytvárajú na jeho 
disku aj lokálne magnetické polia, 
s mohutnostou až stovák militesla, 
ktoré sa prejavujú ako aktívne ob-
lasti — miesta, kde pozorujeme škvr-
ny, protuberancie, filamenty, erup-
cie a koronálne štruktúry. Aj tieto 
lokálne magnetické polia sú bipolár-
ne. Vyskytujú sa len v páse 30° nad 
a pod slnečným rovníkom a frekven-
cia ich výskytu je najvyššia v čase 
maxima 11-ročného slnečného cyklu. 
Vtedy, ked magnetická aktivita Sln-
ka vrcholí, mohutné slnečné dynamo 
sa prepóluje. Zmena polarity mag-
netických pólov Slnka pritom nie je 
celkom pravidelná; vyskytli sa prí-
pady, že oba slnečné póly znali až 
počas niekoIkých mesiacov súhlasnú 
magnetickú polaritu. 

OBLASTI NAŠHO VÝSKUMU 

Všetky javy, ktoré pozorujeme na 
Slnku, súvisia teda so slnečným mag-

Cez filter, ktorý prepúšfa žiarenie ionizo-
vaného vodíky (H alfa) móžeme pozorovat 
horúcu, hornú vrstvu slnečnej atmosféry 
— chromosféru. Slnečné škvrny sem „pre-
svitajú" z fotosféry, ktorá leží asi o 2 tisíc 
km nižšie. Najviac žiaria oblasti horúcej, 
ionizovanej plazmy (vodíkové flokule). Na-
proti tomu magnetické slučky, ktoré sa 
tvoria v dolnej koróne, majú o mnoho ti-
síc stupňov nižšiu teplotu, a preto ich vi-
díme v absorpcii. Tieto tmavé vlákna —
filamenty — sa dvíhajú až do výšok nie-
koTko stotisíc km. Kec? sa vytvoria na 
okraji slnečného disku, máme možnost vi-
diet ich zboku a vtedy im hovoríme pro-
tuberancie. Na Skalnatom Plese beží prog-
ram fotografovania chromosféry od ok-
tóbra 1971. Fotografia, ktorá zachytáva ce-
lý slnečný disk, je snímkovaná 7. 8. 1982 
o 07 41 15 SEČ s použitím filtra Daystar 
— University. Detail chromosféry je z 12. 
9. 1974 o 07 17 10 SEČ. 

Snímky z archívu ACT SAV. 

netizmom. Preniknút bližšie k jeho 
podstate možno len postupným, naj-
prv len popisným, detailným štú-
diom útvarov, ktoré sú charakteris-
tickými prejavmi vývoja a zmien 
mohutného magnetického popa našej 
centrálnej hviezdy. 

Od založenia nášho observatória 
sme publikovali 146 póvodných ve-
deckých prát, ktorými naše praco-
visko prispelo do mozaiky poznatkov 
o obrovskom magnete — Slnku. Tieto 
práce možno podia zamerania rozde-
lit do troch skupín. V prvej sú tie, 
ktoré prispievajú k poznaniu záko-
nitostí slnečných cyklov. Začiatkom 
60-tych rokov sme v spolupráci s dr. 
Gnevyševom upozornili na to, že sl-
nečný cyklus nevrcholí iba jediným 
maximom, ale o dva roky po ňom 
vzniká tzv. druhé maximum, cha-
rakterizované výrazným zvýšením 
počtu slnečných škvír a zvýšenou in-
tenzitou žiarenia korány v spektrál-
nej čiare 13-krát ionizovaného žele-
za, teda v zelenej koróne, ktorá je 
charakteristická pse aktívne oblasti 
Slnka. Podobné štúdie sme urobili 
aj pre mé prejavy slnečnej aktivity: 
pre obdobie 17.-20. cyklu slnečnej 

aktivity sme študovali cyklus vý-
skytu erupcií, pre 20. cyklus výskyt 
rázových vIn (rádiových zábleskov 
II. typu) a ich súvislost s koronál-
nymi emisiami. Fri štúdiu korány 
sme skúmali aj súvislost medzi pre-
javmi slnečnej aktivity v optickej a 
rádiovej oblasti. Zhrnutím súčasných 
názorov na túto problematiku je náš 
referát na póde sympózia Medziná-
rodnej astronomickej únie Č. 91 „Ko-
ronálne odozvy na veIkoškálové a 
dlhodobé javy nižších vrstiev slneč-
nej atmosféry", ktorý predniesol na 
pozvanie tejto komisie RNDr. J. Sý-
kora, CSc. 

Druhý, velmi početný okruh na-
šich prát súvisí s úsilím o vytvore-
nie komplexného modelu aktívnej 
oblasti ako celku, s prihliadnutím na 
lokálne i veIkoškálové magnetické 
polia. Nájst súvislost medzi určitým 
javom na Slnku (napríkiad dynami-
ka škvrny) s výsledným prejavom 
slnečnej aktivity (erupcia, zmena ko-
rány) a preštudovat túto udalost 
v jednotlivých vrstvách slnečnej at-
mosféry — to je program, aký ne-
zvládne žiadne jednotlivé pracovisko 
na svete, a preto sa úsilie slnečných 
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Tmavé vlákna v okolí slnečných škvřn sú miesta, kde chladnejšia plazma zo škvrny prúdi do okolitej fotosféry 
rýchlostou 6-7 km/s. Jasné miesta, ktorých vidíme v okolí škví'n menej, reprezentujú zas opačný a ovePa pomalší 
pohyb plazmy. Tento tzv. Everschedov jav nie je zatiaT objasnený. Štruktúru fotosféry — granuláciu možno pozoro-
vat s rozlišovacou schopnosfou 1-2 oblúkových sekúnd. Granule majú životnost iba 8-10 minút a rozmery 1800 km 
v priemere. Teplota fotosféry je 5700 K; vo vyššej atmosfére Slnka, v chromosfére, je rozmedzie teplót 8-20 tisíc 
stupňov, pričom jednotlivé typy útvaru majú velmi rozdielnu teplotu. 

astronómov spája v medzinárodných 
programoch. Naším príspevkom boli 
štúdie rotačných a vlastných pohy- 
bov slnečných škvá'n; zistili sme, že 
v slnečnej škvrne vznikne penumbra 
len za predpokladu, že sa vytvoria 
indukované magnetické polia, kto-
rých mohutnost dosiahne hodnotu 
minimálne 200 mT. Ďalej sme zistili, 
že najčastejšia vzdialenost medzi no-
hami jednotlivých filamentov je 
26 000 a 47 000 km, čo svedčí o úz-
kom vztahu medzi filamentami a 
supergranulárnou štruktúrou fotosfé-
ry. Naše práce ukázali, že zoskupenie 

jednotlivých skupín slnečných škvřn, 
ako aj kinematické vlastnosti sta-
rých a nových škvf'n súvisia so vzni-
kom chromosferických erupcií. Prá-
ce, ktoré sme urobili v rámci celo-
svetovej akcie Solar Maximum Year 
v americko-maďarsko-českosloven-
skej spolupráci, sú zhrnuté v publi-
kácii „Vzájomná súvislost nového 
magnetického toku, erupcií a fila-
mentov". 

Tretí okruh našich prác sa zame- 
riava na štúdium zdrojov slnečného 
vetra, ktorý zasahuje ďaleko do me-

dziplanetárneho prostredia. Spraco- 
vali sme dlhoročné pozorovania celo- 
svetovej siete koronálnych staníc a 
vydali monografiu Atlas synoptic-
kých máp koróny za obdobie 1947-
1976. Obsahuje 402 synoptických 
máp, na ktorých sú zachytené vlast-
nosti koronálnych útvarov v závis-
losti od fázy cyklu slnečnej aktivity 
a od heliografickej šírky. Tieto prá-
ce úzko súvisia s činnostou observa- 
tória na Lomnickom štíte, ktoré je 
jednou z deviatich staníc celosveto- 
vej siete na pozorovanie slnečnej ko-
rány. 
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Už dávno je známe, že aktívne oblasti sa postupne, v priebehu 11-ročného cyklu posúvajú stále bližšie k slnečné-
mu rovníku. Tam, kde je aktivita najváčšia (najtmavšie oblasti) sú miesta najčastejšieho vzniku slnečných škvi''n 
(pulzy aktivity). Na tomto tzv. motýTovitom diagrame vidíme, že kontúry, ohraničujúce oblasti magnetickej akti-
vity, sú symetrické voči slnečnému rovníku (pre taký to charakteristický tvar podobný motýliemu krídlu dostali 
diagramy svoj názov). Na ústave sme spracovali plochy slnečných škvřn za takmer storočie (1875-1971) a už na 
tomto základnom materiáli sa ukázalo, že od 14. cyklu (1900) prevažujú škvrny na severnej pologuli, pričom naj-
výraznejšia asymetria sa prejavila v 19. cykle (s maxi mom 1957, druhým 1959). Zistilo sa, že čím je usporiadanie 
útvarov aktivity lokálneho magnetického popa zložitejš ie, tým je pravdepodobnost vzniku mohutných erupcií vdčšia. 
Klasické pozorovania slnečných škvín dávajú teda cen né podklady aj pre štúdium podmienok vzniku erupcií, a 
preto treba doceňovat význam sústavných amatérskych pozorovaní na tomto poli. 
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Koronálna stanica 
na Lomnickom štítě 
Objav a zdokonalenie korónografu 

dalo podnet k vybudovaniu špeciali-
zovaných observatórií na miestach 
s velkou nadmorskou vyškou, kde sa 
slnečná koróna pozoruje pravidelne. 
Jednou z takýchto koronálnych sta-
níc je aj naše observatórium na Lom-
nickom štíte. Otázky, ktorých rie-
šením sa snažíme prispiet k pozna-
niu slnečnej aktivity, móžeme, zhrnúi 
do týchto okruhov: 

•Ako sa prejavuje cyklus slnečnej 
aktivity v koróne? 

mAké zmeny nastávajú v koróne 
nad aktívnymi oblastami počas ich 
vývoja? 

•Aké metódy možno použit na ur-
čeme fyzíkálnych parametrov ko-
ronálnej plazmy? 

• Ktoré fyzikálne mechanizmy pod-
mieňujú vznik koróny a jej veIko-
škálová dynamiku? 

Samozrejme, žiadne pracovisko ne-
maže samotné objasnit problémy, 
ktoré sa týkajú podstaty slnečnej 
aktivity, maže len prispiet k ich rie-
šeniu spoločným postupom v rámci 
medzinárodných programov. Preto je 
obzvlášť dóležitá jednotná metodika 
pozorovaní. Pry než sine na našom 
observatóriu zaviedli náš pravidelný 
pozorovací program (snímkovanle 
protuberancií od r. 1962 a určovanie 
intenzity zelenej a červenej korány 
od r. 1965) vypracovali sme meto-
diky pozorovania a fotometrie; nie-

Trvalo až do polovice 30-tych rokov nášho 
storočia, kým sa našiel spósob ako pozoro-
vat korónu aj mimo slnečných zatmení. 
Lyottova clona, ktorú drží v ruke pozoro-
vatel (Ladislav Scheirich) je ten „umelý 
Mesiac", ktorý v koronografe zatieňuje sl-
nečný disk. 

RNDr. MILAN RYBANSKÝ, CSc. 

ktoré naše postupy odporučila r. 
1967 komisia pre výskum slnečnej 
aktivity Medzinárodnej astronomic-
kej únie aj ostatným koronálnym 
staniciam. 

Podia zvláštneho programu sme 
začali pozorovat aj spektrá koronál-
nych kondenzácií. Postupne sme na-
fotografovali takmer všetky známe 
čiary v optickom spektre korány. 
Navrhli sme metódy spracovania a 
publikovali sme „Katalóg pozorovaní 
žltej čiary korány na Lomnickom 
štíte", „Určeme zastúpenia hladín 
v Tóne A XIV v koronálnych pod-
mienkach", „Určeme intenzity K 
korány a elektrónovej hustoty z hIb-
ky absorpčných čiar", „Určeme 
elektránovej hustoty z pomeru in-
tenzít čiar Ca XV", „Určenie výško-
vého gradientu koronálnej čiary 
530,3 nm". Možno sem zaradit aj prá-
ce, ktoré skúmali odraz vývoja ak-
tívnych oblastí v koróne. 

Keá sme získali dlhší rad pozo-
rovacích údajov, zaoberali sme sa 
problémom prevodu dát z róznych 
koronálnych staníc na jednotnú šká-
lu a takto upravené dáta sme použili 
pri výpočte tzv. koronálneho indexu 
slnečnej aktivity. Je určený úrovňou 
energie, ktorú vyžiari celá korána 

Koróna — najvrchnejšia vrstva slnečnej 
atmosféry — žiari miliónkrát slabšie ako 
celý slnečný disk, a preto ju možno vidief 
volným okom len pri úpinom zatmení Sln-
ka. Jemná biela žiara, v ktorej možno ro-
zozna8 aj koronálne °lúče, sa rozprestiera 
až do vzdialenosti niekolkých polomerov 
okolo zatmeného Slnka. 

Fotografia slnečnej koróny, ktorú uro-
bila expedícia Astronomického ústavu SAV 
na zatmení Slnka v Nigeri 30. 6. 1973 je 
kombinovaná so snímkou slnečného disku 
v rántgenovej oblasti, ktorú v tom istom 
čase urobili kozmonauti na orbitálnej sta-
nici Skylab. 

v emisnej čiare 530,3 nm (Fe XIV). 
Zatial bol publikovaný rad denných 
hodnót za 20. cyklus slnečnej aktivi-
ty (1964-1976). Koronálny index sme 
porovnali s róznymi inými merítka-
mi prejavov slnečnej aktivity, ako 
sú: úroveň rádiového žiarenia na róz-
nych frekvenciách (145-15400 MHz), 
hodnoty celkového žiarenia v niekto-
rých oblastiach X žiarenia a XUV 
čiarach (napr. Fe XV) ako aj s Wol-
fovým číslom. Výsledky porovnania 
potvrdili teóriu budenia Tónu Fe XIV 
(pomer medzi budením elektrónovou 
zrážkou a radiáciou v závislosti na 
vzdialenosti od slnečného povrchu). 

Študovali sme tiež niektoré záko-
nitosti rozdelenia monochromatické-
ho žiarenia počas cyklu slnečnej ak-
tivity (E—W a N—S asymetria) a po-
rovnali sme výskyt žltej čiary korá-
ny (Ca XV) s výskytom protónových 
erupcií. 

Získané poznatky doplňujeme vý-
sledkami, ktoré sme získali na ex-
pedíciách za ° úpiným zatmením Sln= 
ka (1973, 1980, 1981). Za najhodnot-
nejšie považujeme využitie snímok 
korány zo zatmení na určeme vzta-
hu medzi tvarom koronálnych lúčov 
a prejavmi aktivity vo fotosfére 
(štruktúra a fotometria K korány aj 

159 



monochromatickej koróny) a určenie 
stupňa polarizácie v emisných čia- 
rach. 

Zapájame sa do všetkých medzi- 
národných programov, kde móžeme 
prispief svojimi pozorovaniami. 
Z ví3čších treba spomenúf: 

IQSY (Medzinárodný rok kYudné- 
ho Slnka) — 1964 
PFP (Projekt protónových erup- 

cií) — 1967-1970 
SMY (Rok maximálnej slnečnej 

činnosti) — 1979-1981 
a hlavne program Interkozmos, kde 
sa pozemskými pozorovaniami zú-
častňujeme už od roku 1967. Od ro-
ku 1974 sa pripravujeme na aktívnu 
účast v tomto programe. Skonštruo- 
vali a vyskúšali sme korónograf 
s vonkajšími clonami, ktorý bude 
vypustený nad atmosféru v rámci 
tohto programu. 

Vlastnými silami sme zlepšili a 
zmodernizovali dopinkové prístrojo- 
vé vybavenie (presné vedenie hodi-
nového stroja, fotoelektrický pointér 
± 1", intervalový expozičný spínač, 
digitálny mikrofotometer s vyššou 
citlivosfou, úprava spektrografu na 
disperziu 0,6 nm/mm tak, že sme 
mohli začat študovat oscilácie v ko- 
ronálnych úťvaroch. Zatial sme 
v štádiu pozorovania. 

~ 
Dvojitý korónograf Na Lomnickom 
štíte. ĎalekohTadom, ktorý je vpra-
vo, snímkujú sa protuberancie a 
druhý dalekohPad slúži na získava- 
nie spektier slnečnej koróny. 

Protuberancle snímkované na Lomnickom štíte. 
Podia svojho tvaru dostali mená Vrabec (vTavo) 
a Jazvec (vpravo hore). Dolu je klasická slučková 
protuberancia, ktorá nemá prezývku. 
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Ešte trochu 
spomienok 

Pripadá mi zvláštne písat histó-
rie, ktorú človek takmer celú prežil. 
Ale pretože som už jediný zo za-
mestnancov, ktorí tu, na našom naj-
vyššže položenom observatória na 
Lomnickom štíte, pracovali ešte v je-
ho začiatkoch (ani sa mi venit ne-
chce, že je odvtedy už 20 rokov), 
pripadla mi úloha nepísat o histánii 
nášho precoviska. O odborných vý-
sledkoch sa píše v predošlom člán-
ku, a preto si chcem skór pospomi-
net, ako sme na Štíte začínali. 

Po namontovaní korónografu r. 
1962 bob o našou prvou vážnou úlohou 
zhotovžť spektrograf, aby bolo mož-
né pozorovat a merat intenzity spek-
trálnych čiar Slnka. Prístroj s po-
trebnými parametrami (malá hmot-
nost pri dostatočnej disperzii) sa 
nikde v krajinách RVHP nevyrába. 
Šťastnou zhodou okolností boli vte-
dy na Lomnickom Štíte dvaja za-
mestnanci, schopní vysporiadat sa 
s touto úlohou. Boli to dr. J. Lexa 
a J. Sóska. Prvý nevyhol optickú 
schému a druhý vypracoval kon-
štrukčné výkresy a za pomoci ostat-
ných zamestnancov prístroj aj zho-
tovil. Naša pomoc spočívala hlavne 
v zháňaní róznych súčiastok a ma-
teriálu. Spomínem si, že materiál 
na čelnú platňu sme odpálili z aké-
hosi vyradeného poklopu na lanov-
ko, rózne železné profily sme našli 
v odpade, ktorý pochádzal zo stavby 
starého sedačkového výtahu na 
Lomnické sedlo. Tak napokon vzni-
kol spektrograf, ktorým sme už 
v roku 1964 pozorovali emisné čiary 
korány a ktorý po malých úpravách 
používame dodnes. Velkú pomoc pri 
zavedení pravidelných pozorovaní 
nám poskytli dr. M. N. Gnevyšev a 
dr. R. S. Gnevyševa zo Sovietskeho 
zvi zu. 

Ďalšie obdobie by som mohol na-
zveť objavným, radostným a nadše-
ným. Skoro každý pozorovací deň 
pržnášal nové zeu jímavé pozorova-

nia a s ich interpretáciou prichádzali 
aj prvé úspechy. Žial, tohto obdobie 
sa J. Sóska už nedožil. Tragicky za-
hynul pni výstupe na Lomnický štít 
na jeseň roku 1964. 

V roku 1970 sme namiesto protizá-
važia namontovali druhý korono-
graf, takže je možné takmer súčasne 
pozorovat nejaký jav cez filter a zá-
roveň sledovat aj jeho spektrum. 
Na jeseň roku 1973 bola na neurčito 
zastavená prevádzka lanovky po ha-
várii ne dolnom úseku. Uvažovalo 
se o prerušeni práce observatória. 
Zem estnanci se však jednomyselne 
dohodli pokračovat v práci a do za-
mestn¢nia chodili pešo, za pomoci 
pracovní kov Horskej služby. Velké 
taž kosti bolí aj s kúrením. Zásoba 
koksu, ktorá bole na vrchole, stači-
la asi len na deset dní. Pry než na-
padol sneh, podarilo se nám vyniest 
infražženiče, ktorými sme v zime vy-
kuroveli miestnostž, kde se bývalo 
a kde bolí uskladnené citlivejšie prí-
stroje. Lenže často aj tam, najmu 
pri metelici, nebole teplota vyššia 
ako 10 °C. Za pomoc v tomto období 
nešej histórie patní vdaka chlapcom 
z Horskej služby, ktorí nás často 
v nemožných podmienkach bezpečne 
vyviedli na vrchol. 

Dnešné obdobie móžeme nazvat 
obdobím modernizácie prístrojového 
vybavena, kde hlavnú čest histórie 
píšu inžinieri-elektronici. Výsledky 
tejto činnosti pociťujeme už dnes; 
zvýšila se presnost merani a máše-
me si trúfet aj na velké zložité ex-
perimenty, ale verím, že bohatú úro-
du z tejto sejby prinesie hlavne bu-
dúcnost. 

Závenom by som chcel pri tejto 
príležitosti vyjadrit váaku a uzna-
nie všetkým pracovníkom, ktorí na 
vrchole pracovali (bob o ich okolo 30), 
lebo práce v týchto podmienkach, 
Noci aj za kretšie obdobie, si to ur-
číte zasluhuje. 

M. Rybanský 

Týmito snímkami vám 
chceme trochu ilustro-
vat naše krásne, i kecy 
drsné životné prostredie 
nášho najvyššie polože-
ného observatória na 
Lomnickom štíte. Ti, 
ktorí tu vydržali (a do-
brovoYne by ani neodi-
šli), majú jednu spoloč-
nú vlastnost — sebestač-
nost. Pozrite na Laca 
Scheiricha: maže mu 
vadit, že lanovka zasa 
kvóli vetru nepremáva? 

Kecy uviazne na Štíte, 
aj chleba si napečie a 
ešte sa pri tom sám aj 
odfotí. Lenže mnoho je 
takých, čo prichádzajú 
— s romantickými pred-
stavami — ale váčšina 
zas odchádza, dolu, „do 
civilizácie". Unavia ich 
nočně služby a zistia, že 
volného času je menej 
než si pri príchode 
predstavovali; neužijú 
veFa lyžovačky a horo-
lezectva, ale zato sa im 

ujde napríklad vynášat 
materiál. Dnes má ústav 
celkove 51 zamestnan-
cov, ale tých, čo odi-
šli, je už 110 a na tom-
to čísle má najvi čší po-
diel Štít a Pleso. Prví 
osídlili vrchol Lomnic-
kého štítu meteorológo-
via, ktorí začali pravi-
delné pozorovania 1. ok-
tóbra 1940. Meteorolo-
gická stanica bola posta-
vená v tvare rotundy —
s perspektívou, že sa No-
re dobuduje kupola pre 
astronomické observa-
tárium. Namiesto toho 
sa z iniciatívy prof. 
Gutha a prof. Petržilku 
postavila dalšia, samo-
statná budova, v ktorej 
sú dye pracoviská: na-
še observatórium pre vý-
skum slnečnej koróny a 
meracie stredisko pre 
výskum kozmického žia-
renia, ktoré patrí Fyzi-
kálnemu ústavu SAV. 

Snímky: L. Scheirich 
a G. Krajčovičová 
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Program a výsledky 
stelárneho oddelenia 

RNDr. D. CHOCHOL, CSc., RNDr. J. ZVERKO, CSc. 

Astrofyzikálny výskum začal na 
našom ústave až po vzniku samo-
statného stelárneho oddelenia v ro-
ku 1961. Aj kecY sme niekoTko prác 
venovali kinem atike rýchlych K 
hviezd. Pozorovanfa sa robili pomo- 
nej absorpcii, nosným programom 
bol od počiatku výskum premenných 
hviezd. Pozorovania robili sa pomo- 
cou 60-cm cYalekohYadu, spočiatku 
fotograficky a neskór fotoelektricky. 
Skúmali sa pulzujúce premenné 
hviezdy a postupne, v súlade so za- 
meraním astrofyzikálneho výskumu 
v ČSSR, prešlo sa na zákrytové dvoj-
hviezdy. Tieto hviezdy spolu s pe- 
kuliárnymi A hviezdami sú hlavným 
výskumným programom nášho odde-
lenia. Okrem fotometrických pozo-
rovaní, ktoré robíme u nás, využí- 
vame aj spektroskopický materiál, 
ktorý získavame najmá na ondře- 
jovskom observatóriu, ale i na za-
hraničných observatóriách — 
v ZSSR, B1',R, Taliansku a Kanade. 

CieYom fotoelektrických pozorova- 
nf zákrytových dvojhviezd je získat 
svetelnú krivku v priebehu celej pe-
riódy obehu zložiek. Z presných sve- 
telných krivfek sa dajú stanovit fo- 
tometrické elementy — polomer a 
svietivost zložiek a uhol sklonu drá-
hy voči pozorovatelovi a v kombi- 
nácii so spektroskopickými pozoro- 
vaniami móžeme určit aj presnú 
hmotnost zložiek a ich vzájomnú 
vzdialenost. Tak zistíme ako sústa-

va vyzerá, čiže dostávame jej model. 
Niekedy sa študuje len priebeh mi- 
nfm na určenie stredu zákrytu zlo-
žiek sústavy a zistuje sa, či nedochá- 
dza k zmenám periódy. 

Hviezdy v určitom štádiu svojho 
vývoja zváčšujú svoj objem. V dvoj- 
hviezdnej sústave móžu zváčšit svoj 
objem len po určitú hranicu, ktorú 
nazývame Rocheovou. Ak sú zložky 
menšie ako táto hranica, sústavu na-
zývame oddelenou. Ak jedna z hviezd 
vypiní svojím objemom celý prie- 
stor až po Rocheovu hranicu, sústa-
vu nazývame polodotykovou. Hviez- 
da, ktorá vyplňuje Rocheovu hrani-
cu, odovzdáva susednej zložke hmo-
tu v podobe plynného prúdu. Hmo-
ta dopadá na druhú hviezdu bud 
priamo, alebo sa okolo nej zhromaž- 
duje vo forme akrečného disku 
(Obr. 1). Prenos hmoty sa dá objavft 
fotometrickými pozorovaniami, a to 
alebo priamo (kecY sa o prítomnosti 
okolohviezdneho materiálu dozvedá- 
me z asymetrie minim a rozličných 
nepravidelností na svetelnej krivke) 
alebo nepriamo, kecl' sa prejavf zme- 
nou periódy v sústave. Tam, kde 
plynný prúd dopadá na hviezdu, 
ktorá hmotu prijíma (alebo na ak-
rečný disk okolo nej), vytvára sa 
horúca škvrna, ktorú tfež možno zis- 
tit fotometricky. Plynné prúdy v sú-
stave sa móžu prejavft aj spektro- 
skopicky, a to prítomnostou doda- 
točných absorpcií v blízkosti ab-
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Obr. 1 
Dnes už je známe, že váčšiva hviezd žije vo dvojiciach. 
Ak tvoria tesnú polodotykovú sústavu, ktorej model 
znázorňuje obrázok, viičšia hviezda, která vyplňa Ro-
cheovu hranicu (1) odovzdáva látku menšej hviezde, 
okolo ktorej sa tvorí akrečný disk. Na mieste, kde plyn-
ný prúd látky (2) dopadá na akrečný disk, vytvára sa 
horúca škvrna (3). 

sorpčných spektrálnych čiar hviez-
dy. 

Výskum dvojhviezd v našom od- 
delení zahrňuje polodotykové a od- 
delené sústavy, novy a symbiotické 
hviezdy. Prenos hmoty sa detailne 
študoval v polodotykových dvoj- 
hviezdach U Cep, U CrB, CQ Cep, 
SX Aur, TW Dra, TV Cas, SZ Cam, 
AN And, RX Cas. U prvých sied- 
mich sústav sme zistili zmeny perió-
dy svedčiace o prenose hmoty. Pre 
sústavu SZ Cam, ktorá sa v minu-
losti považovala za oddelenú sústa-
vu, sme vypracovali polodotykový 
model sústavy a zo spektroskopic- 
kých pozorovaní sme navrhli model 
plynných prúdov (Obr. 2). V sústa-
ve AN And sme zo zmien na sve-
telnej krivke zistili prítomnost plyn-
ných prúdov a horúcej škvrny. Dob-
rým prfkladom, ktorý ukazuje, ako 
sa na svetelnej krivke prejaví zin- 
tenzfvnenie prenosu hmoty, je sústa- 
va RX Cas (Obr. 3), kde je zložka 
prijímajúca hmotu vnorená do ak- 
rečného disku. Ak sú dráhy zložiek 
excentrické, možno skúmat, či nedo- 
chádza k stáčaniu priamky apsfd 
sústavy. V sústave U CrB sme stá- 
čanie priamky zistili a v sústave TX 
UMa sme hypotézu o stáčanf priam- 
ky apsfd vyvrátili. 

Aj keá hlavným cieTom štúdia od- 
delených sústav bolo spresnit foto-

Obr. 2 
Štúdiom spektra možno zlatit smer a rýchlost, akou sa po-
hybujú plynné prúdy v dvojhviezdnej sústave (údaje sú 
v km/s). Je to model tesnej polodotykovej dvojhviezdy 
SZ Cam, ktorý sme vypracovali na našom ústave. 
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metrické elementy (napr. MY Cyg, 
TU Cam), v niektorých prípadoch 
sme dokázali i zmeny periód a zme-
ny na svetelných krivkách, svedčia- 
ce o prítomnosti okolohviezdnej lát-
ky aj v oddelených sústavách (napr. 
RT And). Zmeny periódy v oddele- 
nej sústaVe AR Aur sme vysvetlili 
prítomnostou tretieho telesa. 

Velkým prínosom našej práce bol 
objav novej zákrytovej dvojhviezdy 
HR 7551. Komplexný fotometrický 
a spektroskopický výskum umožnil 
urobit model sústavy. Zistilo sa, že 
je to oddelená sústava, ktorej jed-
nou zložkou je nadobor s hmotnos- 
tou 27 M o a druhou zložkou hviezda 
hlavnej postupnosti s hmotnostou 
13,5 Mo. Perióda obehu je 13,374 dní. 
Dráha zložiek je velmi excentrická 
(e = 0,326), v sústave dochádza 
k stáčaniu priamky apsíd. Pretože 
zo stáčania priamky apsíd sa dá zis- 
tit vnútorná štruktúra zložiek dvoj-
hviezdy — a táto dvojhviezda je pr-
vou sústavou s nadobrom, kde sa 
zistilo stáčanie priamky apsíd — má 
jej štúdium zásadný význam pre po- 
znanie vnútornej štruktúry nadob- 
rov. 
Aj novy sú dvojhviezdy; jednou 

zložkou je biely trpaslík a druhá 
hviezda vyplňuje Rocheovu hranicu. 
Fri prenose hmoty sa na povrchu 
bieleho trpaslíka vytvára obálka 

bohatá na vodík. Keá sa nahroma-
dí dost materiálu, dójde k zapáleniu 
termonukleárnych reakcií a obálka 
po výbuchu expanduje do okolitého 
priestoru. U nás sme podrobne pre-
skúmali štruktúru obálky Novy Her 
1963 i zmeny radiálnych rýchlostí 
niektorých jej častí, čo umožnilo vy-
vrátit názor, že rozpínanie obálky 
sa v medzihviezdnom prostredí za-
brzďuje. 

Symbiotické hviezdy sú dvojhviez-
dy, ktoré sa skladajú z chladného 
obra, prípadne nadobra (ktorý mó-
že, ale nemusí, vyplňovat Rocheovu 
hranicu) a horúcej zložky, ktorej fy-
zikálna podstata móže byt róznoro-
dá. Móže to byt hviezda hlavnej po-
stupnosti obklopená akrečným dis-
kom, alebo biely trpaslík, ktorý má-
že (ale nemusí) byt obklopený akreč-
ným diskom. Fre zákrytovú sym-
biotickú hviezdu V 1329 Cygni sme 
dokázali, že v sústave dochádza 
k prenosu hmoty hviezdnym vetrom 
z jasného obra na bieleho trpaslíka. 
Výbuch V 1329 Cygni v r. 1964 bol 
spósobený termonukleárnou reak-
ciou vo vodíkovej obálke, ktorá sa 
vytvorila akréciou na povrchu bie-
leho trpaslíka. Výskum zákrytovej 
symbiotickej hviezdy CI Cyg ukázal, 
že vnútri akrečného disku sa nachá-
dza hviezda hlavnej postupnosti. 
Tieto dva objekty sú prvými dobre 
pozorovanými symbiotickými hviez-
dami, takže sme mohli vypracovat 
dvojhviezdne modely, ktoré vystihu-
jú všecky pozorované vlastnosti. 

Pekuliarne A hviezdy, ako už ich 
názov naznačuje, majú mnoho 
zvláštností, ktorými sa odlišujú od 
normálnych hviezd. Majú napríklad 
abnormálne silné čiary kovov a taž-
kých prvkov v spektrách a silné, 
spravidla premenné magnetické po-
le. Pritom ale základné parametre, 
ktoré sú rozhodujúce pre vývoj 
hviezdy, a to hmotnost a počiatočné 
chemické zloženie, majú rovnaké 
ako ostatných 85°/e normálnych 
hviezd odpovedajúceho spektrálne-
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Obr. . 
Na svctelnej kriti kc dvojhviezdy RS Cas vidíme, že po-
čas druhého obehu (prázdno symboly) bola celková jas-
nost sůstavy o nicčo menšia ako pri prvom obehu (p1-
uč symboly). Usudzujeme z toho, že v čase medzi pr-
vým a druhým obehom sa zvýšila koncentrácia látky 
v akrečnom disku a cez túto clonu prenikalo menej 
žiarenia sekundárnej zložky. Táto práca je zároveň 
ukážkou dobrej koordinácie pozorovaní medzi dvoma 
observatóriami: fotometrické pozorovania zo Skalnaté-
ho Plesa sú označené trojuholníkmi a údaje z observa-
tória na Hvare krúžkami. 'Údaje z oboch observatórií 
dobro súhlasia, takže leh bolo možné interpretovat. 
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ho typu A. Vieme to podla toho, že 
normálne i pekuliárne A hviezdy sa 
nachádzajú vedla seba v otvorených 
hviezdokopách, kde vznikali z rov-
nakého materiálu a v rovnakom ča-
se. Uspokojivé vysvetlenie, prečo sa 
Ap hviezdy od normálnych A hviezd 
líšia, nemáme. Vieme, že obrovské 
nadbytky (100-1000-násobné) nie-
ktorých chemických prvkov, hlavne 
vzácnych zemín, súvisia s prítom-
nostou magnetického pola a určitou 
stabilitou atmosferických vrstiev Ap 
hviezd. 

Náš výskum sa zameriava na che-
mické zloženie a štruktúru atmo-
sfér. Spektroskopickými metódami 
sme určili chemické zloženie Ap 
hviezd 53 Aur, HR 6127 a HR 96. 
Vypracovali sme metodiku pne štú-
dium atmosfér Ap hviezd a porov-
naním vlastností vypočítaného a po-
zorovaného spektra sa nám podarilo 
dokázat, že zvýšené koncentrácie sa 
vyskytujú v malých optických hlb-
kach, t. j. velmi vysoko vo hviezd-
nej atmosfére. Tento jav predpove-
dala hypotéza o procesech difúzie 
niektorých iónov do horných vrstiev 
atmosféry v dósledku tlaku žiare-
nia. Práce skupiny moskovských as-
tronómov neskór potvrdili naše zá-
very. V dósledku pósobenia silného 
magnetického pola na hviezdnu at-
mosféru sa vytvoria oblasti so zvýše-
ným obsahom spomínaných chemic-
kých prvkov a takéto rozdelenie sa 
pni rotách i hviezdy prejaví nepatr-
ným kolísaním jej jasnosti. Ampli-
túda zmien dosahuje niekoIko sto-
tín magnitúdy. Z našich pozorovaní 
sme takéto variácie zistili pre 53 
Aur, 21 CVn, HR 6127 (Obr. 4), HR 
830, pričom pne prvé tni sme určili aj 
periódu svetelných zmien. 

Výskumný program stelárneho od-
delenia sleduje trendy svetového vý-
skumu. Získané výsledky sú naším 
póvodným príspevkom k riešeniu zá-
važných otázok súčasnej astrofyzi-
ky. 
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Obr. 4 
Na grate, ktorý znázorňuje zineny jasnosti Ap hviezdy 
HR 6127, si všimnite presnosf fotometriekých meraní na 
Skalnatom Plese: hviezda ntení svoje jasnost v rozmedzí 
iba 15 tisícin magnitúdy za 2,1442 dňa. Modrá úsečka uka-
zuje kvadratickú chybu mcrania, znázorneného jednýni 
bodom. 
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Nielen  

dálekohrady

Pojem astronomického observatória sa automaticky 
spája s predstavou mnohých dalekohiadov. Ale nielen 
dalekohlady patria medzi astronomické prístroje. Sú 
síce primárnymi prvkami, ale iba častou retaze zaria-
dení, pomocou ktorých astronóm skúma vesmír. Prí-
stroje používané v astronomickej praxi sú váčšinou 
velmi špecializované. Len malú časí z nich je možné 
kúpit ako hotové továrenské výrobky, a preto sa mu-
síme chtiac-nechtiac zaoberat aj ich vývojom a kon-
štrukciou. 

Súčasný rozvoj mikroelektroniky dáva možnosti vý-
voja nových prídavných zariadení k dalekohladu, ako 
aj prístrojov na spracovanie pozorovaní. Preto sa na 
observatóriu uplatnia nielen astronómovia, ale aj špe-
cialisti mých odborov, predovšetkým elektronici. Aj na 
našom ústave pracuje trojčlenný kolektív inžinierov 
(od r. 1980 technicko-vývojová skupina), ktorá má za 
sebou už pekný kus práce. Na korónografe máme už 
fotoelektrický pointér, od centrálnych hodín riadených 
kryštálom sa rozvádza presný čas po celom observa-
tóriu, elektronicky sa ovládajú aj jemné pohyby 60 cm 
dalekoh1adu, pracuje sa na dalšej modernizácii foto-
elektrického fotometra a jeho záznamového zariadenia. 

Avšak dva prístroje si zasluhujú osobitnú pozornost 
ako príklady vynikajúcich výsledkov spolupráce našich 
technikou s astronómami. Oba slúžia na presné mera-
nie spektrogramov, t. j. fotografických záznamov spek-
tra žiarenia pozorovaných objektov. Spektrogramy 
hviezd, ktorých fotometriu robíme u nás, na Skalna-
tom Plese, získavame na ondřejovskom observatóriu 
a takýto komplexnejší materiál (často dopinený aj po-
zorovaniami dalších observatórií) je už podkladom pre 
podrobnejšie štúdium objektov, ktoré nás zaujímajú. 

Vynikajúcim dielom našej technickej skup!-
fly je Abbéov komparátor vybavený televíz- 
nym zariadením a digitalizáciou obrazu. Slú- 
ži na presné meranie polóh spektrálnych čiar 
na spektrograme, z čoho sa odvodzuje ich vl-
nová dlžka na identifikáciu a výpočet radiál- 
nej rýchlosti objektu. Naše riešenie je uniká-
torn vo svetovom meradle. Mechanické uzly 
podobných, tzv. „osciloskopických" kompará- 
torov, používaných na niekolkých svetových 
observatóriách, nahrádza elektronickými. Aký 
je jeho prínos? Pomocou neho můžeme merat 
na fotografických negatívoch i difúzne objek-
ty ako sú napríklad široké spektrálne čiary, 
a to s takou presnostou, aká sa dosahuje pri 
meraní ostrých obrazov. To sme na klasickom 
komparátore robit nemohli. Podstatne ulah- 
čuje a zrýchluje premeriavanie spektrogra- 
mov, pričom poskytuje i d'alšiu možnost auto- 
matizácie pri snímaní meraných polóh naprí-
klad laserom. 

RNDr. JURAJ ZVERKO, CSc. 

164 

Aby sme zistili intenzitu spektrálnych čiar, musíme bezpodmienečne 
poznat vlastnosti fotografickej emulzie na ktorú sme obraz zazname-
nali. Závislost jej sčernania od množstva dopadajúceho svetla (cha-
rakteristická krivka) je velmi zložitá a keby sme chceli dostatočne 
presne skúmat napríklad modrý úsek spektra hviezdy, museli by sme 
urobit státisíce výpočtov iba na zistenie relatívneho množstva 
svetla, ktoré na emulziu, v závislosti od vinovej dlžky, dopadlo. Dnes 
to můžu robit počítače, samozrejme s príslušným meracím zariadením. 

Už v roku 1968 sme oživili elektromechanický systém na registráciu 
fotografických negatívov priamo v jednotkách intenzity. V tej dobe sa 
vyrovnal podobným zariadeniam na svetových observatóriách. V roku 
1981 sme ho nahradili elektronickým prevodníkom, vlastne špeciálnym 
analógovým počítačom, tiež vlastnej konštrukcie. Zatial čo pri pred-
chádzajúcom zariadení sme museli dopredu zadávat až dvadsat pa-
rametrov, teraz stačí zadat len jeden, pričom sme úpine vylúčili me-
chanické prevody, ktoré obvykle skreslujú záznam. Toto zariadenie 
vzniklo už v spolupráci s technicko-vývojovou skupinou. 

Snímky: G. Krajčovičová 



Popri moderných prístrojoch slúžia na observatóriu aj staršie, klasické za-
riadenia, ktoré tvoria štandardnú výbavu každého astronomického praco-
viska. Jedným z nich je blinkomparátor. Porovnaním dvoch snímok toho 
istého úseku oblohy, získaného v rozličnom čase, uvidí pozorovatel, ktoré 
objekty v danom hviezdnom poli „pribudli". Takto sa vyhladávajú planéty, 
kométy, novy. 

rock je niekedy vyššia ako móže 
prístroj zaznamenat (registruje do 
200 km/h). 

L. Scheirich 

• PODP,A PRIEMERNÝCH HOD- 
N6T hlavných klimatických prvkov 
móžeme Lomnický štít zaradiť do 
oblasti polárnej klímy. 

Za takmer štyridsaťročné obdobie 
meteorologických pozorovaní na 
Lomnickom štíte sa namerala maxi-
máma teplota -}-19,4 °C a minimálna 
—35,6 °C. Priemerná ročná teplota je 
—3,7 °C. Už z týchto údajov vidieť, 
že aj v letných mesiacoch sa móže 
vyskytnúť celodenný mráz. Ročný 
úhrn zrážok je v priemere 1685 mm. 
Najviac zrážok je v júni, najmenej 
v septembri a októbri. V zimných 
mesiacoch sa večmi intenzívne tvorí 
námraza; rekordné množstvo bolo 
209,3 kg/m2. Najmenšia oblačnost 
býva v jeseni a v zime, pričom v do-
linách je hmla alebo nízka oblač-
nost. Naopak, v lete je dole oblač-
nost zmenšená a vo vysokých polo-
hách sú oblaky. Priemerný slnečný 
svit za rok je 2000 hodín. VePmi čas-
té sú dni so silným vetrom — do ro-
ka až 50 %, s búrlivým vetrom je 
25 % dní a na bezvetrie pripadá iba 
7 % dní roka. Prevládajúci sinem 
vetra je od západu a severozápadu. 
Rýchlosť vetra pri najviičších nára-

• PRI VZNIKU OBSERVAT6RIA na 
Skalnatom Plese tvorili základ kniž-
nice najmá katalógy a publikácie 
hvezdární, ktoré sa na Skalnaté Pleso 
dostali z vtedajšieho Štátneho ob-
servatória v Starej bale (dnes Hur- 
banovo) asi rovnako zložitou cestou 
ako Zeissov dalekohlad. Dnes má na-
ša ústavná knižnica 10 770 knižnič- 
ných jednotiek (monografií a perio- 
dík) a niekollco tisíc reprintov, sepa- 
rátov a publikácií hvezdární, získa-
ných medzinárodnou výmenou. Roč-
ne získavame 160 titulov časopisov, 
a to kúpou, výmenou vlastnou a vý-
menou cez Ústrednú knižnicu SAV. 
Na vlastnú výmenu nám slúžia „Prá-
ce Astronomického observatória na 
Skalnatom Plese" (Contributions AO 
SP) zborník „Ejekcia a akrecia hmo-
ty v dvojhviezdnych sústavách" (ed. 
J. Tremko) a publikácia „Atlas sy-
noptických máp zelenej koróny pre 
obdobie 1947-1976" (autori: V. Letfus 

Na pomoc ludovým hvezdárňam, lektorom 
socialistickej akadémie i pre širokú verej- 
nosť vydali naši astronómovia už slušnú 
sériu populárno-vedeckých kníh, zborní- 
kov a príručiek. A je ich stále nedostatok, 
lebo záujem čitatelov o astronomickú te-
matiku obzvlášť v posledných rokoch prud- 
ko stúpa. V edičnej a prednáškovej čin-
nosti sa spolupráca našich astronómov 
s ľudovými hvezdárňami uskutočňuje pre- 
dovšetkým v rámci Slovenskej astronomic- 
kej spoločnosti pri SAV (pozn i str. 177). 

a J. Sýkora). Takouto formou spolu-
pracujeme takmer so 460-timi inšti- 
túciami z 50 krajin sveta a získava- 
me tak množstvo potrebných a zau- 
jímavých materiálov. 

Anna Pekelská 

• V ROKU 1947 bol na observató-
riu pod vedením profesora Zátopka 
inštalovaný dnes už klasický seizmo-
graf Wiechert s mechanickou regis-
tráciou. Pracoval do roku 1976, uva-
žuje sa o jeho umiestnení v Tech-
nickom múzeu v Košiciach. 

-Is-

• ASTRONOMICKY YISTAV SAV 
je spoluzakladatelom jediného ve-
deckého astronomického časopisu u 
nás, ktorým je Bulletin českosloven-
ských astronomických ústavov. Za-
ložený bol v roku 1949 a odvtedy vy-
chádza nepretržite. Rozsah má 380 
strán a vychádza 6-krát ročne. 
Články sa uverejňujú najčastejšie 
v angličtin. Pracovníci ústavu 
v ňom publikujú časí svojich póvod-
ných vedeckých prát a podielajú sa 
i na práci redakčnej rady. Rozsiah-
lejšie práce s váčším podielom p6-
vodného pozorovacieho materiálu sa 
uverejňujú v Prácach Astronomické-
ho observatória na Skalnatom Ple-
se. Doslal vyšlo 10 zvázkov a jede-
násty je v tlači vo Vydavatelstve 
Slovenskej akadémie vied. 

J. Tremko 
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DVE KOMÉTY 
BLÍZKO ZEME 
V máji a júni 1983 sme boli sved- 

kami výnimočnej udalosti: prechodu 
dvoch komét v blízkosti Zeme. 

Objav prvej z nich, kométy 1983d 
IRAS-Araki-Alcock, je prvým obja- 
vom kométy z umelej družice pre 
infračervenú astronómiu IRAS. Tá-
to automatická družica, vypustená 
25. januára t. r. na kruhovú dráhu 
vo výške 900 km nad Zemou, má 
okrem mých úloh v programe aj 
detekciu asteroidov. Práve pri vy-
hodnocovaní takýchto záznamov, 
prenášaných bezprostredne na Zem, 
zistil J. Davies z riadiaceho centra 
pri Univerzite v- Leicester! (Anglic-
ko) 26, apríla plošný objekt s poma-
lým pohybom iba 20O od pólu ek- 
liptiky. Upovedomil o tom niektoré 
hvezdárne, žlal nic Centrálu Medzi- 
národnej astronomickej únie v Cam-
bridge, USA. Tá dostala správu až 
z druhej ruky, potom, keá kométu 
vyfotografoval 27. IV. T. Oja na ob- 
servatórlu v Kvlstabergu, 2. V. V. 
J. Gibson na Palomarskom observa- 
tónu, 3. V. K. Ishida na observató- 
riu v Kiso. V ten istý deň došli pr-
vé správy od dvoch nezávislých ob- 
javltelov, zaoberajúcich sa systema-
tickým vlzuálnym hladaním komét: 
G. Araklho z Niigaty (Japonsko) a 
G. E. D. Alcocka z Peterborough 
(Anglicko). Po prvý raz v histórii 
sa takto stalo, že tú istú kométu ob- 
javila umelá družica a pozorovatelia 
na Zemi, astronóm!-amatéri. 

4. V. už bol v Centrále IAU do- 
statok údajov pre prvý výpočet drá-
hy. Vtedy B. G. Marsden zlstil a o-
známil, že už o týždeň prejde komé-
ta vo vzdialenost! iba 0,03 astr. jed-
notky od Zeme. V takýchto prípa- 
doch býva predpovecl áalšieho po-
hybu najmenej presná, pretože ko-
méta smeruje temer priamo k nám 
a až pr! prelete okolo Zeme sa jej 
zdanlivý pohyb po oblohe na krátky 
čas prudko zrýchll. Kométa 1983d 
dosiahla minimálnu vzdialenost od 
Zeme a maximálnu rýchlost na po- 
ludnie 11. mája. Jej uhlová rých-
lost bola vtedy 2° za hodinu, čiže 
temer 4 X vačšia ako rýchlosf Me- 
siaca (bola síce 12X dalej ako Me- 
siac, ale jej skutočný relatívny po-
hyb voči Zemi bol 43X rýchlejší). 
Ešte vgčšiu uhlovú rýchlost dosiah- 
la iba Halleyova kométa pr! priblí- 
žení k Zemi v r. 837 a kométa Tem- 
pel-Tuttle v r. 1366! 

Za necelé tni dni prebehla kométa 
viac ako štvrt oblohy, prešla z ran- 
nej oblohy na večernú a zo severnej 
na južnú. Mesiac bol vtedy blízko 
novu a kométu bolo velmi dobre vi-
diet aj bez dalekohTadu, u nás naj- 
lepšie v noci 10/11. V., ked' vysoko 
na oblohe prechádzala okolo zad- 
ných kolies Velkého Voza. Jej cel-
ková jasnost pri najváčšom priblí- 
žení bola 1,8 magn., najvačšia od 
Westovej kométy z r. 1976. Že ne- 
pritahovala všeobecnú pozornost 
možno vysvetlit tým, že nemala vý-

Snímka kométy 1983d 
IRAS-Araki-Alcock, zís-
kaná 10. mája 30 cm 
astrografom observató- 
ria Astronomického ús-
tavu SAV na Skalnatom 
Plese. Na snímke, pri 
ktorej dalekohlad sle-
doval pohyb hviezd, ná- 
zorne vidieE rýchly po-
hyb kométy počas 10- 
minútovej expozície. 
Dobre je viditelná jas- 
nejšia oblast v okolí 
jadra i asymetria kómy; 
zoslabenie obrazu komé-
ty krátko po začiatku 
expozície (vlavo hore) 
vyvolali prechádzajúce 
oblaky. 

Snímka J. Fabricius. 

razný chvost a bola velmi difúzna: 
pr! priemere kómy 3°, šest ráz väč-
šom ako je zdanlivý pnlemer Mesia-
ca, bol plošný jas pomerne malý. 

Po prvom týždni zmátkov sa do 
pozorovania kométy zapojili obser-
vatóriá po celom svete, vrátane náš-
ho na Skalnatom Plese. Ešte pred 
prechodom kométy okolo Zeme na 
južnú pologulu sa v centrále IAU 
zhromaždilo vyše 100 presných po-
zičných meraní z 20 severných ob-
servatórií a pozorovania teraz po-
kračujú na južných observatóriách. 
Dodatočne sa podanilo identifikovat 
kométu na predobjavových sním-
kach zo 17. IV. (Sonnenberg, NDR) 
a 20. IV. (Nana, Japonsko), keď ešte 
bota slabá. Zo spektrálnych meraní, 
ktorých vyhodnotenie potrvá dlhšie, 
sú už k dlspozícii niektoré predbež-
né výsledky, získané 4 ďalekohTad-
mi s pniemermi nad 1,5 m a radom 
menších. Okrem silného spojitého 
pozadia, vyvolaného prachovými 
čiastočkami, identifikovali sa emisie 
C2i C3, CN, CS, H, NH, NH2, NH3, O, 
OH, H2O, S, S2, CO* a CO, čím sa 
1983d stane velmi cenným zdrojom 
informácií o chemickom zložení ko-
mét. Pozorovania sa zúčastnili aj 
prístroje na umelých družiciach a 
velké pozemské rádioteleskopy. 
Vlastné rádiové žiarenie kométy na 
vine 13 mm (spojité, emisie NH3 a 
H2O) zachytili 100 m rádiotelesko-
pom v Effelsbergu. NiekoTko hodin 
po najvňčšom priblížení sa zaregis-
trovali odrazy rádiových signálov na 
vine 126 mm velkým nadarom v Are-
čibo. 

Fred vyslaním prvých kometár-
nych sond sú pi'ibllženia komét 
k Zemi jedinou príležitostou pre po-
súdenie rozmerov ich pevných ja-
dier. Jednoznačné pozorovania ko-
metárnych jadier dosial neexistujú, 
pretože sú malé a vždy prežiarené 
prachovo-plynným obalom. O jadre 
kométy 1983d boli dosial zverejnené 
dye zaujímavé pozorovania. Na Ka-
lifornskej univerzite v Los Angeles 

sledovali 12. V. zákryt hviezdy SAO 
98040 centrálnou oblastou kométy. 
Úkaz trval 0,85 a hviezda pri ňom 
zoslabla o 0,5 magn., ale na svetel- 
nej krivke sa neukázalo ploché mi-
nimum. Z toho sa dá usúdit, že 
k úpinému zákrytu pevným jadrom 
ani nedošlo a že jadro meria pod- 
statne menej ako 30 km. Podla po-
zorovania 1,5 m reflektorom arizon-
ského observatória v Cataline, za 
velmi dobrých podmienok a pni 
1000-násobnom zváčšení, sa stred 
kométy javil ako kotúčik o pneme-
re 0,5", výnazne odlišný od bodo-
vých obrazov hviezd. Ani toto však 
nebolo skutočné jadro kométy, pre-
tože to by muselo ukázat fázu, po- 
dobnú Mesiacu v prvej štvrtl. 
Okrem toho, keby skutočne išlo iba 
0 odrazené slnečné svetlo, musel by 
mat povrch kométy albedo iba 
0,0085 — oveTa menšie, ako majú naj- 
tmavšie známe asteroidy. Z toho 
možno usúdit, že priemer jadra ko-
méty 1983d bol oveTa menší ako 12 
km. 

Kométu 1983e Sugano-Saigusa-Fu- 
jikawa možno pnlnovnat k menej za- 
ujímavej, zato však lepšie nežírova- 
nej repríze kométy 1983d o mesiac 
neskór. Fred prechodom perihéliom 
a pri ňom nebola zo Zeme viditelná, 
pretože bola za Slnkom. 8. mája, 
kecl sa od Slnka vzdialila na 30°, ju 
za svitania nízko nad severovýcho- 
dom v priebehu jedinej hodiny ne-
závisle objavlli traja japonskí „lov-
ci komét": M. Sugano, T. Salgusa 
(jeden z objavitelov kométy 1975 X) 
a S. Fujikawa (objavlteT komét 
1969 VII, 1970 I a 1975 XII). Už na 
piaty deň po objave mali astronómi 
k dispozícii výpočty dráhy T. Uratu 
a B. G. Marsdena, zhodné vo všet- 
kých elementoch najmenej na 4 plat-
né miesta; vtedy ešte do stretnutia 
so Zemou zostávali štyni týždne. Po-
dobne ako 1983d, aj 1983e prechá- 
dzala po oblohe smerom od severo-
východu na juhozápad, ale jej celá 
zdanlivá dráha bola posunutá clalej 
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Na určovanie polóh komét a astero- 
idov sa používa 30 cm astrograf s oh-
niskovou dtžkou 1510 cm. Inštalova- 
ný je v malej kupole observatória na 
Skalnatom Plese od r. 1965. Tento 
štvoršošovkový refraktor má velké 
zorné pole (8,5 X 8,5°) a preto je 
vhodný aj na štúdium velkoškálo- 
vých javov v chvostoch komét. 

Foto: Milan Antal 

Prístroj na premeriavanie presných 
polóh objektov na fotografických 
platniach. Foto: Archív Al SAV 

na východ, takže sa dala dobre po-
zorovat až po pomoci. V bode naj-
váčšieho priblíženia bola od nás dva 
razy Balej ako 1983d a absolútne 
bola asi 7X slabšia, takže jej maxi-
málna zdanlivá jasnost bola asi 30X 
menšia. Nie je zatiaT známe, či ju 
niekde videli aj bez dalekohIadu. 

Fri každom stretnutí Zeme s ko-
métou je možnost pozorovania me-
teorov, ktoré vznikli jej rozpadom 
a pohybujú sa v jej blízkosti. Prav-
depodobnost takéhoto úkazu je malá 
pri dlhoperiodických kométach, kde 
sa čerstvo uvolnené meteoroidy pohy-
bujú vo veIm úzkom prúde a čias-
točky, uvolnené pri minulých obe-
hoch, sa rozptylujú po velmi roz-
siahlej dráhe. Hoci na spolahlivé 
určeme obežných dób bude treba 
obidve kométy sledovat ešte nie-
kolko mesiacov, je už dnes zrejmé, 
že jde o kométy dlhoperiodické. Ne-
priamo o tom svedčia velké sklony 
ich dráh (73° a 97°); v prípade 1938d 
doterajšie pozičné merania umožňu-
jú odhadnút aspoň dolnú hranicu 
obežnej doby na 30 000 rokov. 

Zem prešla najbližšie okolo dráhy 
kométy 1983d v noci 9/10. V., o 1,5 
dňa skór, ako sa do tohto bodu do-
stala kométa. Nepretržjté radarové 
pozorovania meteorov v Springhille 
(Kanada) po tni dni okolo kritického 
dáta neukázali nijakú mimoriadnu 
meteorickú aktivitu, a podobne ani 
vizuálne a fotografické pozorovania 
v Marshallovom centre kozmického 
výskumu v noci predpokladaného 
maxima. Na druhej strane, vjzuál-
ne pozorovania zo Stewardovho ob-
servatória poukazujú na slabý me-
teorický roj, s maxjmom iba okolo 
5 meteorov za hodinu na jedného 
pozorovatele. Najbližšie ku dráhe 
kométy 1983e bola Zem 14. júna, te-
da v slubnejšej oblasti za kométou; 
u nás boto vtedy poludnie a opticky 
sa preto meteory pozorovat nedali. 
Z miest s lepšími podmienkami (naj-
m5 západ USA a Kanady) v čase pí-
sania tohto článku neboli pozitívne 
ani negatívne správy. Pozorovanja 
meteorickým radarom v Ondřejove 
ukázali temer trojnásobné zvýšenie 
meteorickej aktivity oproti normá-
lu, ale bližšie sa dozvieme až po po-
drobnejšom spracovaní výsledkov. 

Čo je na kométach 1983d a 1983e 
najzaujímavejšie, je ich prechod 
v blízkosti Zeme v intervale jedi-
ného mesiaca. Pripojená tabulka 

jasne ilustruje, o akú vzácnost ide: 
podobné úkazy sa dosial opakovali 
iba priemerne dva razy za storočie. 
A to ešte vo veTkej váčšine išlo o 
kométy krátkoperiodické s obežný-
mi dobami pod 100 rokov. Tie sa 
so Zemou stretajú Gastejšie jednak 
preto, že sa pri malých sklonoch 
dráh zdržiavajú dlhšie v blízkosti ro-
viny zemskej dráhy a jednak preto, 
že pri opakovaných návratoch k Sln-
ku majú na to viac príležitostj. Je 
možné, že aj kométy 1702 a 1743 I 
boli krátkoperiodické. Na základe 
existujúcich pozorovaní to nemožno 
dokázat ani vylúčit, ale najmá o 
druhej z nich sa to zdá byt pravde-
podobné. Je teda celkom dobre mož-
né, že priblíženia komét 1983d a 
1983e na vzdialenost pod 10 milió-
nov kilometrov boli medzi dlhope-
riodickými kométami jediné od za-
čiatku 16. storočia. 

Rozhodne nie je príčina v zdoko-
nalení metód pozorovania: kométy 
blízko Zeme bývajú velké a jasné, 
a objekty ako 1983d a 1983e by is-
totne neunikli pozornosti, ani keby 
sa boli stretli so Zemou v minulom 
alebo predminulom storočí. Tiež je 
zrejmé, že tieto dye kométy nemali 
v minulosti nič spoločné. Osi ich 
dráh sú k sebe sklonené pod uhlom 
113°, obežné roviny pod uhlom 41° 
a dráhy sa nikde k sebe príliš ne-
približujú. Ponúka sa myšlienka, či 
snáá nešlo o celkové zjasnenie inak 
nepozorovatelných komét v dósled-
ku spoločných vonkajších faktorov, 
akými sú zmeny slnečného žjarenia. 
Naozaj, už 13. V. našiel satelit IRAS 
dalšiu slabú kométu, 1983f IRAS, a 
kométa 1982j P/Tempel 1 bola v ap-
ríli—máji o 2 magnitúdy (6X) jas-
nejšia ako udávala predpoved. Na 
druhej strane kométa 1983g P/Du-
Toit-Neujmin-Delporte, nájdená po-
dTa efemeridy 20. V., bola presne ta-
ká jasná ako sa predpokladalo a ani 
na mých sledovaných kométach sa 
nezistilo nič mimoriadne. V každom 
prípade abnormálne zjasnenie by 
najmě pri kométe 1983e muselo byt 
neuveriteTne velké — najmenej ti-
sícnásobné, aby sa ním dal vysvetlit 
objav inak neviditelnej kométy. A 
tak sa predsa len zdá najprijateT-
nejšie vysvetlenie, že išlo o náhodu. 
Pravdepodobnost takejto časovej 
zhody je síce menšia ako 1 :1000, 
ale aj nepravdepodobné veci sa nie-
kedy stávajú. L. KRESAK 

POZOROVANÉ PRIBLtŽENIA KOMET NA VZDIALENOSŤ 
POD 10 MILIÓNOV KILOMETROV 

Dátum 
priblíženia 

Označenie 
kométy 

Meno 
kométy 

Rýchlost 
stretnutia 

(km/s) 

Minimálna 
vzdjalenost 
(mil. km) 

10. IV. 837 837 P/Halley 65 4,8 
26. X. 1366 1366 P/Tempel-Tuttle 71 3,5 
17. VIII. 1499 1499 (pozorovaná v Číne a Kárej) 19 6,8 
20. IV. 1702 1702 LaHire-M araldi-Bi anchinj 24 6,6 
9. II. 1743 1743 I Grischow 14 4,1 
1. VII. 1770 1770 I P/Lexell 21 2,3 
9. XII. 1805 1806 I PBiela 14 5,5 
26. VI. 1927 1927 VII P/Pons-Winnecke 14 5,9 
31. V. 1930 1930 VI P/Schwassmann-Wachmann 3 14 9,3 
11. V. 1983 1983d IRAS-Arakj-Alcock 44 4,7 
12. VI. 1983 1983e Sugano-Saigusa-Fujikawa 53 9,3 
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Pioneer opúšta 
slnečnú sústavu 

Kozmická sonda Pioneer 10 na 
svojej púti od Slnka preletela 13. 
júna 1983 bodom svojej dráhy, 
vzdialeným od Slnka 4 527 978 612 
km. Presne v tejto vzdialenosti od 
Slnka sa v tom okamihu nachádza-
la momentálne najvzdialenejšia pla-
néta slnečnej sústavy — Neptún. Tá-
to vzdialenost je taká obrovská, že 
rádiový signál so sondy letí k Zemi 
piné 4 hodiny a 20 minút. Pioneer 
10 sa stal prvým telesom vyrobe-
ným Iudskou rukou, ktoré opustilo 
slnerčnú sústavu — alebo aspoň jej 
časí, definovanú polohami známych 
planét. Definovat presne hranice 
slnečnej sústavy dnes ešte nevieme 
— ved niektoré kométy, ktoré nepo-
chybne patria „k Slnku" sa od neho 
vzdalujú až na obrovskú vzdiale-
nost 50 000 astronomických jedno-
tiek. Hranicu slnečnej sústavy si 
móžeme definovat aj ako hranicu 
heliosféry — oblasti okolo Slnka, 
v ktorej sa šíri slnečný ‚'letor preč 
od Slnka a v.ktorej prevláda slneč-
né magnetické pole nad galaktickým 
polom. Predpokladá sa, že heliosféra 
má kvapkovitý tvar — je pretiahnutá 
v smere pohybu Slnka medzi okoli-
tými hviezdami — a jej hranice sú 
niekde vo vzdialenosti 50 až 100 as-
tronomických jednotiek od Slnka. 
Určit presne branku heliosféry je 
teraz vlastne jednou z hlavných úloh 
Pioneera 10 i dalších sond, letiacich 
von zo Slnečnej sústavy (Pioneera 
11, Voyagera 1 a 2). Ďalšou dóleži-
tou úlohou Pioneera 10 je pátranie 
po telese, ktoré ovplyvňuje dráhy 
Urána a Neptúna (podrobnejšie Po-
zn i Kozmos 3/83). Predpokladá sa, že 
Pioneer 10 bude vysielat informácie 
až zo vzdialenosti okolo 60 astrono-
mických jednotiek od Slnka. Všetky 
jeho prístroje s výnimkou magneto-
metra pracujú normálne a elektric-
kú energiu spoIahlivo dodáva ató-
mová batéria. Pri takej obrovskej 
vzdialenosti od Slnka však nastáva-
jú nové problémy — Slnko je už 
tak málo jasné, že slnečný cenzor 
už pomaly prestane detekovat polo-
hu Slnka (a teda i Zeme, ktorá je 
od neho v uhlovej vzdialenosti men-
šej ako 2,2°). Pioneer 10 rotuje oko-
lo svoje] osi a bez slnečného senzora 
nemožno zistit jeho okanižitú polo-
hu. Ale aj tu si pracovníci z riadia-
ceho strediska v Mountain View 
v Kalifornii pomohli: poloha sondy 
sa bude určovat zo snímok hviezd, 
získaných fotopolarimetrom — „tele-
víznou kamerou" sondy. 

Pioneer 10 má už na svojom kon-
te mnoho prvenstiev i dóležitých ob-
javov o slnečnej sústave. Štartoval 
zo Zeme 3. marta 1972 a ako prvý 
preletel pásmom asteroidov a oble-
tel Jupitera. Získal prvé snímky 
Jupitera a niektorých jeho mesiacov 
a údaje o magnetosfére planéty. Pri 
svojom lete vo vonkajších oblastiach 
slnečnej sústavy zistil, že slnečný 
victor sa šíti aj v týchto vzdialenos-
tiach prakticky rovnakou rýchlostou 
ako v okolí Zeme (asi 500 km s -1). 

Ďalej zistil, že heliosféra pulzuje 
s periódou 11 rokov v závislosti na 
slnečnej činnosti. Poěas svojho vyše 
jedenástročného letu prijal Pioneer 
10 viac ako 98 900 povelov zo Zenie 
a vyslal viac než 126 miliárd bitov 
vedeckých informácií. 

Podia NASA News 
22. 3. 83 —vp—

Tretia je 
Sally Ride 

Zo základne na myse Canaveral 
na Floride odštartoval 18. júna ra-
ketoplán Challenger s páfčlennou 
posádkou. Tvorili ju R. Crippen F. 
Hauck, J. Fabian, N. Thagard a pr-
vá americká kozmonautka Sally Ri-
deová. Let raketoplánu trval šest 
dní. Okrem spojových družíc kanad-
skej a indonézskej vypustila posád-
ka družicu SPAS, vyrobenú západo-
nemeckým leteckým koncernom 
Messerschmidt-Bálkaw-Blahni a po 
dvoch obletoch Zeme ju pomocou 
elektromechanického manipulátora 
opat stiahla z obežnej dráhy do ná-
kladného priestoru raketoplánu. Pri 
tomto, v poradí siedmom lete rake-
toplánu (a druhom lete Challengera) 
spinila posádka všetky plánované 
úlohy. Raketoplán pristál 24. júna 
s 3-hodinovým oneskorením. Na 
myse Canaveral, kde mal pristát po-
dIa plánu, bola hustá hnila, a preto 
posádka dostala pokyn ešte raz ob-
letiet Zem a pristát na Edwardsovej 
vojenskej leteckej základni nedale-
ko Los Angeles. 

Americký týždenník Business 
Week v predvečer štartu pripome-
nul, že program raketoplánov teraz 
smeruje najmá k utvoreniu bojových 
orbitálnych stanic na obežnej dráhe 
a že viac než tretinu letov si pred-
platil Pentagon, ktorý považuje ra-
ketoplán za prostriedok na získanie 
vojenskej prevahy vo vesmíre. 

LSTK 

Družica Astron 
na obežnej dráhe 

Na výskum zdrojov ultrafialového 
a rántgenového žiarenia vypustili 
v ZSSR 23. marca tohto roku druži- 
cu Astron. Na palube má ultrafialo-
vý dalekohYad SPIKA skonštruova- 
ný v sovietsko-francúzskej spolu-
práci a róntgenové detektory, po-
stavené v ZSSR. Družica má sklon 
dráhy 54° a obežnú dobu 98 hodín. 
Celých 90 hodin lieta mimo radiač- 
ných pásov Zeme a iba štyri hodiny 
nic je viditelná z oblasti telemetric- 
kého spojena. 

SPIKA — dalekohYad na spektro- 
fotometrický výskum zdrojov ultra-
fialového žiarenia — má dlžku 4,5 m, 
priemer primárneho zrkadla 0,8 m a 
sekundárneho 0,26 m. Optická sústa- 
va je typu Ritchey-Crétien s ohnisko-
vou vzdialenostou 7,86 m. Detekčná 
čast má štyri fotonásobiče; skanova- 
ním možno získat spektrá v oblasti 
110-360 am. Používa sa toroidálna 
mriežka s počtom veypov 600/mm, kto-

Ultrafialový áalekohiad družice As-
tron odfotografovaný na krymskom 
observatóriu, ktoré je koordinačným 
strediskom experimentu. Francúz-
sku účast zabezpečuje Laboratórium 
pre družicovú astronómiu v Marseil-
le. Ďalekohlad bol spolu s detektor-
mi r5ntgenového žiarenia umiestne-
ný na 3,5 tonovej upravenej sonde 
typu Venera. 

rá dáva disperziu 0,8 ani/mm v prvom 
ráde. Presnost orientácie, zabezpe-
čená snímačom na hviezdy Canopus, 
Vega, Sírius, je 5', hviezda sa udr-
žuje na štrbine pohybom sekundár- 
neho zrkadla s presnostou 0,3-0,5 
sekúnd. Spektrofotometrické pozoro- 
vana sa zapisujú na magnetickú 
pásku a telemetricky sa odosielajú 
do prijímacieho strediska. RSntgeno- 
vé žiarenie sa registruje plynovými 
proporcionálnymi detektoru i s účin-
nou plochou 2000 cm 2, a to v oblasti 
energií 0,2-10 keV. Pomocou ultra-
fialového dalekohYadu sa získajú 
údaje, ktoré prispejú k poznatkom 
o chemickej stavbe hviezd, medzi- 
hviezdnej hmoty, o podstate hviezd-
neho vetra, výbuchoch a ejekcii 
hmoty z hviezd, jasných kvazarov 
a galaxií a o mých nestacionárnych 
procesoch. Prínosom je aj súbežné 
sledovanie ťých istých zdrojov v ul- 
trafialovej a zároveň aj v rántgeno- 
vej oblasti. 

D. Chochol 
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Druhá japonská 
rentgenová družice 
Po dobrých zkušenostech s rentge-
novou družicí Hakucho byla v Ja-
ponsku připravena a 20. 2. 1983 vy-
puštěna z kosmického centra Kago-
šima další rentgenová družice Ten-
ma (čte se Temma a znamená Pe-
gas). Start proběhl bez závad, pří-
stroje pracují normálně. Satelit má 
téměř kruhovou dráhu skloněnou 
k rovníku o 31,5°, s výškou kolem 
500 km nad povrchem. Je vybaven 
těmito přístroji: 

1. Plynovým scintilačním proporcio-
nálním čítačem o šířce paprsku 3°, 
efektivní ploše 0,064 m2 a pracov-
ním oborem od 2 do 55 key; 

2. Podobným čítačem s rotujícími ko-
limátory, se svazkem o šířce 3,8° 
a efektivní plochou 0,008 m2; 

3. Jednorozměrným rentgenovým 
koncentračním systémem pro níz-
ké energie 0,2 až 2 keV s efektiv-
ní plochou 0,0015 m2; 

4. Monitorovým systémem na hlídá-
ní jedné čtvrtiny oblohy. 

Přístroje jsou namontovány podél 
rotační osy družice, a mohou být tr-
vale namířeny na zvolený objekt, 
pokud jeho úhlová vzdálenost od 
Slunce je větší než 120°. Postup po-

zorování může být předem napro-
gramován. Satelit je tak velmi vhod-
ný pro současná rentgenová a op-
tická pozorování týchž zdrojů. 

IAUC 3787, 31. 3. 1983 —mš—

Objavy 
družice IRAS 

Objav dvoch komét (pozvi str. 166) 
bol iba „vedlajšún produktom" po-
zorovaní medzinárodnej družice 
IRAS, ktorá od januára tohto roku 
systematicky mapuje oblohu v in-
fračervenej oblasti. Koncom mája 
ukončila tretinu svojho programu a 
jej výsledky sú naozaj pozoruhodné. 
Predovšetkým zistila dye oblasti, 
kde sa nachádzajú protohviezdy —
objekty mladšie ako milión rokov, 
ktoré považujeme za práve sa ro-
diace hviezdy, alebo, povedené me-
nej vzletne, sú to fragmenty hustnú-
cich prachoplynových oblakov, kto-
rých jadro je už dost horúce na to, 
aby vysielalo infračervené žiarenie, 
ale teplota a hustota materiálu za-
tial nedosiahla kritický bod zapálenia 
termonukleárnych reakcií. Preto žia-
renie týchto objektov může zachy-
tit len družica s dalekohladom pre 
infračervenú oblast a IRAS je pr-
vou družicou s týmto vybavením. 

Pat protohviezd zistila družica 

v objekte Barnard 5 a jednu alebo 
dye dalšie v Lynds 1642. Pretože 
hmotnost týchto objektov sa zhoduje 
s predpokladanou hmotnostou pro- 
toslnka, je velmi lákavá domnienka, 
že okolo rodiacich sa hviezd by 
mohli vzniknút aj planetárne sústa- 
vy. Pozorovania družice móžu po- 
můct objasnit počiatočné procesy 
vzniku hviezd a tým prispiet k vy- 
svetleniu podmienok, které podmie- 
nili vznik slnečnej sústavy. 
Družica pozorovala aj dye inter- 

agujúce galaxie, NGC 1888 a NGC 
1889, ktoré astronómovia už dlho štu- 
dujú. Namerala nad očakávanie in- 
tenzívne infračervené žiarenie, čo 
potvrdzuje, že pri stretnutiach a 
zhlukovaní prachopiynových oblakov, 
ktoré nastávajú pri tejto pomaly pre- 
biehajúcej zrážke dvoch galaxií, sku- 
točne vo zvýšenej miere vznikajú 
hviezdy. 

Podia NASA News 23. 5. 1983 —tf—

DUŠAN KALMANČOK 

POZORUJT 
S MAMI 

VOLNÝM OKOM 
ĎALEKOHL'ADOM 
FOTOAPARÁTOM 

Merkúr: Velmi dobré pozorovacie 
podmienky pokračujú i začiatkom 
októbra, kedy je planéta v najváčšej 
západnej elongácii (1. 10. 1983 — 18° 
od Slnka). Uvidíme ju teda ako zor-
ničku, krátko pred východom Sluka. 
Dobré podmienky pokračujú až do 
13. 10., kedy Merkúr zostúpi nízko 
nad obzor a rýchlo sa blíži do dol-
nej konjunkcie so Slnkom, ktorá 
bude 30. 10. V novembri je planéta 
nepozorovatelná a můžeme ju znova 
uvidiet až v polovici decembra na 
večernej oblohe. Fri svoje] októbro-

r; 
e 

z 

268 272 272 2?i 228 278 282 282 /{' 

vej elongácii Merkúr dosiahne —lm 
a prejde zo súhvezdia Panny cez 
Váhy až do Škorpióna. 

Venuša: Planéta po prechode kon-
junkciou so Slnkom v minulých me-
siacoch rýchle vystúpi na rannú ob-
lohu a hned začiatkom októbra do-
siahne najváčšiu jasnost v tomto 
roku, a to —4,3m. Ako vystupuje nad 
obzor, jej jasnost postupne klesá, no 
i tak je dominujúcim objektom na 
rannej oblohe (samozrejme, okrem 
Mesiaca). Podmienky na jej pozoro-
vanie sú velmi dobré a rahko ju 
nájdeme v súhvezdí Leva, neskór 
Panny. Začiatkom novembra je Ve-
nuša v najváčšej západnej elongá-
cii (4. 11. je 47° od Slnka). 

Mars: Pozorovacie podmienky sú 
stále lepšie a v októbri a novembri 
je už Mars tak vysoko na rannej 
oblohe, že ho bez problémov nájde-
me pred východom Sluka v súhvez-
dí Leva, pod Regulom, ako hviezdu 
+1,8m. Nedaleko neho sa nachádza 
aj Venuša, ktorá je začiatkom októb-
ra nad Marsom. Mars ale stále vy-
stupuje vyššie na rannú oblohu a tak 
si neskór miesta vymenia. Ale i tak 
vytvárajů spolu s Regulom peknú 
trojicu jasných hviezd. Začiatkom 
novembra prejde okolo nich i ubú-
dajúci Mesiac, bude 1. 11, o trištvrte 
na pat ráno len 4° od Marsa, medzi 
Marsom a Regulom. 
Jupiter: Planéta je na večernej ob-
lohe a můžeme ju pozorovat len v ok-
tóbri. V novembri je už tak nízko 
nad obzorom, že jej jas zanikne 
v slnečnom svite. Jupiter můžeme 

znova uvidiet až na budúci rók, lebo 
práve v polovici decembra je v kon-
junkcii so Slnkom. 

Saturn: Saturn nemůžeme ani v ok-
tóbri ani v novembri pozorovat vó- 
bec. V októbri je na večernej oblohe 
a v novembri už na rannej oblohe, 
pretože 31. 10. je v konjunkcii so 
Slnkom. 

Urán: Urán sa pohybuje nedaleko 
Jupitera, je na večernej oblohe. Pod-
mienky na pozorovanie sú zlé; je 
nízko nad juhozápadným obzorom a 
začiatkom decembra je v konjunkcii 
so Slnkom. 

Neptún: Podmienky na pozorovanie 
planéty sú o čosi lepšie ako u Urá- 
na, Neptún bude v konjunkcii so 
Slnkom až koncom decembra. I tak 
je však planéta už nízko nad juho- 
západným obzorom v súhvezdí Strel- 
ca a žiari ako hviezda -}-7,8m. 

Pluto. Planéta je na rozhraní Panny 
a Povozníka a je mimo dosah ama- 
térskeho pozorovania. 

METEORICKY ROJE 

V októbri můžeme pravidelne po-
zorovat meteory roja Orioníd. Kedže 
je však počas maxima činnosti roja 
Mesiac práve v spine, pozorovacie 
podmienky sú zlé. V novembri mů-
žeme zasa pozorovat meteorický roj 
Leoníd, ktorého maximum činnosti 
pripadá na 18. 11. Mesiac je však 
dva dni pred spinom, takže je na 
oblohe temer po celú noc a znemožní 
nám pozorovanie oboch meteorických 
rojov. 
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Obloha 
v októbri 
a tiovembri 

VÝCHODY 
A ZÁPADY SLNHA 

deň východ 
h m 

západ 
h m 

VÝCHODY 
A ZÁPADY MESIACA 

deň východ 
h m 

západ 
h m 

Údaje sú v SEČ a platia pre stredné 
Slovensko (-1h17m, 48° 40') 

2. 10. 5 43 17 21 2. 10. - - 15 55 
6. 10. 5 49 17 13 6. 10. 5 20 17 39 

10. 10. 5 54 17 05 10. 10. 10 34 19 22 
14. 10. 6 00 16 57 MESAČNÉ FAZY 14. 10. 14 20 22 38 
18. 10. 6 07 16 49 18. 10. 16 03 1 54 
22. 10. 6 13 16 42 deň h in fáta 22. 10. 17 17 6 27 
26. 10. 6 19 16 34 26. 10. 19 30 11 17 
30. 10. 6 25 16 28 6. 10. 12 17 nov 30. 10. - - 14 30 

3. 11. 6 31 16 21 13. 10. 20 43 I 3. 11. 4 15 16 02 
7. 11. 6 38 16 15 21. 10. 22 54 spin 7. 11. 9 25 17 52 

11. 11. 6 44 16 09 29. 10. 4 38 III 11. 11. 12 54 21 27 
15. 11. 6 50 16 04 4. 11. 23 22 nov 15. 11. 14 27 0 45 
19. 11. 6 56 16 00 12. 11. 16 50 I 19. 11. 15 42 5 21 
23. 11. 7 02 15 56 20. 11. 13 30 spin 23. 11. 18 18 10 14 
27. 11. 7 08 15 53 27. 11. 11 51 III 27. 11. 23 21 13 02 
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3uhovýchodne od hmloviny v An-
droméde (v pravom hornom ro-
hu je jej časť) je obloha chudob- • 
ná na jasné hviezdy, ale zato sú N 
tu niektoré objekty, váačné aj 
pre pozorovanie amatérskymi d'a-
lekohladmi. Ešte výraznejším ob-
jektom ako špirálová galaxia 
M33 (NGC 598) — pozn i článok p
na str. 176 — je NGC 752, jedna 
z najstarších otvorených hviezdo- ‚ , 
kóp (2,2 + 0,3 miliardy rokov),
ktorú nájdeme asi 15° juhový-
chodne od galaxie v Androméde. ‚ 

s 
~. 

Obsahuje 70 hviezd, z ktorých 
v5čšina je viditelná už v daleko- • 
hlade s priemerom 15 cm. Na ob-
lohe zaberá plochu o priemere 
troch štvrtín stupňa, takže v d'a-
lekohl'ade so 40-násobným zv3č-
šením práve vyplňa zorné pole. 
Táto hviezdokopa nic je od nás 
velmi vzdialená, len tisíc svetel-
ných rokov (440 pc). Váčšina jej 
hviczd má žltú farbu (čo zodpo-
vetlá spektrálnemu typu F), ale 
vyskytujú sa v nej aj modré a 
červené hviezdy, takže hviezdo-
kopa je vhodným objektom aj 
ako štandart pre fotometriu. Naj-
jasnejšia hviezda na východnej Snímka špirálovej galaxie NGC 1023 cez p5ťmetrový palomarský dalekohFad. 
hranici objektu (7m) do hviezdo- Okrúhly výbežok (napravo) by mohol byť jej satelitnou galaxiou. Šírka snímky 
kopy už nepatrí. je asi 10', juh je hore. 

. 

. 
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František Kozelský, známy konštruk-
tér ďalekohladov, ktorý zhotovil už ce-
lý rad montáží aj pre velké přístroje na 
Pudových hvezdárňach, predstavuje nám 
teraz svoj najnovší ďalekohlad, ktorý si 
postavil len pre seba, pre radost a na-
zval ho „pejsek". Je to maličká maksu-
tovka, naozaj super-prenosná; veď váži 
iba 11 kg (aj s pohonom a podložkou). 
Optiku pre tohto „pejska" vybrúsil Ja-
roslav Kruťa z Valašského Meziříčí. Na 
farebných snímkach, ktoré nám poslal 
F. Kozelský spolu s popisom svojho prí-
stroja, si všimnite detaily montáže a js-
te uznáte, že „pejsek" je naozaj maj-
strovský kúsok. 

připadá na tubus dalekohledu a 
zbytek tvoří délka okulárového 
nástavce se zenitálním hranolem. 
Okulárem s ohniskovou vzdále-
ností 6 mm můžeme docílit více 
než 180-násobného zvětšení (pro 
pozorování planet, Měsíce a dvoj-
hvězd) ; pro pozorování plošných 
objektů jsou určeny širokoúhlé 
okuláry s delším ohniskem, které 
vykreslí při slabším zvětšení vel-
ké zorné pole. 

Do okulárového nástavce tubu-
su je možné nasunout zenitální 
hranol s okulárem pro běžné po-
zorování, pentagonální hranol 

František Kozelský 
a jeho „pejsek" 

Malý astronomický reflektor, 
který chci popsat, patří k zrcad-
lovým dalekohledům Maksutovo-
va typu. Jeho optiku tvoří duté 
zrcadlo o průměru 100 mm a ko-
rekční čočka meniskového tvaru, 
přibližně téhož průměru. Střední 
část její zadní plochy je opatřena 
hliníkovou zrcadlící vrstvou a 
slouží jako sekundární zrcátko, 
které odráží paprsky přicházející 
od zrcadlového objektivu do oku-
láru. Podobně jako u Cassegrai-
nova dalekohledu je i v tomto 
případě hlavní zrcadlo opatřeno 
otvorem; za nímž je pak umístěn 
okulár. Popsaný optický systém 
dáva výslednou ohniskovou vzdá-
lenost 1100 mm při celkové délce 
přístroje 340 mm, z které 240 mm 

s tmavým filtrem pro pozorování 
Slunce, nebo také fotoaparát bez 
objektivu. Přístroj lze tedy použít 
zároveň jako velký teleobjektiv 
se světelností 1:11, který je možné 
zaostřit na vzdálenost od 8 m do 
nekonečna. Obraz dalekohledu za-
ostřujeme posuvem objímky s me-
niskem, kterou můžeme posouvat 
pomocí čtyřchodé matice se stou-
páním čtyři mm p rozmezí 16 mm, 
přesně ve směru optické osy. Da-
lekohled je dopiněn hledáčkem o 
průměru 30 mm a ohniskové dél-
ce 150 mm, který poskytuje 
s Kellnerovým okulárem f = 20 
mm přibližně 7-násobné zvětšení 
při velkém zorném poli. Okulár 
je opatřen zenitálním hranolem a 
zaměřovacím křížem, aby bylo 

Meniskus 
zrcadlo 

(objektiv 

sekundární 

zrcadélko 

,, 
a r 
r r 
r d

~ 

okulár 

zenitálnl hranol 

možné nastavit objekt přesně do 
středu jeho zorného pole a tím 
i do zorného pole hlavního dale-
kohledu. 

Paralaktická montáž přístroje 
je podobná, jako u amerického 
amatérského dalekohledu značky 
Dynamax. Byla přizpůsobena po-
honu, který si vyžádal vyšší nos-
ný sloupek a umístění poháněcí-
ho šneku na horní straně šneko-
vého kola. 

Tubus reflektoru o průměru 120 
mm je z duralové trubice se stě-
nou 2 mm silnou. Jeho objímka je 
uložena do vidlice. Čepy této ob-
jímky, tvořící zároveň deklinační 
osu montáže, jsou přesně opraco-
vány na soustruhu ve hrotech. 
Kolmost osy tubusu na deklinační 
osu se docílí osoustružením otvo-
ru pro tubus v poloze svírající 
s osou čepů úhel přesně 90°. Kol-
most deklinační osy k polární ose 
je docílena přesným ofrézováním 
dosedacích ploch obou ramen vid-
lice najednou, a to podle ložisko-
vých otvorů, které je nutné usou-
stružit rovněž najednou při zajiš-
tění proti posunutí. 

Deklinační osa má bronzová lo-
žiska, která jsou sestavena ze 
dvou polokruhových segmentů, 
takže je možné snadno vyjmout 
z vidlice celý tubus i s objímkou. 
Polární osa je uložena na dvou 
kuličkových ložiskách. Na ni je 
nasunuto šnekové kolo pohonu, 
které se pohybuje na jednom ku-
ličkovém ložisku o průměru 58/ 
45 X 7 mm a na jednom bronzo-
vém věnci. Šnekové kolo má 240 
zubů (modul 0,5) a jeho průměr je 
120 mm. Pokud je brzda, spojují-
cí šnekové kolo s polární osou 
uvolněna, polární osa se volně 
otáčí. Po utažení brzdy ovládacím 
šroubem se obě části spojí a po-
lární osa se pak pohybuje zároveň 
se šnekovým kolem. 

Dalekohled má na obou osách 
zařízení pro hrubý a jemný po-
hyb. Po uvolnění brzdy se osa vol-
ně protáčí a umožňuje dalekohled 
rychle namířit do zvoleného smě-
ru. Po utaženi brzdy pak funguje 
jemný pohyb, který pracuje na 
principu posunu matice na šrou-
bovém vřetenu. Na deklinační 
i hodinové ose jsou dělené kruhy, 
které umožňují orientaci s děle-
ním 1° (v deklinaci), případně 5 
minut (v rektascensi). 
Polární osu a šnekové kolo ne-

vidíme; jsou v krytu polární osy. 
Na horní straně šnekového kola je 
umístěn jednochodý ocelový po-
háněcí šnek o průměru 12 mm 
(modul 0,5). Z jedné strany je za-
chycen v kuličkovém ložisku č. 
625, z druhé strany se opírá o tlač-
nou kuličku, čímž se vymezuje je-
ho axiální vůle. 

Pohon hodinové osy je umístěn 
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odděleně. Použil jsem pérový stro-
jek od firmy Goerz Berlin, který 
na jedno natažení běží 2 hodiny. 
Má odstředivý regulátor a jeho 
otáčky se dají v určitém rozmezí 
plynule měnit. Převod pohybu na 
poháněcí šnek je přes kuželové 
soukolí 1:1, pod uhlem 90°. 

Nosný sloupek montáže spočívá 
na 3 regulačních šroubech, z nichž 
jeden je přímo na výstupku u pa-
ty sloupku a dva na koncích dvou 
vystužených ramen, které vytváří 
podstavec montáže. Přesné nasta-
vení přístroje do vodorovné polo-
hy otáčením regulačních šroubů 
umožňuje sledování dvou libel, 
vzájemně otočených o 90°. Celý 
dalekohled i s pohonným stroj-
kem stojí na základní desce z pře-
kližky 10 mm silné. Dalekohled 
s montáží má hmotnost 7 kg, po-
háněcí strojek 3 kg, základní des-
ka 1 kg. 

Při orientaci polární osy do 
správného směru postupujeme tak, 
že ji nejprve namíříme přibližně 
na Polárku, pak dalekohled nasta-
víme na deklinaci 90° a šrouby 
vyregulujeme polohu montáže tak, 
aby znaky libel byly ve středu. 
Pak opatrně pootočíme celou zá-
kladní deskou tak, aby se ve stře-
du zorného pole okuláru objevila 
Polárka. Pro fotografické práce je 
však nutné orientovat polární osu 
přesněji na světový pól podle zná-
mých pravidel, uvedených např. 
v příručce Dr. Zajonca „Stavba 
amatérskych astronomických da-
lekohladov a fotokomór". 

Na závěr ještě jedna poznámka 
k výrobě šnekového kola, na je-
hož dokonalosti závisí hladký 
chod dalekohledu. I při sebepečli-
vějším ofrézování vykazovaly zu-
by šnekového kola po sejmutí se 
stroje na kontrolním indikátoru 
radiální diferenci 0,02 mm. Je to 
způsobeno jednak uvolněním na-
pětí v materiálu a jednak zahřá-
tím při frézování. Proto se musí 
šnekové kolo zabrousit se šnekem, 
nejlépe přímo na hodinové ose. 
Použijeme k tomu nejprve jem-
nou zabrušovací pastu (pro zabru-
šování pístů naftových čerpadel), 
se kterou zabrušujeme 2 až 2,5 
hodiny, pak lapovací pastu Cry-
tur (monokrystaly) — asi 1 hodi-
nu a nakonec čistý olej. Pokaždé 
je nutno kolo i šnek řádně očistit 
a odstranit zbytky starého brusi-
va. Nakonec se otáčí šnek plynu-
le, bez vůle v zubech, po celém 
obvodě kola. Tento postup je po-
měrně zdlouhavý, ale vyplatí se 
nám, protože jinak není možné 
zabezpečit přesný chod daleko-
hledu. 

František Kozelský 
Slučí 637 
724 00 Ostrava 24-Stará Bělá 

Milisekundový pulzar—
druhé dejstvo 

Vlani na jeseň bol objavený naj-
rýchlejší pulzar PSR 1937 ± 214 

(pozn 

Kozmos 2/83), ktorého pulzy 
s periódou 1,6 ms zistili a merali po 
niekolko dní rádioteleskopom v Are-
cibo na frekvencii 1420 MHz (vinová 
dižka cca 21 cm). 35alšie pozorovania 
upresnili periódu P =1,555 806 449 022 
ms, čo znamená, že neutrónová hviez-
da vykoná 642 otáčoy za sekundu a 
odsťredivé zrýchlenie na jej rovníku 
je také velké, že takmer vyrovnáva 
zrýchlenie gravitačné. Ináč poveda-
né, neutrónová hviezda PSR 1937 ± 
± 214 by už rýchlejšie rotovat ani 
nemohla, lebo by sa materiál na 
jej rovníku začal odtrhávat. Dlhšie 
pozorovania umožnili presnejšie 
zmerat aj spomalovanie rotácie. Je 
natolko pozvolné, že perióda by na 
dvojnásobok vzrástla až po 10 otáč-
kach. To však znamená, že pulzar 
vóbec nie je mladý, ako sa spočiat-
ku myslelo, ale že bliká už vyše mi-
lióna rokov. (Tento odhad však zá-
visí aj od predpokladov o stavbe 
neutrónovej hviezdy a platí za pod-
mienky, že táto neutrónová hviezda 
mala v okamihu svojho zrodu pres-
ne kritickú rotačnú rýchlost.) 

Skutočné dalšie dejstvo histórie 
najrýchlejšieho pulzara začalo ziste-
ním Djorgovského (Nature 300, str. 
618, 1982), že poloha rádiového pul-
zara sa zhoduje s polohou velmi čer-
venej hviezdy s magnitúdou v čer-
venej oblasti R =19,4. Pulzy jej op-
tického žiarenia majú zhodnú pe-
riódu, sú dvojité s medzerou asi 
40 % periódy. Pulzujúca zložka pred-
stavuje asi 1 % žiarenia tejto hviez-
dy. Pozoruhodné je, že podia sní-
mok pomocou kamery CCD je hviez-
da oveIa jasnejšia ako na doskách 
palomarskej prehliadky oblohy, uro-
bených v červenej farbe. Správa 
v Cirkulári IAU Č. 3795 z 29. apríla 
tohto roku končí konštatovanfm, že 
spektrum hviezdy neobsahuje spek-
trálne čiary, čo by znamenalo, že 
pulzar je zrejme súčastou dvojhviez-
dy, ktorej druhou zložkou je pozo-
rovaná červená hviezda a že táto 
dvojica nic je zahalená v plynnom 
obale. Sú možné aj ině vysvetlenia, 
a na to správne treba asi počkat. 

—mš—

Další 
milisekundový pulzar 

Ešte neutichol rozruch okolo vla- 
ňajšieho objavu velmi rýchleho pul-
zara 1937 -{- 214 s najkratšou známou 
periódou 1,6 ms a už na rádioastro- 
nomickom observatóriu v Arecibo 
ohlásili objav dalšieho milisekundo-
vého pulzara, ktorý je navyše zlož-
kou dvojhviezdnej sústavy. Pulzar 
má periódu 6,13369 ms a jeho polo-
ha (stanovená pomocou rádiointer- 
ferometra VLA v Novom Mexiku) 
je vo vnútri predpokladanej oblasti 

výskytu zdroja gama žiarenia 2 CGO 
65 +1. Obežná perióda dvojhviezdy, 
Ktorej súčastou je pulzar, je 120 -I- 
±4 dni. 

Pozorovanie milisekundových pul- 
zarov určite oživí aj záujem teoreti- 
kov o tieto objekty, ktorých štúdium 
sa po dvoch desatročiach od ich ob- 
javu stalo už rutinným. 

Podla IAIIC 3806 —dch—

Kandidáti 
na čierne diery 

Okrem známeho zdroja Cyg X-1, 
ktorý je už dávnejšie v podozrení, 
že obsahuje čiernu dieru, pribudlo 
do zoznamu kandidátov dalších šest 
objektov, na ktoré upozornila rSnt-
genová družica HEAO 1. Vyznačujú 
sa neobvyklo mákkým rSntgenovým 
žiarením aké sa očakáva u čiernych 
dier, ktoré sú zložkou dvoj hviezdy. 
Dva z nich sú rántgenové zdroje vo 
Velkom Magellanovom oblaku, LMC 
X-1 a LMC X-3. Krivky ich radiál-
nych rýchlostí vylučujú, že by to 
mohli byt objekty váčšie ako neutró-
nová hviezda, ale ich odhadnutá 
hmotnost prevyšuje limitnú hmot-
nost neutrónových hviezd. 35alší 
kandidát, H 1743-32 je prechodný 
rSntgenový zdroj a jeho velmi mák-
ké spektrum sa podobá spektru dal-
ších piatich prechodných zdrojov. 
Ďalšie tni objekty, 411 0142 ± 61, 
4U 1755-33 a 411 1957 + 11, podia 
typu spektra mažu byt alebo rSnt-
genové pulzary alebo čierne dieny. 

IAIIC 3806, 11. 5. 1983 —šo—

Halleyova kométa — 
maser 

Počas návratu Halleyovej kométy 
r. 1986 chcú rádioastronórnovia z ob-
servatónia Jodrell Bank vo Velkej 
Británii preskúmat jej vlastnosti 
ako masera. Masery sú obdobou la-
serov, vysielajú však nic v oblasti 
viditelného spektra, ale v krátko-
vinnej rádiovej oblasti. Jadrá komét 
sú zložené hlavne z Iadov H2O, CHy 
(metánu) a NH3 (čpavku). Ked sa 
kométa priblíži k Slnku, tieto lady 
sa vyparujú a ionizujú a spontánnou 
emisiou móžu vysielat rádiové viny 
— teda vytvorit prírodný maser. Na 
observatóriu v Jodrell Banku chcú 
preskúmat rádiové viny o vinovej 
dlžke 18 cm, vysielané hydroxylo-
vými iónmi OH-. Smerom k Halley-
ovej kométe vyšlú 10 kW impulz 
s rovnakou vinovou dižkou, čím 
v okolí jadra kométy vyvolajú in-
terferenciu medzi žiarenfm kométy a 
signálom zo Zemc. Vzhladom na to, 
že výkon masera kométy je len nic-
kolko desiatok wattov, očakáva sa, 
že silný impulz zo Zeme by mohol 
na okamžik zastavit činnost masera. 
Zistenie časového intervalu medzi 
zastavením masera a jeho opi tov-
ným samovolným naštartovaním 
móže priniest d8ležité informácie 
o procesoch v atmosférach komét. 

EOS 7. 12. 1982 -vp-
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Staronové supernovy 
Hoci vo výskume supernov ne-

nastal v poslednej dobe nijaký zá-
sadný prevrat, napriek tomu je za-
ujímavé sledovat, ako sa hromadia 
výsledky pozorovaní a ako sa zdo-
konaluje ich interpretácia, čo oby-
čajne predchádza zrodu nového po-
hladu na celú záležitost. Najdoko-
nalejšie sú dnes preštudované známe 
historické supernovy — Krabia z ro-
ku 1054, Tychonova z r. 1572 a Kep-
lerova z r. 1604. Podia dobových 
pozorovaní boto možné rekonštruo-
vat ich svetelné krivky a ich hmlo-
vinné zvyšky sa pozorujú na všet-
kých vinových dlžkach, od rádiovej 
až po rSntgenovú a oblast gama 
žiarenia. 

Výbuch supernovy sa dá prirovnat 
k bubline vyfúknutej v medzihviezd-
nom plyne. Rázová vina vyvolaná 
explóziou expanduje v priestore ako 
guiovitá obálka rýchlostou 10 000 
km . s-1 a hrnie pred sebou medzi-
hviezdny plyn. Zvyšky rozmetanej 
hviezdy nasledujú rázovú vinu rých-
lostami 3-4 tisíc km . s-1 a po nie-
koYkých sto rokoch množstvo zhynu-
tého medzihviezdneho materiálu 
hmotnostou prevýši hmotnost ma-
teriálu vyvrhnutého pri výbuchu. 
Rozpínanie vonkajšej obálky je už 
v tom čase natoYko spomalené, že 
ju vyvrhnutý materiál dohoní, na-
razí do nej a vytvorí tak nový typ 
rázovej viny. Po niekolkých tisíc-
ročiach sa rozpínanie postupne pri-
brzdí až na stovky kilometrov za se-
kundu, obálka chladne a rozpadá sa 
na jednotlivé vlákna. Horúci plyn 
vyplňujúci obálku je zdrojom rSnt-
genového žiarenia, pokým má ešte 
dostatočnú teplotu a hustotu. Proto 
sa zvyšky supernov podrobne pozoru-
jú rántgenovými družicami, nedávno 
najmá družicou Einstein, ktorá už 
ukončila svoju bohatil činnost. Po-
zrime sa teda na nové údaje získa-
né pozorovaním v rSntgenovej ob-
lasti. 

Tychonova supernova bola zrejme 
typu I. Teoretikom sa dodnes nepo-
darilo rozhodnút, či ako typ I vybu-
chuje biely trpaslík, ktorého hmot-
nost sa nejakým spósobom stala 
nadkritickou, alebo či ide o katastro-
fu normálnej hmotnejšej hviezdy. 
(Vieme, že stabilný biely trpaslík 
musí mat hmotnost menšiu než kri-
tickú, asi 1,4 hmotnosti Slnka, avšak 
určeme tejto kritickej hmotnosti zá-
visí od predpokladov o stavovej rov-
nici degenerovaného elektrónového 
plynu vo vnútri trpaslíka, o jeho 
teplote, o rotácii hviezdy, atď. Hmot-
nost sa móže stat nadkritickou alebo 

pri prestavbe štruktúry vnútra tr-
paslíka, alebo prostredníctvom von-
kajších zdrojov, napríklad keá je tr-
paslík zložkou dvojhviezdy a z dru-
hej zložky naňho preteká látka.) 
Vzdialenost Tychonovej supernovy 
móže byt medzi 8-15 tisíc svetel-
ných rokov. Ak predpokladáme 
vzdialenost 11 000 svetelných rokov, 
potom z uhlového priemeru hmlovi-
ny (resp. rántgenového obrazu) 480" 
vychádza jej skutočný priemer na 
13 svetelných rokov. Hrúbka expan-
dujúcej obálky je asi 1/20 jej prie-
meru. Obálka rázovej viny sa roz-
pína rýchlostou 6000 km , s-1 a má 
hmotnost asi 2 Mo. Podia mého au-
tora hmotnost zhrnutého medzi-
hviezdneho materiálu móže dosaho-
vat 7-15 hmotností Sluka. Zvyšky 
materiálu, vyvrhnutého z hviezdy, 
rozprestierajú sa až do vzdialenosti 
216' od stredu útvaru, majú hrúbku 
43" a hmotnost 1,2 Mo. Vnútrajšok 
je zapinený viac než 400 zhusteni-
nami hviezdneho materiálu s celko-
vou hmotnostou asi 0,7 Mo. Nič ne-
nasvedčuje tomu, že by sa tu na-
chádzala centrálna neutrónová hviez-
da. Fri neistote v určení vzdialenosti 
nie je možné rozhodnút, ktorý z mo-
delov predchodcu supernovy typu I 
je pravdepodobnejší. 

Keplerova supernova je tiež typu 
I bez centrálneho pulzaru, ale leží 
v medzihviezdnom prostredí až sto-
krát hustejšom ako Tychonova su-
pernova. Preto je slabšia, výrazne 
červenkastá, nesymetrická a rozpína 
sa rýchlostou len niekoYko stovák 
kilometrov za sekundu. Leží vo 
vzdialenosti asi 15 000 svetelných 
rokov a uhlovému priemeru jej 
rántgenového obrazu 180" zodpove-
dá asi 6 svetelných rokov. 

Zvyšok supernovy SNR 0519-69.0 
vo VeIkom Magellanovom oblaku 
má priemer 20", hmotnost vyvrhnu-
tého materiálu je 1-1,4 hmotnosti 
Sluka a vek asi 500 rokov. Hmotnost 
hviezdy pred explóziou sa teda od-
haduje na 1,2 až 4 Mo, namerané 
údaje však nedovoIujú priradit túto 
supernovu s istotou k typu I. 

Krabia supernova patrí k typu II, 
hmotnost pulzara je 1,4 Mo a ejekt 
1,2 až 3 hmotnosti Sluka. Obálka ex-
panduje volne, nehrnie pred sebou 
takmer žiadny medzihviezdny mate-
riál. Hmlovina je bohatá na hélium, 
na jeden atóm hélia pripadá 8 ató-
mov vodíka (namiesto obvyklých 10). 
To znamená, že pri výbuchu bola 
odhodená tá vrstva hviezdy, v kto-
rej už prebehla premena vodíka na 
hélium, ale nenastalo v nej ešte 
termojadrové zlučovanie atómov uh-
líka. Z relatívneho zastúpenia dal-
ších prvkov v hmlovine vyplýva, že 
hmotnost hviezdy pred výbuchom 
musela byt medzi hornou hranicou 
pne vyhorenie uhlíka (8 -I- 1 M o ) a 
dolnou hranicou pne odvrhnutie hé-
liovej obálky ešte pred rozvinutím 
konvektívnej vrstvy hélia zlučujúce-
ho sa na uhlík (9,5 -I- 0,5 Mo). 

Podia Astrophys. J. 15. 10. 82, 
Astronomy and Astrophys. august 
82, Sky and Telescope 3/83 a Na-
ture 28. 10. 82 

4 
Krabia hmlovina, Ml. 

—šo—

Priemer planétky 
Thisbe 

Asteroidy v poslednej dobo čoraz 
viac upútavajú záujem astronómov. 
Z pozorovania časového priebehu zá-
krytu hviezdy planétkou dokážeme 
dnes určit jej priemer, tvar a po-
prípade zistit, či planétka nemá sa-
telit. 

V tohtoročnom februárovom čísle 
časopisu The Astronomical Journal 
referovala skupina amerických ved-
cov o pozorovaní zákrytu hviezdy 
SAO 187124 planétkou číslo 88 
THISBE dňa 7. októbra 1981. Foto-
metrické merania sa uskutočnili na 
dvanástich miestach pozdlž celého 
pásma zákrytu. Po spracovaní jed-
notlivých výsledkov určili autori 
stredný priemer planétky Thisbe na 
232 ± 12 km. Táto hodnota je o 10 0/6 
vačšia než predtýni publikovaný vý-
sledok, získaný rádiometrickým me-
raním. Sekundárny pokles intenzity 
svetla hviezdy, ktorý by svedčil o 
tom, že planétka má aj satelit, sa 
pri tomto zákryte nepozoroval. 

Pozorovania zákrytov hviezd pla-
nétkami nevyžadujú velké daleko-
hlady, a proto by tento program mo-
hol byt vhodný aj pro naše Pudové 
hvezdnrne, resp. aj pro jednotlivých 
amatérov. Problémom však aj na-
ďalej zostáva presné predpovedanie 
pásma na zemskom povrchu, z kto-
rého je možné pozorovat jednotlivé 
zákryty. 

Kvazar 3C 273 
sa ohrieva 

Kvazary vysielajú žiarenie na 
všetkých vinových dlžkach a postu-
porn času sa v niektorej časti spektra 
zjasňujú alebo pohasínajú. Pravidel-
ným fotometrickým pozorovaním sa 
už dnes zistuje, s akým časovým 
odstupom prebiehajú zmeny inten-
zity žiarenia v róznych spektrálnych 
oblastiach a to potom ukáže, ako sú 
vo vnúťri kvazara rozložené zdroje 
jednotlivých typov žiarenia. Naprí- 
klad dnes je už zrejmé, že rSntge- 
nové a ultrafialové žiarenie vychádza 
z oblastí, ktoré sú bližšie ku stredu 
kvazara než zdroj infračerveného 
žiarenia, presnejšie, jeho tepelnej 
zložky. Potvrdzuje to fotometria 
v milimetrovej, submilimeťrovej a 
infračervenej spektrálnej oblasti. 
Fotometrické merania kvazara 3C 
273 ukázali, že tok na vinovej dlžke 
1,1 mm vzrástol za 6 mesiacov (apríl 
až január 1983) z 12 na 22 Jy a za 
dalšie dva mesiace až na 37 Jy (1 Jy 
= 1 Jánský = 10-26Wm-2Hz 1). Pozo- 
rovanie ukázalo, že najprv vzrástol 
tok infračervený a až potom postup-
ne tok na d°alších vinových dlžkach, 
ako keby sa podnet ku zvýšenému 
vyžarovaniu vzcYaYoval od stredu kva-
zara a postupne sa vynáral na po= 
vrch. 

IAUC 3795 (29. 4. 1983) -mš-
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ZAUJÍMAVÉ OBJEKTY 
OBLOHY 

Špirálová galaxia M33 
V Trojuholníku 

Špirálové galaxie potrápia aj skú-
seného pozorovatela: často nemůže 
objekt rozoznat ani v dalekohlade 
s priemerom 30 cm, hoci ho predtým 
zreteIne videl cez hIadáčik. Obzvlášť 
to platí o galaxii v Trojuholníku, 
ktorej jasné jadro je len velmi malé, 
podobné slabej hviezdičke. 

Celkovou vizuálnou magnitúdou 
+ 5,7 je M33 na hranici viditelnosti 
volným okom a může slúžit na tes-
tovanie pozorovacích podmienok. Ak 
vidíme volným okom hviezdy slab-
šie ako 6m, znamená to, že obloha 
je dost tmavá na to, aby sme mohli 
uvidiet aj M33, a to bez použitia 
periférneho videnia. Ako je teda 
možné, že objekt, ktorý za dobrých 
podmienok možno vidiet dokonca aj 
volným okom, inokedy nenájdeme 
ani váčším áalekohIadom? 

Dóvodov je niekolko. Predovšet-
kým, v našich podmienkach je jas 
nočnej oblohy vplyvom umelého 
osvetlenia často vyšší než celková 
jasnost tohto objektu, takže potom 
je všetko, okrem stredu galaxie pre-
žiarené. Okrem toho, v okolí M33 
nie sú jasnlejšie hviezdy, podYa kto-
rých by sme sa mohli dobre orien-
tovat; pozorovatel teda nastaví da-
lekohYad na rektascenziu 1 h 31,1 m 
a deklináciu {-30° 24' a potom sa 
orientuje podYa svetlej škvrny NGC 
604 v špirálovom ramene galaxie 
M33, asi 11' severovýchodne od jej 
jadra. Za dobrých pozorovacích pod-
mienok údajne vidno aj svetlú škvr-
nu pod južným okrajom a náznak 
špirálovej štruktúry galaxie. Na to 
však treba ďalekohTad s priemerom 
30 cm a s 80-násobným zváčšením. 
Ak pozorovatel vie, kadial prechá-
dzajú ramená, může snáď aj daleko-
hYadom o priemere 20 cm uvidiet 
svetlé škvrny oblastí ionizovaného 
vodíka v galaktických ramenách. 
Důležitá je však volba zv5čšenia, 
aby jas objektu bol čím menej re-
dukovaný a zároveň aby v zornom 
poli boto aj tmavšie pozadie, ktoré 
vytvorí potrebný kontrast. 

Špirálovú štruktúru niektorých ob-
jektov si prvý všimol lord Rosse, 
ktorý mal áalekohlad s priemerom 
182 cm a ohniskovou vzdialenostou 
17 metrov. V roku 1850 zostavil ich 
zoznam; boto v ňom len 14 objek-
tov, vrátane M33. Objav, že ide o 
galaxie — hviezdne sústavy podob-
né našej Mliečnej ceste, prišiel až 
ovela neskór a vtedy už galaxií 
tohto typu boto známych podstatne 
viac. 

V pínej svojej kráse, s jemne vy-
kreslenými ramenami, ukáže sa M33 
na fotografii. Na oblohe zaberá totiž 
dvakrát takú plochu ako Mesiac 
v spine a voči nám je v rovine tak-
mer kolmej na zorný lúč (sklon je 
57°). 

Jediná špirá- 
lová galaxia, jadro 
ktorej můžeme po-
zorovat, je M 33 
v Trojuholníku. 
Jej jemne vykres-
lené ramená, roz- 
prestierajú sa v 
rovine kolmej na 
zorný lúč a na ob- 
lohe zaberajú dva-
krát takú plochu 
ako Mesiac v spi-
ne. 

Astrofyzikálny výskum galaxie 
M33 začal pomerne neskoro, a to ur-
čením jej vzdialenosti. Prvé odhady 
urobil v 20-tych rokoch Edwin 
Hubble, a to využitím už vtedy zná-
meho vztahu medzi periódou a žia-
rivým výkonom premenných hviezd 
— cefeíd. Ak totiž poznáme žiarivý 
výkon zdroja (u cefeíd ležiacich v ga-
laxii vypočítaný z ich periódy), po-
tom můžeme stanovit vzdialenost, 
ktorá zodpovedá pozorovanej jasnos-
ti. Túto metódu použili aj A. San-
dage a G. Carlson, ktorí v rozmedzí 
30 rokov fotografovali galaxiu M33 
palomarským pátmetrovým daleko-
hYadom a podYa snímok určovali 
periódy cefeíd. Výsledná vzdialenost, 
uverejnená tento rok (Astrophysical 
Journal Letters 1. 4. 83) je 3,85 mi-
liónov svetelných rokov (1,18 Mpc) 
a je podstatne váčšia než doteraz 
prijímané odhady (720 kpc). Známa 
galaxia M31 v Androméde je zhruba 
rovnako vzdialená, ale asi desatkrát 
hmotnejšia a svietivejšia. V porov-
naní s ňou a s našou Galaxiou má 
M33 menej výrazné ramená a ovela 
slabšie jadro, čím sa v klasifikácii 
galaxií radí do skupiny Scd. Podia 
nového určena vzdialenosti je len 
trochu menšia ako naša Galaxia 
(s priemerom asi 100 000 svetelných 
rokov). 

Hoci je M33 vo viditelnom žiarení 
slabším zdrojom než M31, rádiový 
výkon majú obe galaxie rovnaký. 
M33 má totiž vo svojich ramenách 
mnoho velkých oblastí ionizovaného 
vodíka (oblasti HII), ktoré sú mies-
tami rádiového vyžarovania plazmy. 
Najvžčšou z nich je už zmienená 
NGC 604, niekoYkokrát váčšia ako 
HII oblasti v našej Galaxii alebo 
v M31. V rádiovom žiarení má M33 
velmi výraznú tepelnú zložku. Pred-
stavuje až 40 % celkového rádiové-
ho toku galaxie, pričom rádiové žia-
renie samotného jadra je zo 70 
tepelné, na vine 11 cm, čo znamená, 
že tu intenzívne prebieha proces 
tvorby hviezd. Práve oblasti ionizo-
vaného vodíka skrývajú nedávno 
vzniknuté masívne hviezdy, také, 
ktoré by neskór mohli explodovat 
ako supernovy. 

Neutrálny vodík je v M33 nepra-
videlne rozložený pozdlž ramien a 
jeho žiarenie na vinovej dlžke 21 
cm je nepravidelne polarizované, na 
rozdiel od našej Galaxie alebo M31. 
Pretože polarizáciu spósobuje galak-
tické magnetické pole, ukazuje to, 
že v M33 nevzniká magnetické pole 
rovnakým spósobom ako v našej Ga-
laxii. Avšak otázky původu magne-

tického pola v medzihviezdnom 
priestore nie sú ešte vyjasnené. 

V chladných oblakoch blízko ob-
lastí ionizovaného vodíka sa našli aj 
molekuly plynov, najmá oxidu uhoY-
natého, ktorý je v M33 prítomný 
prakticky všade v medzihviezdnom 
plyne, najmá v ramenách. Molekuly 
vody sa podarilo nájst v M33 pomo-
cou rádioteleskopu v Effelsbergu 
(priemer 100 m). Bol to prvý objav 
molekúl vody mimo našej Galaxie. 
Z čiarových spektier molekúl možno 
daleko lepšie získat predstavu o fy-
zikálnych pomeroch (najmá o teplo-
te a hustote) než zo spojitého spektra 
tepelného žiarenia. 

Najzaujímavejšia oblast, v ktorej 
sa práve tvoria hviezdy, je samotné 
jadro galaxie M33, ktoré sa v posied-
nom čase študovalo na niekookých 
observatóriách, ako aj pomocou rónt-
genovej družice Einstein. Podia zá-
verov uverejnených v Astrophysical 
Journal 1. 4. 1983 je maličké jadro 
M33 úpine odlišné od jadier mých 
galaxií, napríklad silným rSntgeno-
vým žiarením (s výkonom 1046 W 
v rozsahu energií 0,15-4,5 keV) a 
absorpčným spektrom vo viditelnej 
oblasti, ktoré pripomína mladšie 
hviezdy typu A až F, avšak s neob-
vyklými emisnými čiarami. Jasnostou 
a veIkostou sa toto jadro podobá 
gulovej hviezdokope, avšak spektrom 
sa odlišuje. Približne polovicu vidi-
telného žiarenia vysielajú hviezdy 
mladšie ako jedna miliarda rokov, 
najmladšie z nich majú vek asi 5 
miliónov rokov. Tieto údaje boli 
zistené zo zastúpenia kovov v spek-
trách, ktoré je u mladších hviezd 
vyššie než u starších. 

Tempo tvorena hviezd v jadre 
M33 je za poslednú miliardu rokov 
asi jedna hviezda hmotnosti Slnka 
za 3000 rokov (alebo hviezda hmot-
nejšia za úmerne dlhší čas, menej 
hmotné hviezdy můžu vznikat čas-
tejšie). Proces tvorby hviezd sa 
zrejme niekoYkokrát prerušil asi na 
0,1 miliardy rokov, čo prekvapujúco 
súhlasí s dobou, za ktorú by prípad-
ný výbuch supernovy vymietol 
z jadra zárodočný medzihviezdny 
plyn. 

Jadro M33 je vlastne jediné sku-
točné jadro špirálovej galaxie, ktoré 
boto možné podrobne pozorovat, 
lebo jadrá mých galaxií sú zakryté 
okolitým materiálom a hviezdami. 
Na príklade M33 sa teda ukazuje, 
že jadrá špirálových galaxií nie sú 
staré útvary a že můžu priniest 
astronómom zaujímavé prekvapenia. 

—niš-
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VIII. zazd SAS pri SAV 
Zjazd Slovenskej astronomickej společnosti pri SAV sa konal v Tatran-

skej Lomnici 4. a 5. mája tohto roku za účasti 67 delegátov a 13 pozva-
ných hostí. Zhodnotil činnost Spoločnosti za obdobie uplynulých troch 
rokov, vytýčil jej dalšie úlohy a na funkčné obdobie nasledujúcich troch 
rokov zvolil nový Hlavný výbor. 

Rokovanie viedol predseda SAS RNDr. J. Štohl, CSc. Medzi hostami 
zjazdu bol tajomník Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností pri 
SAV Ing. A. Urland, delegácia ČAS pri ČSAV vedená jej predsedom 
RNDr. V. Letfusom, CSc., riaditeY AÚ SAV RNDr. J. Sýkora, CSc. a ria-
diteY SÚAA M. Bélik. 

V správe o činnosti za uplynulé 3-ročné obdobie, ktorá podrobme hod-
notí prácu deviatich odborných sekcií a troch komisií Spoločnosti, sa 
okrem mého konštatuje, že SAS pri SAV má už 124 riadnych, 212 mimo-
riadnych a troch čestných členov. Sú to vedeckí, pedagogickí a amatérski 
pracovníci z oblasti astronómie a príbuzných vedných disciplín. Hlav-
ným poslaním Spoločnosti je skvalitňovat prácu vlastných členov, vyťvá-
rat pre ňu podmienky, popularizovat výsledky astronómie a príbuzných 
vedných disciplín, k čomu pribudla ďalšia úloha — podielat sa aj na rie-
šení úloh štátneho plánu základného výskumu a ich výstupov do praxe. 

V diskusii dr. Letfus informoval okrem mého o nových stanovách Čes-
koslovenskej astronomickej společnosti pri ČSAV, podia ktorých je SAS 
pri SAV samostatnou súčastou ČAS pri ČSAV, Riaditei Aii SAV dr. J. 
Sýkora ocenil vzrast odbornej činnosti, zdóraznil, že hvezdárne v Pre-
šove, v Banskej Bystrici a SÚAA v Hurbanove sú už zapojené aj do štát-
neho plánu základného výskumu. 

Siršia debata sa rozvinula o práci s mládežou; viacerí diskutujúci po-
ukázali na potrebu zorganizovat astronomické súfaže aj v rámci celo-
slovenskom. O potrebe pravidelného usporadúvania astronomickej olym-
piády hovorilo viacero prítomných; P. Hazucha navrhol, aby sa organizo-
vala ako súčast fyzikálnej olympiády, čo sa stretlo so súhlasom prítomných. 
Dr. Letfus zdóraznil možnosti práce s mládežou pri poriadaní ŠVOČ, pri 
zadávaní tém a poskytovaní konzultácií riešiteiom. Táto problematika 
bude témou osobitného seminára, ktorý usporiada ČAS v spolupráci so 
SZM a MK ČSR. M. Bélik hovoril o význame audiovizudinych vzdeláva-
cích programov a ďalších foriem výchovno-vzdelávacej činnosti, zdóraz-
nil nutnost jej sústavného skvalitňovania. 

Zjazd zvolil 15-členný Hlavný výbor Spoločnosti, ktorého predsedníc-
tvo tvorla títo členovia: RNDr. J. Štohl, CSc. (predseda), Doc. RNDr. P. 
Paiuš, CSc. (podpredseda), RNDr. V. Rušin, CSc., RNDr. J. Zverko, CSc. 
a RNDr. V. Porubčan, CSc. Rokovanie zjazdu skončilo prijatím uznese-
nia, v ktorom sú formulované úlohy Spoločnosti na dalšie 3-ročné obdobie. 
Po ich rozpracovaní Hlavným výborom SAS budú sekcie, komisie a od-
bočky SAS poverené konkrétnymi úlohami. 

Záverečné popoludnie tvoru odborný program. Člen korešpondent ČSAV 
L. Perek, DrSc. prednášal na tému astronómia a kozmický priestor, RNDr. 
A. Hajduk, CSc. priblížil svoju prácu o rojoch Halleyovej kométy. K obom 
prednáškam bola živá diskusia. 

PRACA ODBORNÝCH SEKCI! 

Podia svoj ho odborného zamerania 
alebo svojich záujmov mali členo-
via SAS pri SAV možnost pracovat 
v niektorej z deviatich sekcií. leh 
činnost nám priblíži stručný výtah 
zo správy, prednesenej na VIII. 
zjazde Spoločnosti, ktorá hodnotila 
prácu za posledné tni roky. 

Slnečná sekcia (predseda Ing. 
Knoška, CSc.) : Každý rok usporadúva 
celoštátny slnečný seminár, na kto-
rom sa stretnú profesionálni astro-
nómovia s amatérskymi pozorovatel-
mi slnečnej fotosféry ako aj s od-
borníkmi príbuzných vedných dis-
ciplín (geofyzika, meteorológia) a 
záujemeami o vztahy Slnko—Zem. 
V spolupráci s SÚAA vydáva zo se-
minárov zborník referátov. Koordi-
nuje prácu amatérskych pozorovate-
lov Slnka, spolu s hvezdárňou v Pre-
šove vydáva Bulletin pozorovaní 
Slnka. 

Stelárna sekcia (predseda RNDr. 
J. Zverko, CSc.): Pravidelným od-
borným podujatím je celoštátna kon-
ferencia o stelárnej astronómii, kto-
rú poriada SAS a ČAS vo vzájom-
nej spolupráci. Pre amatérov uspo-
n adala KH v Hlohovci celoštátny 
seminár (Bezovec, máj 1981), ktorý 
odborne Pripravila stelárna sekcia 
SAS. 

Sekcia medziplanetárnej hmoty 
(predseda RNDr. V. Porubčan, CSc.): 
spolu s hvezdárňami v Prešove a 
Banskej Bystrici organizuje pozoro-
vania viacerých meteorických rojov, 
je spoluorganizátorom celoštátnych 
meteorických expedícií a seminárov, 
vydáva Meteorické správy. 

Sekcia zákrytov a zatmení (pred-
seda I. Molnár, prom. fyz.) : Vydáva 
v spolupráci s OOS Galanta Astro-
nomický cirkulár, kde sa uverejňu-
já efemeridy zákrytov a zatmení pre 
20 pozorovateiov na území SSR. 

Sekcia observačnej techniky (pred-

seda dr. I. Zajonc, od decembra 1982 
P. Hazucha): poskytuje záujemcom 
poradenská službu pri zostrojovaní 
astronomických prístrojov a ich uvá-
dzaní do činnosti. Zorganizovala 
praktikum astrofotografie a seminár 
o astronomických prístrojoch n. p. 
Zeiss Jena. 

Historická sekcia (predseda Ing. 
P. Adamuv) : pokračovala v súpise 
vzácnych astronomických pamiatok 
na Slovensku, vydala publikáciu Sl-
nečné hodiny na Slovensku, započa-
la so spracovaním histórie slovenskej 
astronómie. 

Sekcia výpočtovej techniky (RNDr. 
I. Kapišinský, CSc.) : pripravila už 
po tretí rok Astronomická ročenku, 
vhodnú najmá pre amatérov, ktorú 
vydáva KH Hlohovec. 

Sekcia kozmogónie a kozmológie 
(predseda RNDr. J. Štohl, CSc.) : pri-
pravila interdisciplinárne sympózium 
o filozofických problémoch súčasnej 
astronómie (máj 82), z ktorého vyjde 
samostatný zborník. 

Sekcia kozmonautiky (predseda 
RNDr. E. Csere) : bola spoluporiada-
teiom celoslovenskej konferencie 
Úspechy kozmickej fyziky (Bratisla-
va, apríl 81), z ktorej SIJAA vydalo 
zborník referátov. Pripravila putov-
nú výstavu Úspechy sovietskej koz-
monautiky. 

ČINNOSŤ KOMISI! 

Astronomická spoločnost má aj 
tni komisie: 

Terminologickú, ktorá pracuje na 
vytvorení slovníka astronomických 
termínov. Jednotlivé heslá postupne 
publikuje časopis Kultúra slova. 

Pedagogická komisia sa zameria-
va na skvalitnenie výuky astronó-
mie na školách, pomáha pri prípra-
ve učebných osnov. Zorganizovala 
prieskum na gymnáziách v Púchove 
a Považskej Bystrici o úrovni ve-
domostí žiakov z astronómie. Po-
dobné akcie sa uskutočnili na ško-
lách vo Východoslovenskom kraji. 

Edičná komisia bola založená v de-
cembri minulého roku. Jej činnost 
bude zameraná na edičnú politiku 
Spoločnosti a bude sa podielaf na 
prehlbovaní odbornej spolupráce 
s časopisom Kozmos, ktorý je člen-
ským časopisom SAS pri SAV. 

EDIČNA ČINNOSŤ 

SAS pri SAV vydáva Astronomic-
ký cirkulár, ktorým informuje svo-
jich členov o novinkách astronomic-
kého výskumu. V spolupráci so Spo-
ločnosfou vydala KH v Prešove 
zborník Najnovšie poznatky o slneč-
nej sústave. Odbočky Spoločnosti vy-
dávajá v spolupráci so SAS pri SAV 
rózne astronomické bulletiny a pri-
pravili širokú škálu metodických 
materiálov pre potreby astronomic-
kých krúžkov. 

Bohatá je aj popularizačná čin-
nost mnohých členov SAS pni SAV. 
Vlani udelilo Pnedsedníctvo SAV ko-
lektívu troch členov Spoločnosti 
Cenu Slovenskej akadémie vied za 
popularizáciu: RNDr. D. Chocholovi, 
CSc., RNDr. V. Rušinovi, CSc. a 
RNDr. J. Štohlovi, CSc. 
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František Zloch ukazuje polohu ak- PohTad na pňblikum pri prednáške dr. Křivského 
tívnej oblasti na Slnku. 

V dňoch 10.-12. 5. 1983 sa konal v Pre-
šove celoslovenský slnečný seminár pre po-
zorovateTov a záujemcov o túto oblast as-
tronómie. Ak sa kedysi hovorievalo, že pri 
kumulácii aspoň 50 slnečných astronómov 
bude zaručene pršat, tak Prešov účastní-
kom prial a krásne slnečné počasie pri-
spelo k dobrému a príjemnému priebehu 
celého podujatia. 

Prednášky sa lišili nielen svojím obsa-
hom, ale aj náročnostou. Prednášatelia sa 
venovali všetkým vrstvám slnečnej atmo-
sféry, dynamiky javov, teoretickým mo-
delom i aplikáciám. 

Ing. Knoška, CSc. hovoril o fotosféric-
kých útvaroch na Slnku, možnostiach ich 
pozorovania a spracovania. Záujemci o za-
pojenie sa do pozorovania aktívnych ob-
lastí majú možnost spolupráce s Astrono-
mickým ústavom SAV v Tatranskej Lom-
nici, ktorý bude pozorovatelom posielat 
súradnice tých oblastí, ktoré je žiadúce po-
zorovat. 

RNDr. Rybanský, CSc. zoznámil poslu-
cháčov s róznymi indexami pri určovaní 
slnečnej aktivity (od čiste geometrických 
až po fyzikálne). V jeho podaní vyznela 
optimisticky aj možnost zostrojit si ama-
térsky koronograf a pozorovat koránu. 
O problémoch pozorovania sa rozvinula 
velmi široká a plodná diskusia, ktorá by 
si zaslúžila, aby sa niektorým nápadom ve-
novala zo strany kompetentných váčšia po-
zornost. 

Pred 970 rokmi bola prvýkrát pozorova-
ná (podla zoznamu O. Seidla) polárna žia-
ra. O historických pozorovaniach polár-
nych žiarí referoval RNDr. Křivský, CSc., 
poukázal na nedostatok materiálu zo Slo-
venska. VyhIadávanie týchto pozorovaní 
v starých kronikách móže byt vhodnou (a 
velmi užitečnou) témou diplomovej práce 
či SOČ. Vo svojej druhej prednáške obo-
známil prítomných s koronálnymi útvarmi 
v tvare svátožiar. 

O dynamike aktívnych oblastí na Slnku, 

Slniečkári 
V 
Prešova 

Dr. Křivský sa usmieva 
pri predstave „...aké 
by to bolo krásne, keby 
sa viac ladí venovalo 
histórii asťronómie". Is- 
te by sa v starých kro-
nikách a archívoch naš-
lo aj mnoho záznamov o 
pozorovaní polárnych 
žiarí. 

s podrobnými informáciami o úkazoch 
v škvrnách a tranzientoch referovala 
RNDr. Antalová, CSc. Teoretickejšie za- 
meranú prednášku o zahrievaní chromo- 
sféry a koróny mal prom. fyz. Kučera, kto-
rý rozoberal fyzikálne podmienky v jed-
notlivých vrstvách chromosféry a koróny. 

RNDr. Lukáč slovom i diapozitívmi pri-
blížil účastníkom seminára nový horizon- 
tálny spektrograf, ktorý je v súčasnosti na-
ším najmodernejším prístrojom slnečnej 
astronómie. O prvých výsledkoch meraní 
na tomto prístroji referoval prom. fyz. Ló- 
renc, ktorý načrtol aj niektoré pripravo- 
vané programy. 

O výsledkoch pozorovania aktívnej ob-
lastí CMP S 13 1,5.2.82 podal obšírnu in- 
formáciu F. Zloch. Svojím zameraním a 
obsahom však prednáška nebola len „po-
zorovatelská", ale v mnohých smeroch pre-
hladová (klasifilcácia erupcií, korelácie jed-
notlivých druhov pozorovania a pod.). 

V. Karlovský, prom. fyz. zoznámil prí- 
tomných so svojimi výsledkami pri určo-
vaní zmien magnetického toku pri bielej 
erupcii 11. 7. 1978. Zaujímavá bola demon- 
štrácia výsledkov fotografovania spektier 
multištrbinou v Hlohovci a v Hurbanove. 

RNDr. Rušin, CSc. hovoril o výsledkoch 
expedícií AÜ SAV za slnečnými zatmenia- 
mi a meraniami spektier koróny v súvis- 
losti s dopadom kométy Howard-Koomen- 
-Michels na Sluko (Říše hvězd 2/82). Vý-
sledky pozorovaní z Lomnického štítu na- 
značujú, že perihélium kométy nemuselo 
byt vnútri Slnka ako prebehli správy tla- 
čou. 

Prešovský seminár možno hodnotit ako 
podujatie vydarené, ktoré prinieslo účast- 
níkom nielen nové poznatky, ale odchádzali 
spokojní aj vyriešením mnohých problé- 
mov v kuloároch. Prešovskí kolegovia pri-
pravili pre záujemcov aj exkurziu do ich 
skutočne peknej Kraj skej hvezdárne. 

PR 

Prehliadka detských 
filmov 

Pri príležitosti MDD usporiadali pracovníci OlH v Rimavskej So-
bote prehliadku detských filmov. Malí návštevníci, ktorí hvezdáreň 
navštevovali už predtým a bažili za astronómiou, sa teras prišli po-
tešit pri príležitosti svojho sviatku. Napriek tomu, že O]IH vlastní len 
málo filmov a požičovňa v našom meste nic je, zohnali sine z Pedago-
gického strediska, Zdravotníckej osvety a múzea všetko, čo by sa detom 
mohlo páčit. Akcia sa stretla s nečakaným ohlasom, stovky detí hvezdá-
reň doslova zaplňovali. Ak sme póvodne mysleli, že tni dni budeme non-
stop len premietat, tak sme sa nemýlili. Kapacita prednáškovej miest-
nosti je len 70 miest, detí sa vošlo aj 90 a ďalších 50 až 100 bole na 
terase a pozorovali Slnko, či mesto binarom, aby im nebola dlhá chví-
Pa, kým ich kamaráti uvidia niekoIko filmov aby sa mohli vymenit. 
Velký nával návštevníkov bol pre nás vyčerpávajúci, no zároveň bol 
najkrajšou odmenou za našu prácu. pr 
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Celkom napravo vífaz prvej kategórie Peter Kling, tretí sprava Peter Bo-
rovič. 

Súboj vedomostí 
v Levoči 

Aj v našom okrese Spišská No-
vá Ves sme usporiadali súfaž Ves-
mír je náš svet, ktorej okresné 
kolo bob o 29. apríla v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Levoči. 
Okrem domácich súfažiacich sa 
jej zúčastnili i žiaci zo Spišskej 
Novej Vsi a Spišského Podhradia. 
Súťažilo sa v troch odboroch —
histórii astronómie, kozmonautike 
a všeobecnej astronómii. 

V prvej kategórii zvífazil Peter 
Kling, žiak II. ZŠ v Levoči, druhé 
miesto obsadil Peter Jurčo zo ZŠ 
na Komenského ulici v Spišskej 
Novej Vsi a na treiom mieste sa 
umiestrzil opáf žiak II. ZŠ v Le-

voči, Peter Borovič. Velký súboj 
vedomostí sa odohral v II. kate-
górii, najmá o tretie miesto, ktoré 
nakoniec po dobre zodpovedanej 
otázke získala žiačka Strednej Pe-
dagogickej školy v Levoči, Zuzana 
Labancová. Prvé a druhé miesto 
si vybojovali študenti levočského 
gymnázia Jozef Majerník a Jozef 
Anďal. 

Súfaž bola dóstojným vyvrcho-
lením práce astronomických a 
svetonázorových krúžkov nášho 
okresu a ukázala záujem mladých 
ludí o podujatia tohto druhu, kto-
ré by nemali byť ojedinelými, ale 
mali by sa pravidelne každý rok 
opakovať, aby mladí Pudia mohli 
konfrontovat svoje vedomosti 
z oblasti tak prífažUvej a blízkej 
pre súčasného človeka, akou je vý-
skum vesmíru. 

Miro Kostelník 

BLAHOŽELAME 

JOZEF ZAVODSKÝ, 
rodák z Čadce, jeden 
z najagilnejších čle-
nov SAS a SZAA, 
dožil sa tento rok pri 
pinom zdraví 75 ro-
kov. Počas svojho 
plodného života ve-
noval veIkú lásku a starostivost roz-
voju amatérskej astronómie. Počas 
svojho pedagogického pósobenia 
v Budmericiach založil r. 1948 astro-
nomický krúžok — prvý v Západo-
slovenskom kraji. Aj v Modre, kde 
bol dlhé roky riaditeTom strednej 
školy, patril k tým, čo zápalisto pre-
búdzali záujem o prácu v amatér-
skej astronómii, mnoho úsilia veno-
val zakladaniu astronomických krúž-
kov a ich rozvoju. K úprimným 
gratuláciám pripájame želanie, aby 
sme sa čím skór stretli na otvorení 
okresnej hvezdárne v Modre (ktorej 
chýba už len elektrifikácia) a pre 
ktorú vykonal tak mnoho práce. 

dr. Štefan Kupča 

KOLOMAN BERÉNYI, dlhoročný 
popularizátor astronómie a bývalý 
riaditel Okresnej Pudovej hvezdárne 
v Humennom, oslávil nedávno svoje 
sedemdesiatiny. Na humeňanskú 
hvezdáreň, kde pósobil 13 rokov 
(1961-1974), nastúpil za tažkých pod-
mienok: hvezdáreň bola už poldruha 
roka opustená (odkedy jej zaklada-
teIa, Jána Očenáša, prepustili do 
dóchodku), kupola bola nedokončená, 
ďalekohIad uskladnený v pivnici a 
miestnosti, póvodne zrekonštruova-
né pre potreby astronómie, zabrali 
kancelárie (dodnes tu sídli štatistic-
ký úrad). Napriek tomu nový riadi-
teY hneá po nástupe do funkcie ak-
tivizoval amatérov. Postupne zakla-
dal astronomické krúžky na ško-
lách po celom okrese aj mimo neho 
a osobne ich viedol. Neúnavne ces-
toval, prednášal a organizoval verej-
né pozorovania. Koloman Berényi 
sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj 
amatérskej astronómie v humeňan-
skom okrese, za čo mu v minulom 
roku z príležitosti 30. výročia vzni-
ku Ol.H v Humennom boto udelené 
Čestné uznanie za šírenie vedeckého 
svetonázoru. Želáme nášmu jubilan-
tovi pevné zdravie a peknú bezsta-
rostnú jeseň života. 

M. Havrifák 

V súfaži o najlepšieho astronó-
ma amatéra, ktorú tradične po-
riadajú v okrese Bratislava-vi-
diek, sa stal vítazom Jozef Šef-
čík, žiak ZŠ v Pezinku na Se-
neckej ul. Na snímke preberá 
diplom od prof. Mitru. Druhé 
miesto obsadil Peter Radó (ZŠ 
Pezinok, Holubyho ul.) a tretie 
miesto Peter Malatin (ZŠ Modra, 
Štúrova ul). 
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Ako dobre, že prí-
slovečne neformálny 
a vtipný akademik 
Kapica (dnes už 89-
ročný) mal mnohých 
žiakov. Aj preto, že 
zapísali mnohé jeho 
náhodné výroky. Je-
den z nich nájdete 
v tajničke. 

Vylúštenie krížov- 
ky v minulom Čís-
le: Vóbec by ma 
neprekvapilo, ke-
by bádatel pozo-
roval vírusy z me-
teoritu a tie by sa 
mu pod mikro- 
skopom zoradili 
do slov: PROSfM 
ODVEĎTE NAS 
K SVOJMU ŠÉ- 
FOVI! 

A 

B 
C 

D 

E 

F 

G 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N r 
J 

~

VODOROVNE: — A. Prvá časí tajničky; — B. Chem. 
zn. ruténia; Jupiterov mesiac; rímska jednička; časí 
roka; Juhoslovan; — C. Jedovatá rastlina; hlas ko-
zy; prevažne nočný živočích; rímskych 49; — D. 
Tretia časí tajničky; skratka súhvezdia Južnej ry-
by; — E. Specializovaný telovýchovný cvičitel; In-
donézan; chem. zn. uhlíka; — F. Kancelárska skrat-
ka; druhá časí tajničky; — G. Základná číslovka; 
pomoc (medzinár.) ; textová skratka; nič, nuly (za-
star.) 
ZVISLE: — 1. Učená rozprava; — 2. Bohyňa rannej 
zory; polomer (rádius) ; — 3. Lahká elementárna čas-
tica; prvá časí zložených slov s významom nad, pri 
— 4. Imperativ slovesa končit; časí tváre; — 5. Pred-
pona s významom dva razy, dvojitý; písmeno gréc-
kej abecedy; americká balónová družica viditelná 
volným okom, vypustená r. 1960; — 6. Žiak, odcho-
vanec; súhvezdie severnej oblohy; — 7. SPZ mot. 
vozidla Košic; druh polnohospodárskej práce; — 8. 
Domácke meno Otokara; obyvatelia sev. Európy; —
9. Druh premennej vybuchujúcej hviezdy; dopravný 
prostriedok; — 10. Československé aerolinie; minulý, 
daleký (franc.); — 11. Planétka Č. 7; značka jednot-
ky jasu (nit); SPZ mot. vozidiel Rumunska; — 12. 
Vyparovanie meteorického telieska; 

P.1. 

PREDNÁ 
STRANA 
OBÁLKY 

Observatórium na Skalnatom Plese, pekne zakompono-
vané do tatranského prostredia, bolo postavené podia pro-
jektu architektov V. Houdka a F. Bednárika. 

Zimný pohlad na naše najvyššie položené observatórium 
na Lomnickom štíte a výhlad na Tatry z týchto končin. 
Červené sfarbenie hór, pokrytých snehom a farebné pásy, 
lemujúce obrysy oblakov, sú pósobivé atmosefrické úkazy 
v našich velhorách. Foto: Rastislav Vaňa a L. Scheirich 
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Dokumentárne zábery zo stavby observatória na Lomnic-
kom štíte. Lanovkou sa dopravoval všetok stavebný ma-
teriál, dielce na kupolu i prístroje. Trvalo 8 rokov, kým 
sa postavila budova, v ktorej sú dye pracoviská: koro-
nálna stanica Astronomického ústavu SAV a meracie stre-
disko pre výskum kozmického žiarenia, ktoré patrí Fy-
zikálnemu ústavu SAV. V zime 1962 sa montuje korono-
graf. Na poslednom zábere peší výstup na Lomnický štít, 
ktorý neraz absolvoval každý zo zamestnancov nášho naj-
vyššie položeného observatória. Snímky: Archív AÚ SAV, 
L. Scheirich a J. Parák. 




