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Tieto krásne sním-
ky Slnka sú uro-
bené cez amatér-
sky dalekohTad, 
ktorý vám predsta- 
vujeme v našej 
pravidelnej rubri- 
ke Napíšte o svo- 
jom dalekohTade. 
Fotografie zachy- 
távajú mohutnú 
protónovú erupciu 
18. 10. 1981 na zá- 
padnom okraji si- 
nečného disku a jej 
Vývoj. 

Prvá snímka 
o 11:33 UT 

Vývoj erupcie 
o 11:39 UT 

Stav erupcie 
0 12:06 UT 



Angažovanost vedy 
Pojem „hviezdna vojna" vyskyto-

val sa donedávna len vo vedecko-
fa.ntastickej literatúre, avšak za po-
sledných pár mesiacov objavuje sa 
stále častejšie aj na stránkach novín. 
„Prezident Reagan podpísal 6. januá-
ra smernicu Č. 119, ktorá dáva ze-
lenú pátročnému programu príprav 
na hviezdnu vojnu", uvádza správa 
ČTK. uverejnená v našej dennej tla-
či 28. januára tohto roku. O akú 
smernicu ide? Čo konkrétne zname-
ná príprava „hviezdnej vojny"? 
VráEme sa však najprv k udalostiam, 
pri ktorých sa zvrat „hviezdna voj-
na" objavjl v politických súvislos-
tiach v tlači po prvýkrát. 
Vlani koncom roka predniesol Ro-

nald Reagan reč k návrhu rozpočtu 
Ministerstva obrany USA na rok 
1984. Niektoré pasáže tohto, dnes už 
smutne známeho prejavu, prekvapili 
dokonca aj vysokých vojenských 
predstavitelov Pentagonu, pretože to, 
čo americký prezident hovorjl o nut-
nosti vývoj  zbraní nového typu, 
bob o aj pre nich úpinou záhadou. 
Nebolo jasné, odkial čerpá Reagan 
podklady, ked hovorí o perspektí-
vach vývoja takých zbraní, popri 
ktorých by jadrové rakety boli ne-
účinné. Rozruch vyvolal už samotný 
fakt, že prezident vyhlasuje novú 
strategickú líniu — bez toho, že by ju 
prekonzultoval s oficiálnymi vojen-
skými poradcami. Prejav sa pripra-
voval v úpinej tajnosti a po jeho 
odznení v televízii vzniklo množstvo 
dohadov, aké zbrane nového typu 
mal vlastne Reagan na mysli. Ioci 
nič konkrétne nebolo známe, pred-
stawa týchto zbraní tak ako ju v pre-
jave načrtol Reagan, vyvolávala ob-
raz, ktorý nápadne pripomínal Well-
sov román Vojna svetov, a preto 
Reaganov prejav celkom spontánne 
dostal v americkej tlači označenie 
Star War Speach. 

Vyhlásene nových pretekov v zbro-
jení stretlo sa s,pobúrením aj v ame-
rickej verejnosti. Znepokojenie vy-
jadrili najmi vedci, na ktorých sa 
Reagan vo svojej reči obrátil s po-
žia,davkou vývoj  nových zbraní. 
Apeloval, aby „tí, ktorí nám dali 
jadrové zbrane, venovali svoj talent 
a schopnosti tomu. aby nám dali 
prostriedky, ktoré spósobia, že dote-
rajšie jadrové zbrane budú neúčinné 
a zastaralé". Známy americký ve-
dec Hans Bethe vyslovil obavy, že 
„id~me priamo do kozmickej vojny". 
Prezidentov najbližší poradca pre 
vedu George A. Keyworth, ktorý hral 
dóležjtú úlohu pri príprave tohto vy-
hlásenia, prirovnal Reaganove snahy 
k projektu Manhattan. Konštatoval, 
že Spojeným štátom by trvalo roky. 
kým by získali vojenské prostriedky. 
aké mal prezident na mysli a vývoj 
zbraní nového typu by si vyžiadal 

TATIANA FABINI 

nesmierne množstvo financií, času a 
úsilia. 

Znepokoj enie, aké vyvolali tieto 
správy vo vedeckej verejnosti, od-
zrkadlilo sa aj na stránkach odbor-
ných časopisov, ktoré sa obvykle 
k otázkam medzinárodnej politiky 
nevyjadrujú. V tomto prípade však 
jde o niečo zásadnejšie — o zodpo-
vednost vedy. Ak projekt Manhattan 
priniesol na sklonku II. svetovej 
vojny vývoj a výrobu atómovej bom-
by, ktorá spustošila Hirošimu a Na-
gasaki, aké ničivé zbrane mohol by 
priniest podobný projekt dnes po 
takmer polstoročí vedeckotechnické-
ho pokroku — to si tažko možno 
predstavit v konkrétnejších rysoch. 
,.Bolo by strašné, keby mal prezident 
na mysli niečo podobné", tlmočí ná-
zor pobúrenej americkej vedeckej ve-
rejnosti časopis Science (Vol. 220/ 
1983). Medzi vedcami, ktorí vyjadrili 
vážne znepokoj enie nad zamýšlaným 
postupom prezidenta Reagana sú 
v Science uvedení aj James Van Al-
len i Ciarl Sagan. „Nezdá sa však 
pravdepodobné", konštatuje Science 
realisticky, „že by mjenka vedcov 
ovplyvnila názory v Bielom dome". 
Hoci vývoj zbraní nového typu je 

už sám o sebe dostatočne znepoko-
jujúci, ešte otrasnejším dojmom pó-
sobí „nuklearizáciu" myslenia vojen-
ských predstavjtelov v USA. O týchto 
účinkoch Reaganovej politiky prinie-
sol znepokojujúce svedectvo popred-
ný vedecko-populárny časopis Scien-
tifjc American (č. 12/1983). Cituje 
z hlásenia jedného z admirálov, kto-
rý pred voejnským výborom americ-
kého senátu povedal: ,.Upravili sine 
velitelské cvičenia tak, aby sme na-
učili našich Pudí mysliet nukleárne". 
V spojitosti s množstvom jadrových 
zbraní, na vývoj ktorých sa výdavky 
od nástupu Reagana do prezidentskej 
funkcie zdvojnásobili, je psycholo-
gická príprava vojenských veliteTov 
obzvlášt vážnym momentom, konšta-
tuje časopis v redakčnom komentáre. 

Vývoj znepokojuje dokonca aj vo-
jenských odborníkov. Obavy vyj adril 
aj Mc Namara, tajomník minister-
stva obrany v časoch Kennedyho a 
Johnsona, jeden z hlavných tvorcov 
doktríny jadrového zastrašovania. 
V časopise Foreign Affairs uverejnil 
článok, v ktorom otvorene vyhlasuje, 
že terajšiu nuklearizáciu v USA už 
nepovažuje za zastrašovanie, ale 
jednoznačne za prípravu nukleárnej 
vojny. Dókazom je široký výber „ob-
medzených" jadrových zbraní, kto-
rých rapídny rast má v najbližších 
šiestich rokoch predstavovat až 22 
celkových vojenských výdavkov USA. 

Aké postavenie má veda v takomto 
ovzduší voejnských príprav? Nielen 
Z postojov, ale aj z rozpočtu USA 
pre vedu a výskum je zrejmé, že 

finančnú podporu nachádza viac-
menej iba vojenský výskum. Vidno 
to aj na kozmických projektoch. Vy-
pustenie kozmického dalekohIadu na 
obežnú dráhu sa opát oneskoruje, 
projekt radarového mapovania Ve-
nuše sa plánuje až na rok 1988 a 
z tohtoročných desiatich letov rake-
toplánu sú dva naplánované len pre 
potreby Pentagonu. Aj ked na obež-
nej dráhe nie sú žiadne zbrane, k to-
muto konštatovaniu dodávajú mnohí 
komentátori slovko „zatial". Americ-
ká družica ASAT, určená na ničenie 
cudzích družíc, prešla v januári toh-
to roku prvou skúškou v kozme. Už 
samotný fakt, že Spojené štáty od-
mietajú podpísaf sovjetsky návrh 
o zákaze rozmiestňovania zbraní na 
obežnej dráhe okolo Zeme, je dalším 
otvoreným priznaním príprav „koz-
mickej vojny". 

„Prežívame najtažšie obdobie od 
skončenia II. svetovej vojny", kon-
štatuje sa v správe prednesenej na 
8. zasadaní Predsedníctva ÚV KSČ. 
Toto obdobie však prinieslo okrem 
tažkostí aj další nový moment — sta-
le výraznejšie vyhraňovanie verejnej 
mienky. Dnes už sotva kto móže 
zostai nestranný a nezaujatý voči po-
litike príprav vojny. Dnes už žiaden 
vedec nemóže zostai uzavretý len 
v problematike svojho odboru a hlá-
sal neutralitu voči udalostiam, ktoré 
sa týkajú rovnako vedy a princípov 
humanizmu ako aj budúcnosti Pud-
stva. Nie je preto náhoda, že aj v me-
dzinárodnej organizácii Spojených 
národov pre vedu a kultúru —
UNESCO — nemohli vedci zostai ne-
stranní voči politike USA. Reagan 
reagoval na kritiku opat činom, 
k akému by sa sotva odhodlal nie-
ktorý z jeho predchodcov: vlav v de-
cembri odsúhlasil vystúpenie USA 
z organizácie UNESCO. Je to tah 
prinajmenšom rovnako neštátnický 
a neprimeraný ako zakázat športov-
com účast na olympiáde alebo ob-
medzovat výrobcom možnosti zahra-
ničného obchodu so socialistickými 
štátmi. Rovnako ako tieto Reaganove 
opatrenia, aj podpísanie vystúpenia 
Spojených štátov z organizácie 
UNESCO len znásobilo odpor verej-
nosti voči násilným metódam, aký-
mi sa vyznačuje Reaganova vláda, 
ktorej politika, postavená na nátlaku, 
ženie Iudstvo na pokraj nukleárnej 
katastrofy. 

Hoci je svet piný zbraní, stále vjac 
platin slová Jurija Andropova, ktorý 
v tejto zložitej medzinárodnej situá-
cii povýšil verejnú mienku za hlav-
nú silu proti politike horúčkovitého 
zbrojena a vyjadril to slovami: „Ten 
najzávažnejší boj je o srdcia a mysle 
miljónov Iudí na celom svete". A to 
je pole, na ktorom sa veda angažuje 
čoraz viac. Nielen vyhláseniami, ale 
konkrétnymi analýzami, ktoré doka-
zujú, že jadrovú vojnu nemožno lo-
kalizovat na vymedzenú časí sveta. 
že by to bola vojna, v ktorej niet 
vítazov. Tieto argumenty proti hlav-
nej Reaganovej doktríne sú natolko 
jednoznačné a presvedčivé, že boj 
o srdcia a mysle miliónov Iudí ne-
móže a nesmie zostai neúspešný. 
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Reliktové žiarenie 
z obežnej dráhy 

Rádioteleskop Relikt je hlavným 
prístrojom na sovietskej družici Pro-
gnoz 9, ktorá bola vypustená 1. 7. 
1983 na obežnú dráhu Zeme. Pro-
gram, vypracovaný na Ústave koz-
mických výskumov Akadémie vied 
ZSSR v spolupráci s mnohými vý-
robnými podnikmi je zameraný na 
získanie kompletnej rádiovej mapy 
v oblasti milimetrových vin, kde má 
svoje maximum reliktové žiarenie. 
Výsledky družice pomóžu spresnif 
poznatky o vývojových štádiách ra-
ného vesmíru. 

Model rozpínajúceho sa vesmíru 
vedle k dóležitému záveru, že v obdo-
bí po big bangu sa hmota nachádzala 
v mimoriadne hustom a horúcom 
stave. Preto v tomto štádiu vývoja 
vesmíru nemohli existovat nielen ga-
laxie, hviezdy a planéty, ale ani a-
tómy; prevládajúcou formou hmoty 
bole elektromagnetické žiarenie vy-
sokej hustoty. Vznik vesmírnych ob-
jektov bol podmienený rozpínaním 
sa vesmíru, ktoré viedlo k znižova-
niu jeho hustoty a teploty. Pozosta-
tok horúceho vesmíru — reliktové 
žiarenie — pozorujeme dnes ako žia-
renie plynu o teplote 2,7 K a zachy-
távame ho na rádiových vinách. 
Maximum intenzity má na vinových 
dlžkach okolo 2 mm (pozn i Kozmos 
1/1980). 

Mapovanie reliktového žiarenia 
pomóže pri hTadaní odpovede na o-
tázky, kedy a ako sa začal proces 
vzniku hviezd a galaxií, či je roz-
pínanie vesmíru vo všetkých sme-
roch rovnaké a napokon, či existujú 
oblasti s vývojom odlišným od vý-
voja doteraz pozorovaného vesmíru. 

Najnáročnejšou úlohou tohto pro-
jektu bole postavit rádioteleskop s 
dostatočne vysokou citlivosfou. Naj-
vhodnejším variatom sa ukázal byf 
rádioteleskop pracujúci na vinovej 
dlžke 8 mm. Excentrická dráha dru-
žice (perigeum 1000 km a apogeum 
700 000 km) umožňuje, aby merania 
prebiehali v dostatočnej vzdialenosti 
od Zeme, kde nezasahuje vplyv rá-
diových porúch zemskej magneto-
sféry. Družica má obežnú dobu zhru-
ba mesiac a okolo svojej osi rotuje 
s periódou 2 minúty. 

Prístroje umožňuj  zmeraf raz za 
sekundu intenzitu rádiových vin na 
ploche 5X5 oblúkových stupňov. Po-
čas jedného obratu okolo svojej osi 
móže Prognoz 9 získat údaje zo 72 
polí, tvoriacich prstenec na nebeskej 
sfére. Meranie z jednej takejto oblasti 
oblohy prebieha asi týždeň, potom 
sa os družice pootočí o 7° a proces 
sa opakuje, čo umožní v pomerne 
krátkom čase zhotovit rádiovú ma-
pu oblohy. 

R. Vaňa 

Tristo dní TRAS 
Infračervená astronomická družica IRAS, vypustená 25. januára 

1983 z kalifornskej základne Vandenberg ako spoločný projekt 
Holandska, VeFkej Británie a USA, ukončila 21. novembra mi-
nulého roku svoju činnosť. 

Vyčerpanie tekutého hélia, ktoré chladilo ohnisková rovinu vel.'-
mi citlivého infračerveného ďalekohladu družice na 2,5 K a teda 
podmieňovalo jej činnosť, nastalo síce skór ako sa podTa posled-
ných údajov rátalo, ale i tak družica prekročila póvodne pláno-
vanú dobu činnosti, ktorá mala byť sedem mesiacov. 

Za 300 dní pozorovaní IRAS zhotovila prvá kompletnú prebliad-
ku oblohy v infračervenej oblasti, ked: spoPahlivo prezrela viac 
ako 95 % oblohy, určila polohu a intenzitu viac ako 200 000 in-
fračervených objektov a urobila mnoho zaujímaných objavov. 
Medzi ne patrí napríklad registrácia prstenca hmoty okolo Vegy 
(pozn i Kozmos 6/83), objav šiestich komét, prstenca prachu okolo 
Slnka medzi dráhami Marsu a Jupitera a mnohé mé. 

Koncom októbra minulého roku sa konala konferencia, ktorá 
predbežne zhodnotila výsledky činnosti IRAS. Informácie o nej 
a o objavoch družice IRAS vychádzali v správach NASA, z kto-
rých vyberáme dye zaujímavosti. 

ASTEROID ALEBO KOMĚTA? 

11. októbra minulého raku našla 
IRAS slabý, rýchlo sa pohybuj úci 
objekt, ktorý bol predbežne ozna-
čený 1983TB, teda ako planétka. 
V čase objavu bol vo vzdialenosti 
asi 30 miliónov km od Zeme a mal 
jasnosť 16m. Jeho priemer sa určil 
pribhžne na 2 kin. 

Zo získaných pozici vypočítal 
dr. B. Marsden dráhu objektu, 
ktorá vyvolala velký rozruch. 
Objekt s obežnou dobou 1,5 
roka a asklonam dráhy 20°, 
ktorý patrí rmedzi asteroidy ty-
pu Apollo, sa totiž približuje 
k Slnku až na 0,1 AU, čo nie 
je známe o žiadnom inom astero-
ide. Najviac diskusií však vyvolala 
skutočnosf, že jeho dráha je to-
tožná s dráhou meteorického roja 
Geminíd. 

Je známe, že niekoTko meteoric-
kých rojov úzko súvisí s kométa-
mi, které strácajú svoj materiál. 
Hod sa teda 1983TB v dalekohla-
de jayi ako asteroid, jeho zrejmy' 
súvis s Geminidami nabáda k myš-
lienke, či náhodou nejde o mítvu 
kométu, ktorá počas častých, tes-
ných prechodov okolo Slnka ztra-
tila všetok prchavý materiál. Prie-
mer objektu je však o niečo váčší 
než aký sa v súčasnosti kométam 
nripisuje a okrem toho jeho afé-
hum je práve v hlavnom páse aste-
roidov, za dráhou Marsu. Zostáva 
teda na astranómoch. aby vyjas-
nili záhady objektu 1983TB. 

PRACHOVĚ OBÁLKY 
OKOLO BETELGEUZE 

Je známe, že červený velobor 
Betelgeuze, jedna z najjasnejších 

hviezd súhvezdia Orión, vzdialená 
od nás 512 svetelných rokov, strá-
ca hmatu. Podia súčasných po-
znatkov astrofyzikov je proces 
straty hmoty vo všeobecnosti viac-
menej symetrický. 

Družica IRAS zistila okolo Be-
telgeuze tni obrovské prachové o-
bálky, ktoré siahajú až do vzdiale-
nosti štyroch svetelných rokov od 
hviezdy. Z tejto vzdialenosti vy-
plýva, že hmota musela byť vy-
vrhnutá z Betelgeuze i i pred 
100 000 rokmi, čo by astronómom 
poskytlo možnost štúc4•ia raných 
etáp straty hmoty hviezd. 

Prekvapením však bol objav ho-
landských astronómov, ktorí pni 
bližšom štúdiu údajov z družice 
IRAS zistili, že obálky prachu o-
kolo Betelgeuze sa rozkladajú iba 
severne od hviezdy. Možným vy-
svetlením tejto asymetrie je silná 
deformácia rovnomerne vyvrhova- 
nej hmoty, ktorú spósobuje mé-
•dzihviezdny plyn, kterým sa Be-
telgeuze pohybuje. Na vysvetlenie 
tohto javu si však budeme musieť 
počkal. 

Zdaleka to nic sú jediné prekva-
penia družice IRAS, ktorá pred-
stihla všetky očakávania. Hoci už 
skončila svoju činnost, možno oča-
kávaf ešte vel'a noviniek, ktoré 
prinesie podrobné spracovanie 
všetkých údajov (asi 2. 10" bitev), 
nazhromaždených za 10 mesiacov 
mimoriadne úspešnej činnosti pr-
vej infračervenej družice. Suma-
rizáciu výsledkov družice IRAS 
možno nájs$ v Astrophystical Jour-
nal 3/84. 

Roman Piffl 
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RÁDIOASTRONÓMIA 
Málo si uvedomujeme, že zo všetkých oblastí pozemskej astronó-

mie najrýchlejší pokrok zaznamenala v posledných desa&očiach rá-
dioastronómia. Vtlačíme jej za objav kvazarov, pulzarov, medzi-
hviezdnych molekúl, reliktového žiarenia i za tlalšie poznatky zá-
sadného významu, vtlaka ktorým poznávanie vesmíru podstatne po-
kročilo. 

Uplynulo len pol storočia odvtedy, čo Karl G. Jansky zachytil 
rádiový šum pochádzajúci z centra Galaxie a tým upozornil na mož-
nost pozorovat nielen svetelné, ale aj rádiové žiarenie vesmírnych 
objektov. Tým bob o rádiové okno do vesmíru otvorené, avšak výhIad 
bol spočiatku slabý a neostrý. Aby sa rádioastronómia stala tým, 
čím je dnes, bolo treba nielen viičšiu plochu antén, ktoré by umožnili 
zachytit rádiové žiarenie stále slabších objektov, ale tlalší pokrok 
si vyžadoval niečo zásadnejšie — bob o treba nájst metódu, ktorá 
podstatne zlepší rozlišovaciu schopnost pri príjme rádiových vin, 
ktoré 'sú ovela dlhšie než viditelné žiarenie. Touto metódou je rádio-
interferometrfl'a. Znamená zlom, ktorého význam pre rozvoj astro-
nómie možno porovnat s objavom tlalekohIadu. Interferometre, dnes 
najproduktívnejšie rádioastronomické prístroje, dosahujú rozlišova-
ciu schopnost až desattisícinu oblúkovej sekundy. Vtlaka nim možno 
dnes už podrobne mapovat rádiové žiarenie jednotlivých objektov, 
ako sú kvazary a galaxie. 

Od počiatkov ludskej civilizácie bolo pozorovanie vesmíru obme-
dzené len na nepatrný úsek spektra elektromagnetických vin, na 
viditelné ósvetlo s vinovou držkou 400-760 nm. Rádiové okno je ovela 
širšie — od vinových dlžok niekolkých milimetrov až po desiatky 
metrov a poskytuje pozemskej astronómii stále raujímavejší pohlad 
na vesmír. V pátdesi'atych rokoch bol pre rádioastronómiu typický 
výskum Sloka, v nasledujúcom de atročí nastáva intenzívne štúdium 
mimogalaktických zdrojov, ich identifikácia so známymi optickými 
objektami. Potom nesledoval objav prvých medzihviezdnych mo-
lekúl a rozvinul sa aj radarový výskum slnečnej sústavy. Nesmierne 
závažným prínosom bol objav reliktového žiarenia. Považuje sa za 
do  "kaz správnosti kozmologických modelov, podia ktorých vesmír 
začínal velkým treskom. 

Od konca sedemdesiatych rokov poskytuje rádioastronómia ob-
divuhodne detailné rádiové mapy, ktorých štúdium patrí medzi naj-
atraktívnejšie oblasti súčasnej astronómie. 15alší rozvoj rádioastro-
nómie je spojený s jej vstupom do kozmu. Už dnes sa z družíc 
pozoruje rádiové žiarenie na vinových •dlžkach, ktoré zemská at-
mosféra pohlcuje, avšak tým zdaleka ale sú možnosti vyčerpané. 
Budúcnost majú interferometre s velmi dlhou základňou, napr. 
Zem-Mesiac a tlalsie smelé projekty. Ich uskutočnenie však závisí 
— rovnako a°ko v mých obiastiach základného výskumu — skór od 
prostriedkov než od technických možností. 

Dejiny rádioastronómie, hod i predstavujú ^len pol storočia, sú boha-
té na udalosti, a preto leh zaznamenávame aspoň v chronologickom 
prehlade súčasne s ilustráciami niektorý' ch dóležitých medzníkov 
tohto mladého, avšak nesmierne perspektívneho smeru astronómie. 

Prvý rádioastronomický prístroj — Janského anténa 

1932 
Pracovník Bellových laboratórií 
(USA) Karl G. Jansky si pri meraní 
šumu oblohy na 20 MHz všimol, že 
silný zdroj šumu prechádza nad an-
ténou vždy za 23 hodín 56 minut 
(dlžka hviezdneho dňa) a že je teda 
mimozemského póvodu — leží v cen-
tre Mliečnej cesty. 

1937 
Americký amatér G. Reber si posta-
vil parabolická anténu o priemere 9 
metrov s prijímačom. Pomocou tohto 
prvého rádioteleskopu zostavil mapu 
rádiového šumu oblohy na 160 MHz. 

1942 
Pobrežná protivzdušná obrana An-
glicka zaznamenala na radaroch v pás-
me 5 m neobvyklý šum, ktorého 
zdroj stotožnil J. S. Hey (neskór po-
predný rádioastronóm) so skupinou 
velkých škví n na Sloku. 

1946 
J. S. Hey našiel rádiový zdroj v La-
buti (Cyg A). Skupina J. H. DeWitta 
zachytila na 111 MHz radarové odra-
zy od povrchu Mesiaca. J. L. Pawsey 
z Rádiofyzikálneho laboratória CSIRO 
v Austrálii využil pri pozorovaní zá-
padu Sloka nad morom interferen-
ciu lúčov priamych a odrazených od 
morskej hladiny. Dosiahol tak s je-
dinou anténou velké uhlové rozlíše-
nie zdrojov na povrchu Sloka. 

1948 
Boli objavené ďalšie rádiové zdroje 
— Cas A, Cen A, Tau A. 

1950 
V Cambridge (V. Británia) bol vybu-
dovaný rádiointerferometer s premen-
livou držkou základne. Alfvén, Her-
lofson, Kipenheuer a Šklovskij ob-
javili povahu netepelných zdrojov 
rádiového žiarenia — synchrotrónrxe 
žiarenie elektrónov v magnetickom 
poli. 

1951 
Vdaka určeniu polohy rádiového 
zdroja Cyg A s presnostou na 1' sa 
podarila identifikácia s neobvyklou 
galaxiou. Na frekvencii 1420 MHz 
bol pozorovaný' neuťrálny medzi-
hviezdny vodík v Lymanovom labo-
ratóriu (Harvard, USA), v Holandsku 
a Austrálii. Táto spektrálnu čiaru 
predpovedal už predtým holandský 
astronóm H. C. van de Hulst a so-
vietsky astronóm I. S. Šklovskij. 

1952 
Počet známych rádiových zdrojov 
prekročil stovku. 

1953 
Pomocou intenzitného interferometra 
zistil H. Brown z Jodrell Bank, že rá-
diový zdroj Cyg A je dvojitý. 

1955 

V Austrálii bolo po prvýkrát využi-
té otáčanie Zeme pri syntéze obrazů 
rádiového zdroja Pomocou kolmých 
radov antén. Na frekvenciách pod 
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40 MHz bolo objavené vlastné žiare-
nie Jupitera. Pozorovaním na 3 cm 
sa zistila vysoká teplota povrchu Ve-
nuše — nad 300 °C. 

1957 

Na observatóriu Jodrell Bank man-
chesterskej univerzity bol uvedený do 
prevádzky vtedy najváčší pine po-
hyblivý rádioteleskop Mark I s prie-
merom antény 76 m. Podarilo sa ním 
detekovat aj nosnú raketu Sputnika 
1. Spomedzi tisícich dovtedy zná-
mych „diskrétnych" zdrojov rádiové-
ho žiarenia sa podarilo 8 stotožnit 
s optickými objektami malých uhlo-
vých priemerov: Cas A, Tau A, Pup-
pis, M 31, Cyg A, Per A, Vir A, 
Cen A. 

1958 

Váčšina známych rádiových zdrojov 
leží mimo našej Galaxie. 

1960 

M. Ryle a A. Hewish v Cambridge 
vypracovali teóriu apertúrnej synté-
zy. Rádiovo prepojený interferometer 
na observatóriu Jodrell Bank dosia-
hol uhlové rozlíšenie 1". Najváčšie 
rádioteleskopy: Cambridge, Jodrell 
Bank, Nancay (Franc.), Sydney, Pul-
kovo, Owens Valley (USA), Simeiz 
(Krym, ZSSR). 

1960-62 
V Simeize bol dokončený dvojprvko-
vý rádiointerferometer. Jeden tele-
skop tvorilo osem parabolických an-
tén s priemerom 16 m na spoločnej 
montáži. Na 40 cm sa pomocou ne-
ho podarilo zachytit odrazy rádiových 
signálov od povrchu Venuše, Marsu 
a Merkúra. 

1962 
V Cambridge bol vydaný katalóg 
rádiových zdrojov 3C a začali sa po-
zorovania pre katalóg 4C. Ryle a Ne-
ville použili v Cambridge pri aper-
túrnej syntéze premenlivú dlžku zá-
kladní interferometrov a otáčania 
Zeme. Skupina austrálskych astronó-
mov observatória v Parkse použila 
pine pohyblivý 64-metrový teleskop 
(uvedený do prevádzky r. 1961) na p--
zorovanie zákrytu zdroja 3C 273 Me-
siacom. Zistenie presnej polohy tohto 
rádiového zdroja umožnilo stobžnit 

ho s neobvyklou modrou „hviezdou" 
13. magn. V jej spektre našiel M. 
Schmidt r. 1963 červený posun spek-
trálnych čiar a obohatil tak astr)nó-
miu o nové objekty — kvazary. 

1963 
Do prevádzky bol uvedený rádiote-
leskop v Arecibo (Portoriko), ktorého 
zrkadlo, uložené v skalnej rokline, 
má priemer 305 m. Skupina astro-
nómov z Massachusetts Institute of 
Technology našla na 18 cm prvú 
medzihviezdnu molekulu — radikál 
OH. 

1964 
V Cambridge bola objavená medzi-
planetárna scintilácia. 

ObjaviteT kvazarov Maarten 
Schmidt. Na tabuli za ním sú úda-
je o rádiovom zdroji 3C 273 — pr-
vom kvazare. 

Uplynuli len štyri 
roky od objavu 
kvazarov, ked sku-
pina anglických 
rádioastronómov z 
Cambridge pod ve-
denim A. Hewisha, 
neskór nositeTa 
Nobelovej ceny, 
oznámila r. 1967 
objav pulzujúcich 
rádiových zdrojov 
— pulzarov. V údi-
ve nad úžasnou 
pravidelnosfou rá-
diových pulzácií 
povedal Hewish 
polovážne, čito nie 
sú signály mimo-
zemských civilizá-
cii, avšak pulzary 
sa čoskoro poda-
rilo interpretovat 
ako rýchlo rotujú-
ce neutrónové 
hviezdy. 

Sir Martin Ryle, další rádio-
astronóm, ktorý sa stal laureátom 
Nobelovej ceny. Rozpracoval prin-
cip apertúrnej syntézy, ktorá sa 
stala jednou z najprogresivnej-
šÝch metód súčasnej rádioastronó-
mie. (Pozn i článok na str. 48.) 

Anténa, pomo-
cou ktorej A. 
Penzias a R. 
Wilson objavili 
r. 1965 relikto-
vé žiarenie. Pó-
vodne bola po-
stavená na ove-
Pa prozaickejší 
účel — pre spo-
jenie s družica-
mi. Objav, oce-
nený Nobelovou 
cenou za rok 
1978, bol teda 
dielom náhody. 
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Najváčší rádioteleskop s pine pohyblivou anténou je v Effelsbergu pri Bon-
ne. Presnost povrchu 100-m parabolickej antény umožňuje do priemeru 
60 m príjem až do vinovej dlžky 1 cm, trochu „nepresnejšie" okrajové 
oblasti dovolujú pozorovat v pásmach nad 5 cm. Teleskopom úpine inej 
koncepcie je sovietsky RATAN 600. Primárny paraboloid vytvára prste-
nec s priemerom 576 m, ktorý sa skladá z 895 panelov s rozmermi 1,94 X 
7,4 m. Panely sa móžu otáčat okolo vodorovnej osi do 52° nad obzorom a 
v azimute o -f- 4° a vytvárajú povrch s 50-100 krát váčšou presnostou ako 
u kompaktnej antény porovnatelného priemeru, čo umožňuje pozorova-
nie na vinových dlžkach 0,8 až 30 cm. Zaujímavé je porovnanie paramet-
rov oboch prístrojov. Hodnoty sú v tomto poradí: rozlišovacia schopnost, 
presnost určenia súradníc, citlivost podia jasovej teploty (K), časí oblohy, 
ktorú móže teleskop prehliadnut (%) a doba, za ktorú to móže urobit (dni): 

RATAN 600 2" 0,1" 0,003 77 100 
Effelsberg 40" 5" 0,007 60 2000 

1965 

Žiarenie radikálu OH má maserový 
charakter. Dvojitá štruktúra rádio-
vých galaxií je bežným javom. V 
Cambridge bol vydaný prvý diel ka-
talógu 4C, získaný už pomocou ape-
rtúrnej syntézy. A. A. Penzias a R. 
W. Wilson z Bellových laboratórií, 
ktorí r. 1964 dokončili anténu pre 
spojenie s družicami, objavili pomo-
cou nej reliktové mikrovinné žiare-
nie teploty 2,7 K ako pozostatok éry 
horúceho vesmíru. Poskytli tak hlav-
ný argument v prospech kozmolo-
gických modelov s big bangom. 

1967 

Skupina A. Hewisha v Cambridge ob-
javila pri štúdiu medziplanetárnej 
scintilácie pulzary — rýchlo rotujú-
ce neutrónové hviezdy. Prvé pokusy 
s rádiointerferometrami na dlhej zá-
kladni — Very Long Baseline Inter-
ferometry (VLBI). 

1968 

Prvé medzikontinentálne rádiointer- 
ferometrické meranie na vinovej dlž- 
ke 6 cm medzi observatóriami Green 
Bank (USA) a Onsala (Švédsko). Naj- 
dlhšia základňa sa dosiahla spoluprá- 
cou observatórií v Green Banku a na 
Kryme. Umožnila uhlové rozlíšenie 
v obrazoch kvazarov 0,0001". 

1970 

Do prevádzky sa dostal rádioteleskop 
vo Westerborku (Holandsko), ktorý 
využíva apertúrnu syntézu. V Effel-
sbergu pri Bonne (NSR) bola dokon-
čená stavba zatial najváčšieho pine 
pohyblivého teleskopu s priemerom 
antény 100 m. 

1971 

Pomocou VLBI bolí namerané „nad-
svetelné" rýchlosti vzájomného vzda-
Yova,nia zložiek kvazarov. Dvoji-
té zdroje v rádiogalaxiách vysvet-
lil M. Rees (Cambridge, Angl.) ako 
rozTahlé výtrysky relativistických e-
lektrónov z centra galaxie. 

1974 

Pomocou VLBI zameraných na kva-
zary bolí zmerané odchýlky rotač-
ného času definovaného otáčaním 
Zeme xl rovnomerného času atómo-
vého, zmeny v polohe zemskej osi, 
slapy a pohyby kontinentov. M. Ryle 
a A. Hewish sa stali laureátmi No-
belovej ceny. 

1974-76 

Do prevádzky bol uvedený doteraz 
najváčší pine pohyblivý rádioteleskop 
v Effelsbergu (NSR). 

1977-81 

Skúšobná prevádzka a dokončenie 
najváčšieho systému s apertúrnou 
syntézou — VLA (Very Large Array) 
v Socorro, Nové Mexiko, ktorý bol 
budovaný od r.1973. 

—mw-
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Kozmické výtrysky 

Prečo sú mimogalaktické rádiové 
zdroje váčšinou dvojité? Táto otáz-
ka provokuje astronómov už vyše 
20 rokov. Čím viac týchto objektov 
poznáme, tým je problém zaujíma-
vejší. Fri stále váčšej rozlišovacej 
schopnosti rádiointerferometrov sa u-
kázalo, že tieto zdroje sú nielen dvo-
jité, ale vyznačujú sa pozoruhodnou 
symetriou. Všimnite si ich na sú-
časných rádiových mapách (str. 45 
a zadná strana obálky). Jasne vidno, 
že sú to vždy dva výtrysky, ktoré 
vychádzajú z jedného zdroja. Sú to 
obrovské výtrysky plazmy, podstatne 
vi čšie než optický obraz galaxie, 
z ktorej „vyvierajú". Tiahnu sa do 
vzdialeností 200-400 tisíc svetelných 
rokov; dižka takéhoto „plazmového 
chvosta" presahuje teda priemer na-
šej Galaxie dva až štyrikrát. 

Systematické podrobné mapovanie 
eliptických galaxií a kvazarov, ktoré 
sa vyznačujú symetrickými výtrys-
kami, tvorí značnú časí pracovnej ná-
pine nového moderného rádiointer-
ferometra VLA (Very Large Array), 
ktorého činnost vám podrobne pred-
stavujeme v tomto čísle nášho ča-
sopisu, pretože ide o prístroj s no-
vými zaujímavými možnostami. Obdi-
vuhodne podrobné mapy, ktoré sú 
výsledným produktom tohto rádio-
astronomického komplexu, sú pod-
kladom pre bližšie štúdium kozmic-
kých výtryskov a zdá sa, že dnes sme 
už ovePa bližšie k vyriešeniu ich zá-
hady. 
Súčasné interpretácie sa zhodujú 

v tom, že výtrysky vychádzajú z ak-
tívneho jadra galaxie pozdlž jej ro-
tačnej osi. Výtrysky obsahujú rela-
tivistické stice (pohybujúce sa rých-
lostou blízkou rýchlosti svetla), 
magnetické pole a tepelnú plazmu. 
Žiarenie, ktoré vysielajú tieto mo-
hutné výtrysky je teda synchrotró-
nové (pozn i str. 51) a zachytávame ho 
na frekvenciách menších ako 1 giga-
hertz. 

Energia výtrysku je obrovská. Je-
den z najviac preštudovaných zdro-
jov toho typu Cyg A má výtrysky, 
ktorých energia až 20 miliárdkrát 
prevyšuje celkový výkon Shika. Z 
odhadu, že výtrysk móže mat život-
nost 30 miliónov rokov vyplýva, že 
za tento čas sa na rádiových vinách 
vyžiari 100 000-krát váčšie množstvo 
energie než by vzniklo premenou ce-
lého nášho Slnka na žiarenie. A pre-
tože proces takejto energetickej pre-
meny maže mat účinnost približne 
len 1 %, udržanie výtrysku po celý 
čas jeho odhadovanej životnosti vy-
žadovalo by premenu hmoty 10 mi-
liónov Sink. 

Čo móže byt zdrojom výtrysku, 
ktorý sa vyznačuje takým obrovským 
energetickým výkonom? Maže to byt 
rotujúca čierna diera v jadre aktív-
nej galaxie, z ktorej výtrysk vyviera. 

V strede Tavého obrázka vidíme zdroj 3C 449 v optickej oblasti. OveTa 
zaujímavejší je však pohYad na jeho rádiovú mapu: velkost symetrických 
rádiových výtryskov prevyšuje veTkost samotnej galaxie asi 50-krát. 

Tým, že čierna diera rotuje, defor-
muje sa priestor v jej okolí. Priesto-
rová deformácia zapríčiní, že plyn ob-
klopujúci čiernu dieru vykonáva pre-
cesný pohyb okolo jej rotačnej osi. O-
kolo čiernej diary sa vytvorí akrečný 
disk, ktorý sa stále zužuje, pričom 
prebytočnú hmotu vytláča na obe 
protilahlé strany pozdlž rotačnej osi. 
Takéto vysvetlenie vzniku dvojitých 
výtryskov podali významní astrofy-
zici R. D. Blandford, M. C. Begelman 
a M. J. Rees (Pozn i Scientific Ame-
rican 5/1982). Svoj model kozmických 
výtryskov dókladne rozpracovali 
hlavne z hladiska energetickej bi-
lancie. LPn~e ak by to bolo naozaj 
tak, počet kandidátov na čierne diery 
dosiahol by nebývalý počet: ved už 
doteraz sa našlo vyše 70 mimogalak-
tických zdrojov (eliptických galaxií 
a kvazarov), ktoré majú rádiové vý-
trysky — a pritom mapovanie rádio-
vých zdrojov ešte zdaleka neskon-
čilo. Je rotujúca čierna diem naozaj 
jediným vysvetlením póvodu rádio-
vých výtryskov? 

Vlani sa objavilo aj alternatívne 
vysvetlenie záhady symetrických vý-
tryskov. Nemusí to byt čierna diera, 
ale zrážky galaxií, teda jav, pre exis-
tenciu kťorého máme už dost po-

zorovacích dókazov a ktorý, ako sa 
ukazuje, býva vo svete galaxií ovePa 
častejším úkazom než sa donedávna 
predpokladalo. K tomuto riešeniu 
dospali na základe modelovania po-
mocou počítačov J. C. Green a A. L. 
Peratt z Národného laboratória v Los 
Alamos. Ešte pry než bola ich prá-
ca uverejnená v odbornej tlači (As-
trophysics and Space Science), vy-
šiel článok v populárnej forme v jú-
lovom čísle vlaňajšieho ročníka ča-
sopisu Sky and Telescope pod láka-
vým titulkom „Sú čierne diary po-
trebné?". Clánok rozoberá najm5 rá-
diový zdroj Cygnus A, o ktorom už v 
roku 1951 (dávno predtým než exis-
tovali podrobné rádiové mapy), tvrdil 
Baade, že je výsledkom zrážky dvoch 
galaxií. Vrátme sa preto trochu do 
histórie, ktorá začína na jednom 
z prvých seminárov o rádiových zdro-
joch, ktorý sa konal v Pasadene r. 
1951 a Baade tu vystúpil s teóriou, 
že Cyg A je dósledkom galaktickej 
zrážky. 

Seminár viedol Minkowski — a ten 
nad novou teóriou mávol rukou: vraj, 
vieme ako to chodí, Yudia vymýšYa-
jú teórie a potom hladajú pre ne 
dókazy; Baade a Spitzer navrhujú 
teóriu kolízie galaxií — a Bade hned 
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nachádza dókaz takejto zrážky v ob-
jekte Cyg A. To samozrejme Baadeho 
rozhorčilo: „Stavím sa o tisíc dolá-
rov, že Cyg A je výsledkom kolízie 
galaxií!". Nakonec sa uzavrela zaují-
mavá stávka (sice len o flašu, ale 
nie menej vážna) : ak sa podarí nájst 
v žiarení tohto zdroja emisně čiary 
vysoko ionizovaných prvkov (a to 
preverí sám Minkowski), bude to dá-
kaz, že Cyg A je skutočne výsledkom 
zrážky- galaxií a flašu vyhrá Baade. 
Netrvalo dlho a Minkowski priniesol 
spektrum i flašu, ktorú si Baade ví-
tazne odniesol domov. Trofej dlho 
nevydržela (len do najbližšej Min-
kowského návštevy) a o pár rokov 
sa zdalo, že padla aj hypotéza. Prvé 
rádiové mapy totiž ukázali, že v Cyg 
A sú dye samostatné, symetrické ob-
lasti rádiového žiarenia, obe vzdialené 
od jadra galaxie až 1,5 oblúkových 
minút. Zdalo sa to protirečivé: ne-
má maximum rádiového žiarenia vy-
chádzat z jadra, ak ide skutočne o 
zrážku galaxií? 

Pávabná historka o stávke však 
pokračuje. Dá další vývoj zapravdu 
Baademu? Dajme slovo autorom teó-
rie, ktorí pomocou modelovania na 
počítačoch dospeli k tým istým zá-
verom ako pred vyše štvrtstoročím 
Baade: Cyg A a práve tak aj ďalšie 
eliptické galaxie, ktoré majú mohut-
né plazmové výtrysky, sú výsledkem 
kolizie galaxií. 
Pre vznik synchrotrónového žiare-

nia, ktoré pozorujeme na rádiových 
vinách, treba len dye veci: rýchb sa 
pohybujúce eletkróny a magnetické 
pole. Modelovat pohyb miliónov na-
bitých častfc v magnetickom poli nie 
je problémom pre pat počítačov typu 
Cray, ktorými je vybavené laborató-
rium v Los Alamos: počítač umož-
ňuje 20-60 miliónov operácií za se-
kundu a rozsah památi je 4 milióny 
slov, takže pomocou neho možno 
študovat aj také deje ako sú polár-
ne žiare, magnetsféry planét a po-
dobne aj rádiové emisie. 

Fri rotácii plazmového oblaku v 

magnetickom poli vzniká elektrický 
prúd. Týmto mechanizmom možno 
vysvetlit aj vznik polárnej žiary. 
Majme teda rotujúci oblak hmotnosti 
našej Galaxie (100 miliárd hmotností 
Slnka), ktorý má dipólové magnetic-
ké pole v smere rotačnej osi. Rotácia 
oblaku generuje elektrické pole a tým 
vzniká elektrický prúd. Smer tohto 
prúdu má axiálnu a azimutálnu 
zložku. 

Ak sa stretnú dva takéto oblaky, 
budú sa magneticky pritahovat. Ked 
sa však k sebe približia, odpudivé 
sily vyvolané protismernými azimu-
tálnymi zložkami prúdu budú mat 
brzdiaci účinok na elektróny, ktoré 
sa začnú špirálovite pohybovat po-
zdlž magnetických siločiar. Je to 
brzdný mechanizmus; vyvolá vzpla-
nutie synchrotrónového žiarenia, kto-
ré móže trvat asi 10 miliónov rokov. 
Priemerný výkon vyžiarený pri ta-
takomto vzplanutí je zhruba taký, 
ako v skutečnosti pozorujeme u rá-
diového zdroja Cyg A. 
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Na obrázku je porovnané rádiové 
spektrum Cyg A s energetickým 
spektrom zisteným teoreticky pomo-
cou modelovania kolidujúcich obla-

kov. Vidíme, že zhoda, aj ked nie 
úpiná, je velmi zaujímavá. 

Modebvanie pomocou počítačov u-
kazuje aj spósob, ako mážu vznikat 
charakteristické plazmové chvosty, 
ktoré pozorujeme na rádiových 
mapách. Keá sa oblaky k sebe 
približujú, ich elektrické polia sú 
zhruba konštantné, ale intenzita 
elektrických prúdov a magnetic-
kých polí vzrastá. Magnetické si-
ločiary sa začnú rozširovat, čím 
v strede vznikne „magnetická pne-
past", do ktorej prúdi plazma z vnú-
tornej časti mraku. Vytvorenie tohto 
prepadu (a súčasné urýchlovanie 
častíc smerom von) vzniká v dá-
sledku prepojenia magnetických si-
1očiar a v dósledku magnetického 
čerpania — čo je dej, ktorý prebieha 
v rýchlejšej časovej škále než pribli-
žovanie oblakov. 

Začiatočné rázy tohto procesu sú 
charakterizované zrážkami velkého 
množstva řastíc, ktoré však vzhladom 
k svojmu magnetickému potu nesply-
nú úpine, a preto vzniká medzi ko-
lidujúcimi oblakmi vysokoenergetic-
ká interakčná' oblast, v ktorej sa 
plazma stláča, čo je dóležitou pod-
mienkou vzniku hviezd, róntgenové-
ho žiarenia a emisných čiar, ktoré 
kedysi presvedčili Minkowského o 
vieryhodnosti Baadeho hypotézy ga-
laktických zrážok. 

V neskorších fázach tohto procesu 
magnetické siločiary stále viac stlá-
čajú hmotu nahromadenú medzi in-
teragujúcimi oblakmi. Vytvárajú sa 
plazmové chvosty, ktoré na rádiových 
mapách pozorujeme ako symetrické 
výtrysky. Ďalšie zábery priebehu toh-
to deja ukazujú nasledujúce obrázky. 
Magnetické pole stláča plazmové 
chvosty do dvoch úzkých, opačne 
smerovaných výtryskov, ktoré prúdia 
pozdlž magnetického pole. Podob-
nost týchto namodelovaných prúdov 
s pozorovanými rádiovými výtryska-
mi je zrejmá. 

T = 262 

ľ 

Porovnanie skutočných rádiových zdrojov s výsledkami modelovania zrážky dvoch galaxií pomocou počftača 
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Modelovaním pomocou počítačov 
sa ukázalo, že pri procese interagujú-
cich plazmových oblakov vznikajú aj 
také útvary, ktoré skutočne pozoru-
jeme na rádiových mapách, naprí-
klad centrálne zdroje alebo ich ho-
rúce škvrny, ktoré sa vyskytujú na 
konci plazmového chvosta, a to vždy 
symetricky, v oboch protiiahlých vý-
tryskoch. Tieto deje sa podarilo vy-
svetlit zatiai len touto teóriou inter-
akcií plazmy v magnetickom poli. 
Stačí nám teda predpokladat, že v 
centre takéhoto objektu je „prepad", 
ktorý obsahuje len nabité častice a 
magnetické polia — rotujúca čierna 
diera tam byt nemusí. Pre vznik 
synchrotrónového žiarenia stačí ro-
tačná energia interagujúcich plazmo-
vých oblakov. 

„Existujú takéto oblaky? Možno 
nie", konštatuje autor novej teórie. 
Avšak predpokladat ich existenciu 
nijako nie je priodvážne v porovnaní 
s predpokladorn rotujúcich superma-
sívnych čiernych dier. Možno, že ko-
lízia plazmových oblakov pripadá 
menej atratkívna, avšak detaily, kto-
ré sa pomocou nej darí vysvetlit, 
svedčia v jej prospech. A nie menej 
pozoruhodný je už samotný fakt, že 
vysvetlenie kozmických výtryskov 
nevyžaduje, aby sme išli za hranice 
známych fyzikálnych zákonov. 

Možno je zaujímavé dodat, že v 
článku sa autor odvoláva na Alfvé-
nove práce o fyzike plazmy, vydané 
už pred pol storočím. Poznamenáva, 
že s fyzikou plazmy astronómovia 
pracujú stále ešte neradi, lebo z ma-
tematického aparátu, ktorý vyžaduje, 
majú hlavybolenie. V každom prípa-
de však stretnutie s touto teóriou ko-
lidujúcich oblakov, ktorá nepotrebuje 
exotiku rotujúcich čiernych dier, ale 
vystačí s dávno vypracovanými zá-
kladmi fyziky, vyvoláva pocit, ktorý 
výstižne vyjadril J. S. Bach: Je ešte 
vela hudby, ktorá nebola napísaná 
v C-dur. 

sprac. T. Fabini 

Predstavu o vynikajúcej rozlišo-
vacej schopnosti interferometric-
kého systému VLA v porovnaní 
so 100-metrovým rádioteleskopom 
možno si urobit podia týchto 
dvoch fotografií v optickej oblasti. 
Jde o snímky tej istej špirálovej 
galaxie urobené malým a velkým 
áalekohfadom, ktoré majú taký 
istý pomer apertúr ako uvedené 
rádioteleskopy. Samozrejme, rá-
diový obraz galaxie by vyzeral 
úpine ináč. 

Farebná snímka zachytáva len malú čast moderného rádiointerferomet-
rického systému VLA — Very Large Array (rozsiahla anténna sústava). Okrem 
27 antén, rozmiestnených do tvaru Y (s maximálnou dlžkou ramien 21 a 19 
km) patria k nemu budovy so zariadeniami, pomocou ktorých sa signál spra-
cúva až po vytvorenie rádiovej mapy pozorovaného zdroja, ktorá je výsled-
ným produktom celej sústavy zložitých zariadení. 

VLA pracuje v dvoch režimoch: v prvom je zdroj sledovaný dlhšiu dobu 
a s využitím pohybu Zeme sa robí apertúrna syntéza podia zaužívaných 
postupov. Pre deje, ktoré sa s časom rýchle menia, ako napr. slnečné erupcle, 
umožňuje VLA režim „okamžitej snímky". 

Postup pri spracovaní signálu, počnúc od jeho zachytenia anténami až po 
kreslenie rádiových máp, znázorňuje schéma. 

1 — Antény sú parabolické, každá 
má priemer 25 m a hmotnost 210 ton. 
Medzi pozorovacími stanovištami sa 
dopravujú po dvojitých koiajách ta-
hačom. Pozoruje sa v štyroch frek-
venčných pásmach, a to 1,40-1,427 
GHz, 4,99-5,0 GHz, 15,35-15,40 GHz, 
23,6-24,0 GHz. Každému pásmu zod-
povedá mé rozostavenie antén. Ich 
preskupenie trvá asi dva dni. V oh-
nisku každého paraboloidu je na 
štvornožke inštalované otočné hyper-
bolické asymetrické vypuklé zrkadlo, 
ktoré zvá.zok lúčov odráža podia vol-
by do niektorého zo štyroch zberačov 
v Gassegrainovom ohnisku (pre vl-
nové dlžky 20, 6, 2 a 1,3 cm). Za Cas-
segrainovým ohniskom je miestnost 
s elektronikou, ktorá mení prijatý sig-
nál na signál medzifrekvencie, ktorý 
je potom vysielaný spolu do vino-
vodu. V dolnom poschodí je priestor 
s elektronikou pre riadenie pohybu 
antény a kontrolu jej polohy podia 
inštrukcií vysielaných z riadiaceho 
strediska cez vinovod. 

2 — Vlnovody majú kruhový prierez 
s priemerom 8 cm. Sú zložené z oce-
lových trubiek dlžky 5 m. Póvodne 
boli vyvinuté pre telekomunikácie, 
takže sú schopné viest až 600 000 te- 
lefónnych hovorov súčasne. Prechod 
elektromagnetickej viny týmto vino- 
vodom je prakticky bezstratový. Vl-
n vody sú uložené v jarkoch pozdlž 
koiají v presnej priamke (odchýlka 
nesmie prekročit niekoiko cm na diž- 
ke niekoiko km). Pri každom stano-
višti je vyvedený odbočkou prípoj 
pre anténu. 

3 — Anténne skrine obsahujú kom- 
pletnú elektroniku pre úpravu prijí- 
maného signálu a riadiacich signá- 
lov. Podobne ako vinovod pracuj 
v oboch smeroch. 

4 — Násobič fázových oneskorení 
prispósobuje fázy vin (ktoré sú dlhé 
niekoPko cm) prijímaného signálu aj 
vysielaných riadiacich signálov tak, 
aby nedochádzalo k nežiadúcim in-
terferenciám. 

5 — Vysielač riadiacich inštrukcií 
pre pohyb antén a ich činnost pra-
cuje 1 ms každých 52 ms. V zostáva-
júcich 51 ms riadiace stredisko pri-
jíma signály od pozorovaných zdro-
jov. 

6 — Riadiaci oscilátor je zdrojom 
referenčného kmitočtu pre prácu ce-
lého systému. Udáva takt pre syn-
chronizáciu róznych funkcií a ope-
rácií a slúži ako .časová základňa (v 
nadváznosti na presný čas). 

8 

9 

7 — Synchrónny počítač, zapojený 
„on-line" podia režimu zadaného z 
riadiaceho pultu, koordinuje činnost 
celého systému. Prijímaný signál od 
pozorovaného zdroja je uložený v je-
ho pamhti a označený časovými znač-
kami. 

8 — Údaje zo záznamu sú vo vel-
kom počítači spracované metódami 
apertúrnej syntézy a tvorby rádio-
vých máp. 

9 — Výstupné grafické zariadenie 
kreslí rádiové mapy. 
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Pred troma rokmi začal pracovat rádioteleskop VLA (Very Large Array) v Novom Mexiku, USA. Skladá sa z 27 antén, rozmiestnených do 
tvaru písmena Y. Dolu vidíme podrobné rádiové mapy dvoch objektov, zhotovené pomocou tohto moderného prístroja. VPavo štyri zábery 
jedného z najzaujímavejších objektov Mliečnej cesty — SS 433, zhotovené v časových intervaloch 38, 30 a 31 dní. Jasne vidno pohyb výtrys-
kov plynu, ktorými sa vyznačuje tento nevšedný stelárny objekt (pozn i článok v tomto čísle Kozmosu). Rádiogram vpravo zachytáva rádiové 
žiarenie kvazaru 3C 449. Z jadra galaxie smerujú na protirahlé strany dva symetrické výtrysky plazmy (ionizovaného plynu), ktorý je zdro-

jom rádiového žiarenia. 



Galaxia NGC 5128 je aj silným zdrojom rádiového žiarenia — Centaurus A (po-
zvi farebnú snímku). Vo viditefnej oblasti žiarenia pozorujeme jej sústavu obálok; 
obe fotografie sú v rovnakom merítku, váčšia ukazuje vonkajšie obálky, výrez 
zachytáva vnútornú obálku. (Na snímke je sever vfavo.) 
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NAOZAJ ZRAZKA? 
Je známa galaxia NOC 5128 s tma-

vým nežiarivým pásom výsledkom 
zrážky dvoch galaxií? Ak sa pozrieme 
na jej obraz na rádiových vinách, vi-
díme typický výtryskový zdroj (Cen 
A — pozn i zadnú str. obálky hore), 
aký sa dnes považuje za dósledok ko-
lízie galaxií (pozn i čl. Kozmické vý-
trysky). Dospejeme k tomu istému zá-
veru, ak skúmame tento objekt vo 
viditelnej oblasti? Odpovedat na túto 
otázku sa pokúsili astronómovia D. 
F. Malin, P. J. Quin a J. A. Graham 
a svoju prácu uverejnili v časopise 
Astrophysical Journal Letters 1. 9. 
1983. 
Práca vychádza z rozboru fotogra-

fií zhotovených 4-metrovým daleko-
hladom hvezdárne v Cerro Tololo a 
3,9-metrovým anglo-austrálskym tele-
skopom. Na zvýraznenie kontrastu 
čiar použili techniku neostrého mas-
kovania. Pri tejto metóde sa najprv 
negativ kopíruje na priehladný film 
v merítku 1 :1, a to nepatrne ro-
zostrený. Negativ a vyvolaný pozitiv 
saj potom priložia na. seba a takto sa 
znovu okopírujú na papier. Tmavé 
miesta negatívu sú položené na svet-
lé miesta pozitívu a naopak. Vply-
vom rozostrenia vyniknú potom roz-

Schéma obálok 
galaxie NOC 
5128. Obrázok 
je v rovnakom 
merítku ako 
fotografia na 
predchádzajú- 
cej strane. Naj- 
výraznejšie o- 
bálky sú vy-
značené pinou 
čiarou, slabšie 
obálky čiarko- 
vane. Sivé plo-
chy ukazujú 
oblasti pracho- 
vej absorpcie, 
hviezdy sú 0-
značené krížik- 
mi. 

hrania svetla a tieňa ,ktoré móžu 
ukázat štruktúru objektu. 

Ukázalo sa, že galaxia NOC 5128 
sa vyznačuje sústavou oblúkovitých 
obálok (pozn i schému). Takéto obálky 
okolo velmi hmotných galaxií sú po-
dla teórie pohybu hviezd dósledkom 
pohltenia malej plochej galaxie. O-
bálky sú vlastne vytvorené z hviezd, 
ktoré slapové pósobenie hmotnej ga-
laxie vyvrhlo z disku. Aby hviezdy 
vytvorili disk (ako napr. v nalej Ga-
laxii alebo v galaxii v Androméde), 
musia usporiadane rotovat približne 
v jednej rovine. Ak sa disk dostane 
do slapového pola, vnútorné hviezdy 
začnú rotovat rýchlejšie a okraje dis-
ku pomalšie, takže ostanú okolo po-
hlcujúcej eliptickej galaxie sústrede-
né v niekolkých hustotných vinách, 
ktoré potom vidíme ako obálky. Po-
čet obálok postupne rastie rýchlos-
tou, ktorá závisí od póvodného roz-
delenia obežných dób v disku. Ak 
vznikli obálky pri kouzli s jedinou 
diskovou galaxiou, potom z ich tvaru 
a rozloženia možno určit, ako rýchlo 
zrážka prebiehala. 

Autori správy odhadujú, že ku 
zrážke mohlo dójst asi pred miliar-
dou rokov a že pri nej získala gala-

xia NGC 5128 svoj prachový pás. Ten 
by mal napokon v galaxii konat zlo-
žité pohyby, napríklad i precesiu s 
periódou pol miliardy rokov. Pozo-
rovania Dopplerovho posunu spek-
trálnych čiar ukazujú, že pohltený 
disk rýchlo rotuje. Nie jé vylúčené, 
že nadobudol tvar prstenca. 

Ak je vzdialenost NOC 5128 asi 
5 Mpc a jej celková hmotnost 3.10u 
M Q nastala kolízia pred 0,9 až 2,0 
miliardami rokov. Pohltený disk má 
podia odhadu hmotnost približne 1/10 
hmotnosti galaxie NGC 5128, a preto 
značne ovplyvňuje jej dynamiku. 

Vdaka tomu, že NGC 5128 je blíz-
kou galaxiou, pozorujeme jej zaují-
maný nežiarivý pás, ktorý už dávnej-
šie bol považovaný za prachový. Dnes 
sa zdá, že dokonca štvrtina až po-
lovica najsvietivejších eliptických ga-
laxií obsahuje materiál typický pre 
galaktický disk, ktorý je inak charak-
teristický len pre galaxie špirálové. 
Materiál z disku mohli eleptické gala-
xie získat pri zrážkach s malými gala-
xiami, ktoré mali vyvinutý disk, ob-
sahujúci generáciu mladých hviezd 
a medzihviezdny prach a plyn. Zrážky 
galaxií prebiehajú však pomaly, a 
preto móžeme hovorit skór o vnorení 
jednej galaxie do druhej. Stopami 
pomalej zrážky sú potom štruktúry 
obálok, ako ich pozorujeme u NGC 
5128. —šm-
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Ako pracuje 
rádioteleskop... 

RNDr. MARTIN ŠOLC, CSc. 

priestor ohniska 

prijimacia 
elektronika 

vinovod 

podstavec 

spojovací kanál vinovodov 

porovnávací 
zdroj 
šumu 

16 Hz 

Zemská atmosféra prepúšta rádio-
vé viny s dižkou približne od i mm 
až po niekolko desiatok metrov. Rá- 
dioteleskopy, ktoré pracujú na rovna- 
kých pásmach ako televízia (VKV, 
UKV), majú niektoré konštrukčné 
prvky rovnaké ako televízne prijí- 
mače, zatial čo rádioteleskopy pra- 
cujúce na kratších vinových dlžkach 
majú spoločné rysy skór s telekomu- 
nikaěnými zariadeniami pre druži-
cové spoje alebo s radarmi. 

Rádioteleskopy pre milimetrové a 

ĺ 

ĺ 

ř 
d 

f 
ĺ 

podzemný 
vinovod 

prechod na 
ni₹šie frekvencie 
odpovedajúce 
širke pásma 

1 

apex f 

asymetrický 
sekundárny f 
reflektor 1 

f 

podpory nosiča 
sekundárneho reflektora 

povrch primárneho 
parabolického 

reflektora 

betónově základové piliere 

signál vedenývinovodom 
do riadiacel budovy 

  naspracovanie 

centimetrové viny sa trochu podoba-
jú na optické dalekohIady. Primárne 
zrkadlo má tvar paraboloidu a odrá-
ža rovnobežné lúče (resp. kolmo do-
padajúce vinoplochy) žiarenia koz-
mického zdroja do ohniska, kde je 
umiestnený lievikovitý zberač, ktorý 
ústi do vinovodu prijímača. Časté je 
aj riešenie, keá sa viny odrážajú od 
vypuklého hyperbolického zrkadla, 
ako je to pri Cassegrainovom systéme 
optického ďalekohIadu. Potom je pri-
jímač so zberačom v Cassegrainovom 
ohnisku — v miestnosti za otvorom 
v strede hlavného reflektora. Rádiote-
leskopy pre príjem dlhších vin majú 
v primárnom ohnisku prijímací di-
pól alebo sústavu dipólov, odkial sa 
signál vedle k prijímaču vysokofrek-
venčným káblom. 

Konštrukcia primárneho zrkadla je 
technicky velmi náročná. Aby sa ce-
lá vinoplocha po odraze od zrkadla 
dostala do ohniska súčasne, nesmie 
sa tvar zrkadla odchylovat od ideál-
neho paraboloidu o viac než 1/16 vl-
novej dlžky prijímaného žiarenia, 
ináč by sa signál v primárnom oh-
nisku zoslabil v dósledku interferen-
cie. Presnost tvaru musí reflektor za-
chovávat pri natočení do róznych 
smerov, ako aj pri pósobení vetra a 
pri zahriavaní Slnkom (rádiové zdro-
je sa pozorujú aj cez deň pri každom 
počasí). Kvalitu reflektora určuje mi-
nimálna vinová dlžka, pre ktorú je 
spinená podmienka d/16 (76-metrový 
rádioteleskop v Jodrell Bank pracu-
je do vinovej dlžky 20 cm, 100-metro-
vý rádioteleskop v Effelsbergu móže 
využit svoje stredné časti pre oblast 
do niekolkých cm, okraj však len 
pre vinové dlžky nad 10 cm). 

Rádiový prijímač má za úlohu zme-
rat výkon žiarenia prijatého kozmic-
kého zdroja. Toto žiarenie má charak=• 
ter šumu najróznejších frekvencií. Fri 
prechode prijímačom sa prijatý sig-
nál mieša s vlastným tepelným žia-
rením reflektora, antén i so šumom 
zosilňovača. Fretože kozmické zdroje 
sú velmi slabé (v porovnaní napríklad 
s televíznymi vysielačmi), treba po-
užívat kaskády vysoko výkonných zo-
silňovačov. Prvé zosilňovače za anté-
nou bývajú bezšumové, chladené kva-
palným héliom. Aby boto možné 
prijímaný výkon kalibrovat, na vstup 
zosilňovačov sa striedavo pripája sig-
nál z antény a signál z porovnávacie-

-S 

16 Hz

zosilovače detek!or 

~ 

vystupny 
zosi!ovač 

u 

grafický 
výstup 
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ho zdroja šumu so známym spektrom 
a výkonom. Ani najkvalitnejšie zo-
silňovače nie sú schopné pracovaf 
na všetkých frekvenciách; zosilňujú 
len v určitom vymedzenom pásme, 
napr. 99-101 MHz. Šírka pásma (tu 
2 MHz) určuje, koTko informácie 
možno využit z prijatého žiarenia 
Čím širšie je pásmo, tým slabšie 
zdroje možno pozorovat. Ak je totiž 
signál na hranici citlivosti rádiote-
leskopu, potom niektoré hreebne vIn 
móžu zostat nezaregistrované. Je to 
však rovnaká situácia arko v prípade, 
ked sa prijímajú súčasne dye dosta-
točne silné viny s takým r.ozdielom 
frekvencií, že sa niektoré hrebene 
interferenciou rušia. V tom okam-
žiku nastáva výpadok príjmu. Čím 
dlhší je výpadok, tým viac sa líši 
frekvencia dvoch vin, ktorými mož-
no signál nahradit a tým širšie musí 
byt prijímané pásmo, aby sa obe tie-
to viny zachytili. Matematická šta-
tistika ukazuje, že počet náhodných 
výpadkov pri počte vín n je úmerný 
5n. Ak teda budeme zdroj s teplotou 
300 K sledovat 1 s rádioteleskopom 
so šírkou 1 MHz, potom počet vý-
padkov, pri ktorých rozdiel frekven-
cií oboch vIn už neleží v pásme 1 
MHz, je pri počte vin = 106 úmer-
ný yn = 103. Teplotu zdroja zmeria-
me s presnostou približne yn/n . T = 
= 0,3 K. Kvalitné rádioteleskopy sú 
schopné merat s presnostou lepšou 
ako 0,01 K. 

Ďalšia úprava signálu v prijímači 
spočíva v tom, že namiesta zosilňova-
nia pásma širokého napr. 10 MHz na 
frekvencii 1 GHz sa od prijímaného 
signálu frekvencie 1 GHz odčíta a 
Balej zosilňuje len „medzifrekvencia" 
— pásmo 0 až 10 MHz, podobne ako to 
je v bežných prijímačoch. 

Ďalším prvkom prijímača je detek-
tor, ktorý signál usmerňuje, a syn-
chrónne zapojený zosilňovač, v ktorom 
sa signály od kozmického a porov-
návacieho zdroja oddeTujú a graficky 
spracovávajú osobitne. 

... a rádiový 
i nterferometer 

Najjednoduchším rádiointerferomet- 
rom je dvojica antén, pripojených k 
prijímaču rovnako dlhým vedením. 
Interferencia signálov prichádzajú- 
cich od antény A a antény B nastáva 
v mieste spojenia prívodných káb- 
lov. Predstavme si najprv, že rovin-
ná vinoplocha (množina bodov v pne-
store, v ktorých má elektrický vektor 
rovnakú fázu; móžeme si ju predsta- 
vovat ako hrebeň viny) doletí k o-
born anténam súčasne a zložením sa 
zosilní (obr. a). Dej sa opakuje aj 
pri dalšej vinoploche, ktorá je vzdia- 
lená od prvej o vinová dížku ň a do-

a] 

Cf 

I~

stane sa k oboro anténam za dobu 
ž 
 c , kde c je rýchlost svetla. 
Na antény však dopadá žiarenie 

nielen so zenitu (ako to bob o na obr. 
a),. ale z) všetkých smerov. Venujme 
sa najprv tým zdrojom, ktoré sa na-
chádzajú v rovine oboch rádiotele-
skopov. Vlnoplochy dopadajúce zo 
smeru mierne odchýleného od ver-
tikály (o uhol é) budú dopadat naj-
prv na anténu B. Na anténu A do-

x 
padnú sfázovým oneskorením . 

Ak toto oneskorenie bude predsta-
vovaf práve polovicu vinovej dlžky, 

x = -t- , potom pri interferencii 

dolnej časti viny, prichádzajúcej od 
antény A, s hrebeňom viny od antény 
B, vznikne na vstupe prijímača nu-
lový signál (obr. b). Kecy sa bude 
uhol $ áalej zvžčšovat, pri x =‚1 
stretne sa opát hrebeň s hrebeňom 
a signál sa interferenciou zosilní; pri 

x = Z d nastane opat zrušenie sig-

nálu, atc?. Matematické vyj adrenie 
podmienok pre minimá a maximá 
signálu možno odvodit z trojuholní-
ka ABC na obr. b: 

maximá: x = n d sin >g = >g = 

1 
minimá: x = (n -}- 2 

sin é— D

nd
D 

)ž 

(n -}- 1/2) d 

kde n je prirodzené číslo. 
Vzdialenost antén D móžeme teda 

zvolit takú veTkú, aby uhlová vzdia-
lenost susedných maxim 

A~9 = D irad] = 2 D 
[km] 

bola menšia ako požadovaná rozlišo-
vacia schopnost interferometra. Toto 
samozrejme platí len pre rovinu ur-
čenú oboma rádioteleskopmi; v nei 
má smerová charakteristika interfe-
rometra tvar podIa obr. c, zatial čo 
v rovine na ňu kolmej je rozlišova-
cia schopnost ovePa menšia (obr.d), 
a ta iba taká, ako rozlišovacia 
schopnost jednej samostatnej an-
tény. Ak má anténa priemer d, mó-
žeme jej rozlišovaciu schopnost zhru-
ba odhadnút pomocou predchádzajú-
ceho postupu. Predstavme si znova 
interferometer, ktorého jeden prvok 
je na jednom okraji a druhý na pro-
tiEahlom okraji tej istej misy rádio-
teleskopu. Do ohniska misy dostanú 
sa vnoplochy odrazené od protiTah-
lých okrajov s fázovým rozdielom 
pol viny práve vtedy, ked bude uklo-
vá odchýlka smeru zdroja vyhovovat 
druhej z uvedených podmienok, pri 
ktorej vzdialenost D nahradíme prie-
merom mlsy rádioteleskopu d: 

d 
sin $A = ,9A = d

Pretože d je samozrejme podstatne 
menšie ako D, bude rozlišovacia 
schopnost jedinej, hodí aj obrovskej 
antény, ovePa nižšia ako rozlišovacia 
schopnost rádiointerferometra. Pod-
statná výhoda rádiointerferometra 
spočíva teda páve v dosiahnutí vyso-
kého uhlového rozlíšenia rádiových 
zdrojov. 
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Apertúrna 
syntéza 

Obr. 1 

Neobvyklé spojenie dvoch cudzích 
slov skúsme najprv rozlúštit pomo-
cou slovníka: apertúra je otvor, naj-
častejšie vstupný otvor nejakého op-
tického zariadenia, syntéza znamená 
zostavovanie. Apertúrna syntéza je 
teda postupné zostavovanie vstupné-
ho otvoru nejakého rádiointerferome-
trického systému, t. j. zmena plochy, 
z ktorej prijímač „zberá" dopadajúce 
žiarenie. Metóda v princípe vyžaduje 
dva predpoklady — žiarenie kozmic-
kého zdroja sa nemá rýchle menit 
a musí byt rovnaké na róznych mies-
ťach priestoru, kde sa budú pohybo-
vat prijímacie antény. 

Predstavme si najprv, že sa poda-
rilo postavit obrovskú parabolickú 
anténu s uhlovým rozlišením l". Na-
smerujeme ju na rádiový zdroj v ze-
nite a zaznamenáme priebeh prija-
tého signálu povedzme v priebehu 
jednej sekundy. Misu rádioteleskopu 
prikryjeme od okraja po okraj ro-
vinnou sklenou doskou — to je teda 
vstupný otvor, čiže apertúra tohto 
rádioteleskopu — a v jej strede zvo-
líme počiatok súradnicovej sústavy, 
s osami u, V. 

Potom odpojíme prijímač od vet-
kej antény a pripojíme ho ku dvoru 
rovnakým, malým anténkam, ktoré 
sa budú prevážat po sklenej platni 
v rovine (u, v) tak, aby oba malé rá-
dioteleskopy stále smerovali na zdroj 
v zenite (obr. 1). Ak sú pripojené ku 
prijímaču rovnako dlhým vedením, 
vytvárajú interferometer so známymi 
vlastnostami: signály od oboch antén 
sa v prijímači skladajú a zazname-
náva sa výsledný interferenčný sig-
nál. Nechajme pomocníkov vozit an-
tény po platni tak, aby grešli, všet-
kými bodmi (u, v). Aby sa dalo 
rozoznat, kadiaP už prešli, budú po 
platni kreslit svoju dráhu štetcom, 
ktorého priemer je zhodný s prieme-
rom prevážaného teleskopu. Ked bu-
de celá doska zafarbená, podarilo sa 
dvoma malými teleskopmi pokryt 
(syntetizovat) celú apertúru velkého 
rádioteleskopu. Kedže predpokladáme 
stále a na všetkých miestach rov-
naký charakter žiarenia zdroja, zlo-
žený interferenčný signál dvojice ma-
lých teleskopov za čas ich pohybu 
bude ekvivalentný signálu prijatému 
velkým rádioteleskopom za jednu se-
kundu. Výsledné uhlové rozlíšenie 
h'ide teda rovnaké ako u velkého te-
le~kopu. hoci výkon pri jímaných sig-
nálov dosiahne len pomer plochy ma-
lých antén ku ploche velkého tele-
skopu. Suósob. ako zložit signály ma-
lých teleskopov, aby dávali výstup-
ný signál velkého prístroja, je ma-
tematicky komplikovaný; za rozpra-

Kresba Milan Vavro 

covanie princípu apertúrnej syntézy 
stal sa M. Ryle laureátom Nobelovej 
ny. 

Mohlo by sa zdat, že na pokrytie 
apertúry by stačil jeden malý tele-
skop. Potom by sa ale musel pohy-
boval nekonečne rýchlo, aby stihol 
prejst apertúru, kým sa okamžitá 
hodnota šumu prijímaného signálu 
nezmení. To však nemožno zaručit, 
a preto treba ešte ďalší rádioteleskop, 
ktorý slúži ako referenčný. (Nemusí 
byt pohyblivý. iba zistuje na inom 
mieste priebeh okamžitých hodnót 
prijímaného signálu.) 

Apertúrnu syntézu možno robit aj 
pomocou dvojprvkového rádiointer-
ferometra, ak sa na premiestňovanie 

antén využije rotácia Zeme, ako to 
znázorňuje obr. 2. Pozorovaný zdroj 
je v smere severného pólu Zeme; osi 
u, v zachovávajú v priestore svoj 
smer, len začiatok sa pri zemskej ro-
tácii pohybuje. V rovine (u, v) vy-
kreslia antény za 1 hviezdny deň 
apertúru ekvivalentného teleskopu—
kruhový pásik. Keby mal pozorovaný 
zdroj deklináciu <900, kružnica by 
sa zdeformovala na elipsu, resp. až 
na úsečku pri pozorovaní zdroja na 
nebeskom rovníku. 

Fri sústavách s viacerými an téna-
mi sa apertúra skladá z elips, prislú-
chajúcich všetkým dvojiciam antén 
(alebo z oblúkov elíps, ak je zdroj nad 
obzorom). Sústava VLA (Very Large 
Array) s 27 anténami má apertúru 

27 27.26 
zloženú z ( 2 ) = 2 — 351 

elips, ktoré pri róznych deklináciách 
(S) vidíme na obr. 3. Bodový zdroj 
vysielajúci žiarenie na vinovej dIž-
ke 20 cm by sa pomocou VLA zo-
brazil (pred výsledným spracovaním 
na počítači) tak, ako keby sa na ob-
jektív dalekohTadu s priemerom 5 cm 
nalepila papierová maska s vyreza-
nými čiarami podia niektorého zo 
vzorov na obr. 3 a potom by sa pozo-
rovala hviezda na vinovej dlžke 500 
nm. 

Obr. 2 

Obr. 3 

S = 80° S ° 60°

8 0 S = -20° S = -40°

S = 40° S= 20°
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Spektrá typických rádiových zdrojov. Už na prvý pohPad 
možno rozlíšif zdroje tepelného rádiového žiarenia (žia-
rivosf rovnomerne rastie s frekvenciou) od zdrojov syn-
chrotrónového žiarenia (žiarivost smerom k vyšším 
frekvenciám klesá). 

Rádiové žiarenie vysiela každé teleso. Vo vesmíre 
žiari najčastejšie plazma — ionizovaný plyn, zložený 
z elektrónov, kladných iónov a prípadne aj z neutrál-
nych atómov. Avšak i pevné telesá (Mesiac, Mars, Zem), 
ba aj antény rádioteleskopov, vysielajú tepelné rádiové 
žiarenie. V plazme vyžarujú najmá elektróny, a to tým 
výdatnejšie, čím viac sa ich pohyb uši od rovnomer-
ného priamočiareho pohybu. Vyžarujú pri vzájomných 
zrážkach i pri zrážkach s kladnými iónmi (medzi zráž-
kami letia rovnomerne priamočiaro, a teda nevyžarujú). 

V slabom magnetickom poli, kde prevažuje neuspo-
n adaný pohyb elektrónov, vysiela plazma tepelné rá-
diové žiarenie (vo hviezdnych atmosférach, v oblastiach 
medzihviezdneho ionizovaného vodíka, v starých 
zvyškoch po supernovách, v niektorých plane-
tárnych hmlovinách). Spektrálne rozloženie jeho ener-
gie je dané Rayleighovým-Jeansovým zákonom (ktorý 
nahrádza Planckov zákon v oblasti víčších vinových 
dlžok, aké má aj rádiové žiarenie). Tento zákon vy-
jadruje závislost množstva vyžiarenej energie od druhej 
mocniny frekvencie žiarenia. Charakter spektra majú 
všetky tepelné rádiové zdroje rovnaký. PodYa Rayleig-
hovho-Jeansovho zákona je potom množstvo vyžiarenej 
energie pri danej frekvencie priamo úmerné tzv. žia-
rivej teplote rádiového zdroja; čím má zdroj vyššiu 
teplotu, tým váčšie množstvo energie vyžaruje. 

V silnom magnetickom poli sa nabité častice pohy-
bujú po špirálach, ktorých osi sú rovnobežné s magne-
tickými sil čiarami. Pretože častice neustále menia smer, 
musia vyžarovat. Týka sa to opit najmá elektrónov, 
pretože majú malú hmotnost v porovnaní s protónmi 
a pritom rovnako velký záporný náboj. Ak majú elek-
tróny vysoké relativistické rýchlosti, a teda aj energie 
(viac ako 0,5 MeV), vysielajú žiarenie iba V úzkom 
kuželi v smere svojho pohybu. Pretože toto žiarenie 
boto objavené pri práci s urýchIovačmi, nazýva sa 
synchrotrónové. Spektrálne rozloženie energie synchro-
trónového žiarenia nie je dané Planckovým zákonom, 
ide o žiarenie netepelné. Od tepelného žiarenia sa Uši 
jednak tvarom spektra, ako aj tým, že je polarizované 
(kmitová rovina elektrického vektora viny je váčšinou 
kolmá na magnetické siločiary v zdroji). Intenzita syn-
chrotrónového žiarenia je tým váčšia, čím viac rastie 
indukeia magnetického pola (úmerne B2) aj pri rov-
nakej energii elektrónoy. 

V kozmických zdrojoch netepelného žiarenia pre-
važujú pohyby elektrónov v prúdoch nad ich neusporia-
daným termickým pohybom. Takéto prúdy sa vyskytujú 
napr. pri erupciách na Slnku, pri explóziách supernov, 
vo výtryskoch z jadier galaxií a kvwa rov. Aj jadrá 
menej aktívnych galaxií (vrátane našej Galaxie) vy-
sielajú netepelné, synchrotrónové žiarenie. 

-mw-

Mimogalaktický pulzar 

Skupina štyroch austrálskych 
rádioastronómov objavila prvý 
pulzar mimo našej Galaxie pri 
podrobnej prehliadke Velkého 
Magelianovho mraku v máji 1981 
pomocou 64-metrového rádiotele-
skopu v Parkse. 

Pulzar s označením PSR 0529-66 
vysiela krátke rádiové pulzy s vel-
mi stabilnou periódou 0,9571407 ± 
± 3. 10- sekundy. Ďalšie pozoro-
vania vo februári 1982 spresnili 
jeho polohu na oblohe. Jeho prí-
tomnosí vo VeTkom Magellano-
vom mraku nepotvrdzuje iba táto 
poloha, ale i disperzia frekvencie 

jeho pulzov. Rádiové viny sa šíria 
medzihviezdnou hmotou podobne 
ako svetelné viny róznych frek-
vencií v opticky hustom prostredí 
(napr. v skle) ; pri prechode cez 
opticky hustejšie prostredle pre-
javí sa aj u rádiových vIn rozptyl 
frekvencií. Z meraní času prícho-
du jednotlivých pulzov odlišných 
frekvencií sa dá vypočítat elektró-
nová hustota na jednotku vzdia-
lenosti — a to už umožňuje od-
hadnúí vzdialenost zdroja emisie. 

Objav pulzaru vo VeTkom Ma-
gellanovom mraku nikoho nepre-
kvapil, pretože už predtým rónt-

genové pozorovania ukázali, že 
v tejto galaxii sa nachádzajú po-
zostatky po explózii supernov. 
V centre aspoň niektorých z nich 
by mohli byt pulzary. A naozaj, 
objavený pulzar sa nahhádza vo 
vzdialenosti iba 8' od zdroja pre-
menhvého róntgenového žiarenia, 
ktorý zaznamenala družica Ein-
stein. Ďalšie presnejšie rádiové 
pozorovania by mohli potvrdit to-
ožnost obidvoch objektov. 

V Parkse pokračujú v hTadaní 
dalších pulzarov vo VePkom Ma-
gellanovom mraku a už doteraz 
objavili v tejto satelibnej galaxii 
našej Mliečnej cesty niekoTko slab-
ších, ale nádejných kandidátov. 

PodPa Sky ± Telescope 11/83 
RNDr. V. Vaculík 
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Ako je známe, Spo-
jené štáty sú jedinou 
kozmickou vefmocou, 
ktorá nevyšle žiadnu 
sondu ku Halleyovej 
kométe. Plány NASA 
na vyslanie sondy 
k tejto kométe, hoci by 
predstavovali z vedec-
kého hfadiska mimo-
riadny prínos pre po-
znanie vlastností ko-
mét (sonda sa mala 
priblížif ku Halleyovej 
kométe na ovefa men-
šiu vzdialenosf než 
sondy Vega, Giotto ale-
bo Planet A), nakoniec 
stroskotali na ne-
dostatku finančných 
prostriedkov. Vedci 
z NASA sa však na-
priek tomu nevzdali a 
snažili sa nájsf nejaký 
náhradný spósob, ako 
sa lacno dostaf k nie-
ktorej z komét, obie-
hajúcich v slnečnej sú-
stave. Riešenie sa na-
koniec našlo a je velmi 
originálne. Sonda, kto-
rá poletí ku kométe 
(vybrala sa krátkope-
riodická kométa Giaco-
bini-Zinner) nebude 
štartovaf zo Zeme (tak-
že sondu netreba kon-
štruovaf a nie je po-
trebná ani nosná ra-
keta), ale z vesmíru, 
kde sa už teraz nachá-
dza. Ide o sondu ISEE 
3 (International Sun-
Earth Explorer 3), kto-
rá obiehala okolo Slnka 
spolu so Zemou v okolí 
libračného bodu Li, 
nachádzajúcom sa na 
spojnici Slnko—Zem vo 
vzdialenosti 1,6 milió-
na km od Zeme. Zloži-
tými manévrami za po-
moci korekčných mo-
torov sondy a prífažli-
vosti Zeme a Mesiaca 
je možné sondu naviesf 
na dráhu ku kométe a 
popritom ešte aj pre-
skúmaf chvost zemskej 
magnetosféry — nepre-
bádanú časf tohto 
plazmového obalu Ze-
me. Uveďme si teraz 
chronologicky jednotli-
vé fáty tohto letu, 
ktorý predstavuje 
z hfadiska nebeskej 
mechaniky špičkové 
umenie manévrovania. 

Pomocou Mesiaca 
ku kométe 

12. august 1978 — sonda ISEE 3 štarto-
vala' zo Zeme na velmi pretiahnutú 
eliptickú dráhu, po ktorej sa do-
stala do blízkosti libračného bodu 
Li. Sériou manévrov za pomoci ko-
rekčných motorov sa sonda postupne 
dostala na plánovanú dráhu. 

20. november 1978 — Začiatok pohybu 
na plánovanej dráhe okolo librač-
ného bodu. Fri pohPade zo Zeme 
sonda opisuje na oblohe okolo Sln-
ka malú elipsu. Táto dráha nie je 
stabilná, ale musí sa z času na čas 
opravovaf korekčnými motormi. Jed-
noduchšie by boto umiestnif sondu 
priamo do libračného bodu, ale vte-
dy by ležala pri pohPade zo Zeme 
priamo na slnečnom kotúči a rádio-
vé žiarenie Slnka by znemožnilo prí-
jem signálov sondy. Sonda sa teda 
musí pohybovat po drábe, pri kto-
rej je vždy vo váčšej uhlovej vzdia-
lenosti od Slnka ako je minimum, 
potrebné pre uspokojivý príjem sig-
nálov na Zemi. Na tejto dráhe son-
da ISEE 3 pinila takmer štyri roky 
svoju plánovanú úlohu — sledovanie 
Slnka a hlavne slnečného vetra vo 
váčšej vzdialenosti od Zeme než ma-
lé družice. Poruchy slnečného vetra, 
ktoré zasiahli'Zem, prešli teda naj-
prv okolo sondy, a preto bolo možné 
zistif vopred, že sa blíži porucha (pri 
rýchlosti slnečného vetra okolo 400 
km/s sa dosiahol časový predstih asi 
4000 s). 

10. jún 1982 — Manévrami korekčných 
motorov hola sonda vyvedená z oko-
ha libračného bodu smerom k Zemi. 
Na obrázku vidíme Zem a dráhu 
Mesiaca okolo nej, pričom smer 

k Slnku je vyznačený šípkou. Obrázok 
je teda nakreslený v súradnicovej 
sústave, ktorá sa otáča spolu so Ze-
mou okolo Slnka. Dráha sondy ISEE 
3 je zakreslená hrubšou čiarou a šíp-
ky ukazujú smer letu sondy. Pó-

volný pohyb okolo libračného bodu 
Li sa na obrázok už nezmestil —
bod Li sa nachádza v smere šípky 
ukazuj úcej na Slnko vo vzdialenosti 
viac ako štyri polomery mesačnej 
dráhy od Zeme. 

14.-24. október 1982 — Sonda prvýkrát 
preletela chvostom magnetosféry Ze-
me, ktorá je na obrázku vyznačená 
sivou plochou. Písmenom A a číslom 
sú označené jednotlivé (za sebou 
nasledujúce) apogeá dráhy sondy vo-
či Zemi. Ak by neexistovalo Slnko, 
dráha sondy voči Zemi by musela 
mat tvar elipsy, paraboly alebo hy-
perboly. Prífažlivosf Slnka však 
spósobuje, že vo váčších vzdialenos-
tiach od Zeme sa dráha sondy velmi 
líši od niektorej zo spomínaných ku-
želosečiek. 

január — marec 1983 — Sonda sa opat 
dostala do chvosta zemskej magne-
tosféry (apogeum A2) vo vzdiale-
nosti viac ako milión kilometrov od 
Zeme. Táto časf letu sondy je z ve-
deckého hladiska velmi dóležitá, le-
bo doteraz sa do tejto oblasti žiadna 
má sonda nedostala. Umelé družice 
už v takejto vzdialenosti obiehat ne-
móžu a medziplanetárne sondy móžu 
preletief chvostom magnetosféry len 
náhodou (pokial sa tak stala, bolo 
to vo vzdialenosti mnohých miliónov 
km od Zeme). 

30. marec 1983 — Prelet okolo Mesiaca 
(označený na obrázku Ml) usmer-
nil dráhu sondy, ktorá sa dostala 
na pretiahlu eliptickú dráhu okolo 
Zeme, po ktorej obehla takmer dva-
krát. 

24. apríl 1983 — Druhý prelet okolo Me-
siaca (M2) vyviedol sondu opat na 
dráhu smerom do chvosta magneto-
sféry. 
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máj — september 1983 — Sonda sa dru-
hýkrát dostala do vzdialenejších ob-
lastí chvosta magnetosféry (apoge-
um A4). 

28. september 1983 — Tretí prelet okolo 
Mesiaca (M3) nasmeroval sondu opáf 
na pretiahlu eliptickú dráhu, po kto-
rej znova takmer dvakrát obehla 
okolo Zeme. 

22. október 1983 — Piaty a posledný pre-
let okolo Mesiaca (M5). Sonda pre-
letela vo vzdialenosti len 100 km od 
povrchu Mesiaca, takže smer jej letu 
sa značne zmenil, čo pekne vidno 
na obrázku. Fri tomto prelete do-
stals, sonda rýchlost a smer potreb-
ný na stretnutie s kométou. 

január 1984 — Sonda opustila oblast prí-
tažlivosti Zeme a dostala sa na me-
dziplanetárnu dráhu. 

január — február 1985 — Kométa Giaco-
bini Zinner bude viditelná zo Zeme. 
Pozorovaniami sa zistí jej presná 
dráha, potrebná pre výpočet dráhy 
sondy, vedúcej ku stretnutiu s ko-
métou. 

marec 1985 — Na základe výpočtov sa 
urobí korekcia dráhy sondy, aby sa 
zaistilo dostatečné priblíženie sondy 
ku kométe. 

11. september 1985 — Sonda ISEE 3 mi- 
nie kométu Giacobini — Zinner 
v minimálnej vzdialenosti 3000 km od 
jej jadra, pričom preletí jej chvos- 
tom. Frístroje sondy budú zisfovaf 
zloženie kometárnych plynov, rých- 
losf ich uvolňovania z jadra, zmeny 
v hlave a chvoste k~méty a súvislosti 
medzi javmi v kométe a vplyvmi 
slnečného vetra. Pretože sonda ISEE 
3 nebola póvodne určená na prie- 
skum komét, nemá= na palube tele- 
víznu kameru, ani prístroje pa štú- 
dium chemického zloženia kometár- 
neho prachu. 

31. október 1985 — Sonda preletí oblas-
fou, z ktorej sa slnečná plazma do-
stane asi o deň. neskór do blízkosti 
Halleyovej kométy. Takto bude 
možné pozorovaním zo Zeme zistif 
účinky slnečného vetra na Halleyovu 
kométu. Vzdialenost sondy od Hal-
leyovej kométy bude 38 miliónov 
km. 

28. marec 1986 — Druhý prelet sondy 
oblastou slnečnej plazmy, ktorá sa 
neskór dostane do blízkosti Halleyo-
vej kométy. Vzdialenosf od kométy 
bude tentoraz 31 miliónov km. Fri 
oboch týchto preletoch bude sonda 
vzdialená od Zeme viac ako polovicu 
astronomickej jednotky (75 miliónov 
km). Aby prijímacie strediská na 
Zemi zachytili slabý signál zo son-
dy, treba ich vybavit vylepšenou 
technikou. Sonda ISEE 3 bola totiž 
póvodne určená len na činnost v 
blízkosti Zeme, a preto nemá para-
bolickú (úzko smerovanú) vysiela-
ciu anténu. 

V. POHANKA 

Medzihviezdny 
priestor ~ 
zd rol 
komét? 

Dnes ešte nemožno s určitos-
tou povedat, či sa kométy vytvo-
rili z hmoty slnečnej sústavy 
v epoche jej zrodu, alebo čil sa 
neustále radia v medzihviezdnom 
priestore a len občas sa dostá-
vajú do okolia Slnka. Je známe, 
že krátkoperiodické kométy sa 
nemóžu dlho pohybovat po svo-
jich dráhach; bud sa zrážajú 
s planétami, alebo pod vplyvom 
p]anetárnych porúch prechádza-
jú na hyperbolické dráhy a opúš-
tajú slnečnú sústavu. Životnost 
krátkoperiodických komét je ta-
ká krátka (okolo 300 rndliónov
rokov), že je nutný „rezervoár", 
z :ktorého by sa neprestajne do-
plňal ich počet. Až doteraz sa 
úloha takéhoto rezervoára pripi-
sovala hypotetickému Oortovmu 
oblaku — rozsiahléj oblasti okolo 
Slnka, zapinenej zvyškami proto-
slnečnej hmoty. Predpokladá sa, 
že Oortov oblak má rozmer oko-
lo 1015 a. j. a obsahuje približ-
ne 1011 jadier komét. Následkom 
gravitačných porúch od sused-
ny' ch hviezd sa niektoré z týchto 
komét móžu prijblížit k Slnku 
a vzájomným pósobením s pla-
nétami móžu doplňat rodinu 
krátkoperiodických komét. Po-
dotýkame, že dokonca taký, na 
prvý pohIad nevyčerpatelný 
zdroj komét, ako je Oortov ob-
lak, sotva je schopný zabezpečit 
pozorovaný počet krátkoperiodic-
kých komét, ktoré velmi skoro 
zanikajú. 

A móže vóbec samotný Oortov 
oblak prežit 4,5 miliardy rokov 
bez váčších zmien? Odhadujúc 
velkost kornetárneho oblaku, 
Oort vychádzal z predpokladu, 
že na kométy pósobia len sused-
né hviezdy a celkové gravitačné 
pole Galaxie. No ako sa ukázalo 
v poslednýeh rokoch, značnú ča.st
medzihviezdneho prostredia v 
Galaxii tvoria masívne oblaky, 
ktoré svojím gravitačným polom 
podstatne vplývajú na pohyb 
hviezd v galaktickej rovine. 
Hmotnost takého oblaku je 
v priemere 5. 105 hmotnosti Sln-
ka a polomer 20 kpc. Takýchto 
oblakov sa v Galaxii pozoruje 
okolo 4000. Priemerne raz za 
200-400 miliónov rokov prechá-

dza slnečná sústava v blízkosti 
oblaku alebo cez oblak a je vy-
stavená silnému pósobeniu prí-
livových gravitačných sil. Ná-
sledkom toho kométy vzdialené 
od Slnka strácajú vazbu na sl-
nečnú sústavu a odlietajú do 
medzihviezdneho priestoru. Po-
dPa výpočtov anglických astro-
nómov S. Glubea a W. Napiera 
prvotný Oortov oblak .by už mal 
byť v súčasnosti skoro rozpadnu-
tý, v najlepšom prípade by mohla 
byt z neho zachovaná len cen-
trálna časí s polomerom okolo 
103 a. j., ktorá v žiadnom prípa-
de nemóže slúžit ako „rezervoár" 
komét. 

Masívne plynové oblaky, ktoré 
rozrušuj  zbytky kometárneho 
oblaku okolo Slnka, sil schopné 
stat sa dodávateIom nových ko-
mét. Fýzikálne podmienky vnútri 
týchto oblakov (teplota 10-12 K, 
hustota plynových častíc 103 až 
105 v cm3) následkom gravitačnej 
lability podporujú vznik telies 
kometárneho typu s hmotnostou 
1014-1015 kg. Zakaždým, °ked Sln-
ko prechádza cez plynový oblak, 
bude zachytávat nové kométy a 
doplňat nimi svoj vyčerpávajúci 
sa rezervoár. Najvyššia hustota 
plynových oblakov a zvyčajne 
chladného medzihviezdneho ply-
nu sa pozoruje v špirálových ra-
menách Galaxie. To znamená, že 
obohacovanie slnečnej sústavy 
novými kométami sa bude dint 
v čase, ked Sinko prechádza cez 
špirálové rameno. Toto sa stáva 
priblizne každých 200 miliónov 
rokov. A preto s tak•outo eyklič-
nostou sa móže zvyšovat aj po-
čet zrážok komét so Zemou. 
S. Clube a W. Napier predpo-

kladak, že zrážka jadra kométy 
so Zemou móže vyvolat cel°kovú 
geologickú katastrofu (nástup do-
by T.adovej, zmena polarity mag-
netického pólu, intenzívny pohyb 
tektonických platní, atd), alebo 
podstatne ovplyvnit evolúciu 
biosféry. Tomuto predpokladu 
geologické údaje neodporujú: 
globálne katastrofy na Zemi ma-
jú cyklus približne 200 miliónov 
rokov. 

Hypotéza o medzihviezdnom 
póvode komét bude potvrdená 
až vtedy, ked sa podari zistif, že 
chemické zloženie komét an ne-
zhoduje s chemickým zložením 
Slnka a planét (v súčasnosti je 
v medzihviezdnom plyne viac 
tažkých prvkov, ako bole v čase 
vzniku slnečnej sústavy). 

PodTa The Quarterly Journal 
of the Royal Astronomical So-
ciety, 1982, 23, 1. 
RNDr. J. Zvolánková, CSc. 
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® IAF V BUDAPEŠTI — Na 34. 
kongrese Medzinárodnej astronau-
tiekej únie (IAF) od 10. do 15. ok-
tóbra minulého roku v Budapešti 
odznelo 500 referátov o technic-
kých prostriedkoch kozmonautiky 
a ich využití. Ako uvádza spravo-
dajca Čs. rozhlasu S. Kužel (TN 
Č. 50/1983), v diskusii vyhlásil aka-
demik V. Kotelnikov, podpredseda 
AV ZSSR a predseda Rady Inter-
kozmos, že v súčasnosti má ZSSR 
v oblasti pilotovaných kozmických 
letov dva hlavné ciele: vybudova-
me stálej vetkej družicovej stani-
ce s permanentnou prevádzkou a 
vývoj kozmického raketoplánu, 
ktorý by mal nahradit súčasné 
transportné systémy Sojuz T a Pro-
gress. Dodal, že v súčasnosti pre-
biehajú vývojové a konštrukčné 
štúdie; hlavný variant raketoplá-
nu zatial vybraný nebol. Na otázky 
novinárov uviedol K. Feoktistov, 
že v noci z 26. na 27. septembra 
1983 došlo na kozmodrome Bajko-
nur k nehode tesne pred štartom 
kozmickej lode, ktorej posádka V. 
Titov a G. Strekalov mala vystrie-
dai na Salute 7 bez prerušenia 
prác dvojicu G. Iiachov a A. Ale-
xandrov. Po vzniku požiara v pr-
vom stupni rakety Sojuz uviedli 
riadiaci pracovníci letu do činnosti 
záchranný raketový systém SAS, 
ktorý posádku dopravil do bezpe-
čna. Francúzski kozmonauti Chré-
tien a Baudry informovali na kon-
grese o prácach na západoeuróp-
skej nosnej rakete Ariane 5, kto-
rá bude maf aj návratové časti, 
takže ju možno považovaf za hy-
brid medzi klasickou raketou a ra-
ketoplánom. Súčasne pokračujú 
práce aj na raketopláne Hermes, 
s ktorého prevádzkou sa ráta v 
prvej polovici 90-tych rokov. Koz-
monauti sa zmienili aj o snahách 
Francúzska vybudovat vlastnú 
družicová stanicu. Možosti zvažuje 
francúzske Národné centrum koz-
mického výskumu (CNES). 

® EXOSAT — vedecká družica zá- 
padoeurópskej organizáoie pre vý- 
skum vesmíru (ESA) má počas 
dvoch rokov svojej plánovanej čin-
nosti určif polohy asi 2 tisíc zná- 
mych zdrojov róntgenového žiare- 
nia s presnosfou na 10 oblúkových 
sekúnd a urobif mapu tzv. difúz- 
nych rSntgenových zdrojov. Za- 
chytáva žiarenie v rozsahu 0,04 až 
80 keV. Na jeho príjem sa využí- 
va stanice pre družicové spoje vo 
Villafranca (Španielsko). Póvodne 
mala byf družica Exosat vypuste- 
ná pomocou rakety Ariane, po ha-
várii L-5 bola zakúpená raketa 
Delta za 26 miliónov dolárov a 
štart sa uskutočnil z koziiiodrómu 
Vandenberg 26. mája 1983. 

(L+K) 

SOJUZ T-9 ÚSPEŠNE — druhá základná posádka SaIuta 7 krátko 
po návrate zo 150-dňového letu, ktorý trval od 27. júna do 23. novem-
bra minulého roku. Vlavo velitel' Vladimír Afanasjevič Lachov (nar. 
1941, v oddieli kozmonautov od r. 1967, druhý štart), vpravo palubný 
inžinier Alexander Pavlovič Alexandrov (nar. 1943, v oddieli kozmonau-
tov od r. 1967, druhý štart). Počas svojho pobytu na Salute 7 uskutočnili 
vyše 300 experimentov zameraných na snímkovanie Zeme. fyzikálne a 
technické pokusy. Dóležitou súčasfou programu boli zložité montážne 
práce. Výstup do otvoreného kozmického priestoru si vyžiadala montáž 
dvoch prídavných slnečných batérií, ktorými sa zvýšila kapacita systé-
mu zásobujúceho Salut 7 elektrickou energiou. Počas pobytu d'ruhej zá-
kladnej posádky na Salute 7 bol k družicovej stanici pripojený spočiat-
ku Kocuios 1443, po ňom sa so Balutorn postupne spojili dalšie náklad-
né lode Progress 17 a 18. 

(ČTK) 

® KOZMOS 1443, ktorý sa 10. marta 1983 automaticky pripojil k Sa-
lutu 7, je družicová loď s dlžkou 13 m, hmotnosfou 20 t a objemom 
50, m3. Nosnosf má 500 kg. Okrem dopravy .materiálu na orbitálnu sta-
nicu a spáť na Zem má aj další účel — rozširuje obytný a pracovný 
priestor posádky. Preto sa s loďami tohto typu v rozličných úpravách 
ráta aj pri dalších letoch v súvislosti s rozvojom modulových družico-
vých stanic. Kozmos 1443 dopravil na Salut 7 vyše 3 tony materiálu pre 
výskum a zabezpečenie životných potrieb posádky. Pristávací modul, 
ktorý sa od lode odpojil a rnákko pristál 23. 8. 1983, dopravil 

spal na 
Zem 350 kg nákladu. Sú to naexponované filmy, materiály získané pri 
pokusoch, ako aj vyradené prvky palubných systémov, ktoré teraz 
budú podrobne skúmaf v projekčných a konštrukčných kanceláriách. 
Družicové lode typu kozm'os doplňajú už osvedčené progressy, ktoré 
sa ,aj nadalej budú využívaf na dopravovanie nákladov na orbitálnu 
stanicu. 

„i VOLANIE SOS zo zhavarovaných lodí a lietadiel zachytávajú družice 
systému Kospas/Sarsat a prenášajú do pozemských centier. Hod i tento sys-
tém pracuje iba od septembra 1982 a zatial je len v skúšobnej prevádzke, 
už za prvý rok prispel k záchrane 86 Iudí. Medzinárodný záchranný systém 
pre núdzové volanie bol vybudovaný na základe dohody medzi ZSSR, USA, 
Francúzskom a Kanadou, ku ktorej sa neskór pripojili aj ďalšie štáty. Popri 
sjeti pozemských stredísk disponuje troma družicami: prvé dye sú sovietske 
(KOZMOS 1383 a 1447) a v marti 1983 k nim pribudla americká NOAA 8. 

® ZA ODVAHU A HRDINSTVO, ktoré preukázali pri svojom lete na Sojuze 
T-8 boll vyznamenaní Leninovým radom kozmonauti Vladimír Titov, Genna-
dij Strekalov a Alexander Serebrov. Sojuz T-8 štartoval z Bajkonuru 20. 
apríla 1983. V dósledku odklonu od stanoveného režimu približovania (závada 
na navigaěnom systéme) riadiace stredisko odvolalo plánované spojenie so 
Salutom 7. Návratová kabína mákko pristála 22. apríla. Leninov rad bol 
kozmonautom udelený 6. júla, minulého roku. 

(ČTK) 

54 



• UNIKATNE SNIMKY POVRCHU VENUŠE začala 10. októbra 1983 sovietska sonda Venera 15, ktorá sa 
dostala na obežnú dráhu planéty ako prvá z dvojice sond vypustených 2. a 7. júna minulého roku. Na zá-
beroch krásne vidno detaily kráterov i stopy po mohutných tektonických procesoch. Po piatich dňoch za-
čala snímkovanie Venuše aj Venera 16. Na rozdiel od predošlých výprav ani jedna z tejto dvojice sond nemá 
pristávacie púzdro; ide o nový výskumný program, zameraný na radarové snímkovanie detailov povrchu. 
Obežná doba sond okolo planéty po pretiahlej dráhe je približne 24 hodin. Prvá vyslaná séria snímok za-
chytáva pásmo v oblasti severného pólu planéty v šírke 150 000 km a dlžke 9000 km. Automatické stanice 
merajú aj teplotu povrchu Venuše a robin výskum atmosféry. Impaktný kráter na Venuši, ktorý vidíte na 
snírnke sondy Venera 15, má rozniery 50X70 km. (ČTK) 

I KOZMICKĚ LABORATóRIUM 
SPACELAB, vyrobené v spoluprá-
ci desiat-ich západoeurópskych kra- 
jín združených v organizácii ESA, 
dostalo sa prvýkrát do kozmu pri 
deviatom lete amerického raketo-
plánu. Medzi šiestimi účasirníkrni 

tohto letu bol aj západonemecký 
fyzik Ulf Merbold, ktorého vybra-
la ESA. Plánovaný deváidňový let 
začínal štartom Columbie 28. 
novembra 1983. Predlžený bol 
na 10 dní, pretože technické 
poruchy a ich odstraňovanie 

zdržali pinenie plánovaných úloh, 
rozvrhnutých do 70 jednotlivých 
experimentov. Pristátie 9. decem-
bra na voj enskej základni Edwards 
bolo oneskorené o 8 ho'dín pre po-
ruchu dvoch z piatich palubných 
potačov. 

Laboratóriurn Spacelab (pozni 
Kozmos 6/1981) je stavebnicového 
typu. V k•ompletnej zostave zabe-
rá celý nákladový priestor raketo-
plánu a všebky jeho prí'stroje sú 
vi°acnásobné použite]né. Fri prvom 
lete bola v kompletnej zo.stave, pri 
dalších výpravách móže raketoplán 
vyniesi len jeho čase, či už krytý 
modul, v ktorom pracuje posádka, 
alebo len palety °s prístrojmi, ktoré 
sú na plošine v otvorenom priesto-
re. Výskumný program Spacelabu 
sa uskutočňuje počas 7 až 30 dňo-
vých letov raketoplánu. Podia pó-
vodných dohód medzi NASA a 
ESA m,al by sa Spacelab dostaE 
do kozmu pri 20 % letoch rake-
toplánu. 

Na snímke je nové stredisko pre 
riadenie kozmických letov v Ober-
pfanffenhofene pri Mnicove, kto-
ré vybudovala západoeurópska or-
ganizácia pre kozmi'cký vy'skum 
ESA. Používa sa pri letoch rake-
toplánu, ak je na palube laborató-
rium Spacelab. (ČTK) 
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Presné nastavenie 
paralaktickej montáže 

Snom každého astronóma — ama-
téra je mat nielen kvalitný daleko-
hlad, ale aj kvalitnú montáž, ktorá 
umožňuje využívat dalekohPad aj na 
náročnejšie pozorovania, prípadne ve-
novat sa astronomickej fotografii. O 
prednostiach paralaktickej montáže 
sa už mnoho povedalo; jej výhody 
oproti montáži azimutálnej dajú sa 
však využit iba vtedy, ak má presnú 
orientáciu. S podobným problémom 
sme sa stretli i na Krajskej hvezdár-
ni v Banskej Bystrici. Montáž Coudé 
refraktora bola nastavená naposledy 
asi pred 20 rokmi a kecl sme na fo-
tografovanie začali používat komoru 
s ohniskovou vzdialenostou 1 m, zis-
tili sme, že treba až príliš často ko-
rigovat chod dalekohYadu pomocou 
oboch jemných pohybov. Zaujímavý 
príspevok Ing. Jozefa Hanáka z Bra-
tislavy v Kozmose 6/1982 o konštruk-
cii jednoduchej paralaktickej mon-
táže pře astronomickú fotografiu nás 
nakoniec doviedol k tomu, aby sme 
sa o skúsenostiach z riešenia prob-
lému nastavenia paralaktickej mon-
táže podelili s čitateYmi Kozmosu. 

V literatúre je uvedených niekolko 
príkladov ako nastavit montáž dale-
kohladu do požadovaného smeru —
napríklad v Praktickej astronómii S. 
N. Blažka (Státní nakladatelství tech-
nické literatury, Praha 1956). Tieto 
metódy, založené na pozorování pre-
chodov hviezd výškovými kružnica-
mi súmernými s miestnym poludní-
kom, vyžadujú však delené kruhy 
s nóniom a mikrometrický okulár —
teda vybavenie u amatérov zriedka-
vé. 

Principiádne je riešenie tohto prob-
lému jednoduché — p~lárnu os pa-
ralaktickej montáže treba nastavit 
do smeru severného svetového pólu. 
Prvé nastavenie osi vykonáme vizu-
álne: dalekohPad namierime do sme-
ru polárnej osi čo najpresnejšie 
a zamedzíme jeho pohybu v de-
klinácii. Okolie pólu pozorujeme so 
zváčšením práve takým, aby bola 
niektorá z jasných hviezd pri okraji 
zorného poYa. V súčasnosti sa Polár-
ka nachádza približne 50' od sever-
ného pólu, je preto výhodné použit 
také zváčšenie, aby bol priemer zor-
ného poYa približne 2°. Z jednoduchej 
úvahy vyplýva, že priemer zorného 
poTa dalekohYadu je rovný podielu 
zorného poYa a zvhčšenia 

d = D°/z (1) 
Ak Balej predpokladáme, že vi čšina 
amatérov používa Huygensove oku-
láre, ktorých zorné pole je okolo 40° 
zo vztahu (1) vychádza približné 
zváčšenie asi 20-násobné. Pomerne 
presne je možné priemer zorného po-
Ya dalekohYadu vypočítat z času pre-
chodu niektorej z hviezd zorným po-
lom, podIa známej závislosti medzi 
uhlovou a časovou mierou. 

Fri pozorovaní meníme iba rekta-
scenziu dalekohYadu — jemným po-
hybom sa snažíme nastavit polámu 
os tak, aby Polárka pri zmene rekta-
scenzie opisovala v zornom poli da-
lekohYadu kružnice sústredné s kru-
hovým okrajom zorného pola. Zme-
nu polohy polárnej osi dosahujeme 
postupnými zmenami jej sklonu k ro-
vine horizontu a pohybom okolo osi 
kolmej k tejto rovine. Tento spósob 
výhodne používame pri pozorovaniacl-
mimo hvezdárne s prenosnými prí-
strojmi. Podia našich skúseností tým-
to spósobom nastavená montáž Zeiss 
lb sa dá výhodne použit na upevne-
nie fotografických prístrojov s ob-
jektívmi o ohniskovej vzdialenosti 80 
mm. Bez pointácie je možné robit až 
dvojhodinové expozície. 
Pre dalekohlad neprenosný, upev-

nený na pevnom stanovišti, je výhod-
né takto nastavenú montáž zorien-
tovat presnejšie, pomocou fotografic-
kej m~difikácie tejto metódy. Polárna 
os dalekohYadu pretína nebeskú sfé-
ru v bode Pt — nazvime ho pólom 
dalekohYadu, ktorý nie je vo vše-
obecnosti totožný so stredným sever-

Obr. 1 

ným svetovým pólom pre danú epo-
chu — Ps. Pohyb (zdanlivý) severného 
svetového pólu od r. 2000 je znázorne-
ný na obr. 1. Prirodzene, ide iba o 
pohyb spósobený precesiou. Z t~hto 
obrázka je možné približne interpo-
lovat polohu svetového pólu v kon-
krétnom čase pozorovania. 

Fotograf ickú komoru, najlepšie s 
v5čšou ohniskovou vzdialenostou, na-
mierime do blízkosti pólu a zamedzí-
me jej pohyb v deklinácii. Otvoríme 
závierku komory a exponujeme pri-
bližne minútu — hviezdy v okolí pólu 
H 3, H 2 a H 3 sa za tento čas naexpo-
nujú do zodpovedajúcich polóh na 
platni či filme. Po tejto minútovej 
expozícii (pointovanej) urobíme oto-
čenie dalekohYadu približne o 60° v 
smere hodinového uhla a exponuje-
me dalšiu minútu — hviezdy sa na-
exponujú do bodov H'1, H'2 a H'3. 
Zaznačíme si s presnostou na minú-
tu časy expozícií a fotografickú plat-
ňu či film spracujeme bežným spóso-
bom. Aby v zobrazení hviezd nevzni-
kol omyl, je vhodné vykonat posun 
v hodinovom uhle pomocou jemného 
pohybu v rektascenzii pri otvorenej 
závierke fotograf ickej komory. Na 
citlivejší film sa takto naexponuje 
i časí kružnice medzi zodpovedajú-
cimi hviezdami a takto sa vylúči zá-
mena či omyl. Podia našich skúse-
ností sa takto naexponujú vždy as-
poň dye hviezdy v okolí pólu —a Umi 
a d Umi, čo v princípe postačuje 
na určenie polohy pólu dalekohYadu 
Pt. ' 

Spracovaný negatív premietneme 
zváčšovacím prístrojom na pauzova-
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cí papier, na ktoroin máme nakres-
lenú mapku okolia pólu napríklad 
z Hvezdárskej r učenky (KH Hlohovec) 
a vyznačenú polohu stredného pólu 
Ps. Zvžčšenie negativu musíme priro-
dzene volit presne také, aby sa obra-
zy aspoň dvoch hviezd prekrývali 
s obrazmi na mapke. Body H1i 112 a 113
ho i H'1, H'2 a H'3 zakreslíme na pau-
zovací papier mákkou ceruzkou. Na 
grafické určenie pólu ďalekohTadu Pt 
použijeme metódu tetív — osi tetív 
kružnice sa pretínajú v jej strede. Na 
obrázku 2 vidíme, že je najvhodnejšie 
použit osi tetív kružnic tých dvoch 
hviezd, ktorých tetivy sú približne 
kolmé. Stred Pt by sine z kružnic 
hviezd Hi a H3 dostali s oveTa váč-
šou nepresnostou. 

Vzdialenost PtPs predstavuje od-
chýlku osi rotácie Zeme a polárnej 
osi dalekohIadu. Na jej korekciu je 
vyhodné premietnut odchýlku do 
hlavných kružníc horizontálnej sústa-
vy súradníc — výškovej kružnice pre-
chádzajúcej severným a južným bo-
dom (miestny poludník) a kružnice 
obzoru. Tieto odchýlky potom pred-
stavujú opravu vo výške a azimute. 
Časy expozícií sine si poznamenali 
preto, aby sine mohli vypočítat 
miestny hviezdny čas v strede 
expozícií. Vypočítame ho jednoducho 
pomocou vztahov uvedených v Hvez-
dárskej ročenke. Kedže je hviezdny 
čas hodinovým uhlom jarného bodu 
(počiatok odčítania rektascenzie), 
hviezda s rektascenziou a prechádza 
hornou kulmináciou vtedy, ked je 
práve a hodin hviezdneho času. Miest-
ny hviezdny čas stredu expozícií po-

tom udáva na mapke (pozn i obr. 2) 
smer k južnému bodu — S. Jeho spoj-
nica so stredným pólom PS predsta-
vuje miestny poludník v čase pozo-
rovania. Ak je bod P priemetom pólu 
ďalekohladu Pt na miestny poludník, 
je vzdialenost PSP opravou vo výške 
a vzdialenost PtP.sec — opravou 
v azimute. 

Zistené opravy potom treba uro-
bil zmenou sklonu polárnej osi a jej 
otočením do roviny miestneho polud-
níka. Najjednoduchšie je, ak tieto 
opravy možno urobit aretačnými 
skrutkami: uhlové veličiny opráv sa 
dajú pri známych polomeroch otáča-
nia a známoin stúpaní závitu skrutiek 
previest na uhly otočenia týchto skru-
tiek. PokiaT montáž nemá aretačné 
skrutky, zostáva na technickej šikov-
nosti a dóvtipnosti majiteTa, ako tieto 
opravy urobí. 

Po oprave polohy polárnej osi je 
vhodné meranie zopakovat kvóli 
kontrole či spresneniu. Ak aj po mno-
hých pokusoch má polárna os vášho 
dalekohTadu nesystematické odchýlky 
od svetového pólu, chyba je v nej; 
zrejme pójde o velkú priečnu vóYu 
ložísk. 

Dúfame, že vám naše skúsenosti 
aspoň v niečom pomóžu a prajeme 
vám veta pekných snímok s presne 
nastavenou montážou. A nakoniec: 
presnost nastavenia osi nepreháňajte 
pod hodnotu astronomickej refrakcie 
vo výške pólu (skoro 1'), jej odstrá-
nenie je príliš zložitá otázka. 

M. ZNAŠIK a P. ZIMNIKOVAL 
Krajská hvezdáreň 
Banská Bystrica 

Obr. 2 

Energia 
budúcnosti 

Pri terajšej energetickej spotrebe 
Tudstva (3.1020 J ročne) vydržia zásoby 
fosílnych paliv nanajvýš na sto ro-
kov. A pritom svetová populácia na-
rastá každým rokom o 3 %, takže o 35 
rokov sa počet obyvateIov zdvojná-
sobí. Ako vyviaznut z energetického 
problému? Jednou z lákavých mož-
ností je využívanie slnečnej energie. 

Na seininári, ktorý usporiadalo 
SÚAA v Hurbanove 20. a 21. októbra 
minulého roku, odzneli mnohé opti-
mistické návrhy o výhodách a per-
spektívach helioenergetiky. Už pri sú-
časnej úrovni technológie by stačilo 
pokryt púšte zariadeniami na zachy-
távanie slnečnej energie, aby sine zí-
skali 8-krát viac energie než je sú-
časná spotreba Yudstva, tvrdil vo svo-
jej prednáške RNDr. J. Kleczek, DrSc. 
V mnohých krajinách, napríklad 
v Japonsku, už využívaú v praxi za-
riadenia na priamu premenu slneč-
nej energie na elektrickú a sériovo 
vyrábajú fotočlánky z polovodičových 
materiálov — ako ta dokumentoval 
zaujímavým materiálom prof. J. Jas-
roušek z Elektrotechnickej fakulty 
SVŠT v Bratislave. 

A ako je to s využívaním slnečnej 
energie u nás? Zatial vyrábame len 
ploché slnečné kolektory na ohrev 
teplej užitkovej vody. Priama preme-
na slnečnej energie na elektrickú za-
tiaT u nás technologicky vyriešená 
nie je. Ako nás informoval Ing. M. 
Fischer z n. p. SNP v Žiari nad Hro-
nom, hliníkový kolektor s pásovým 
absorbérom SALK sa už dodáva so-
cialistickým organizáciám. Jeho cena 
je 1085 Kčs za m2. Účinnost zaria-
denia (ktorá závisí od hustoty toku 
slnečného žiarenia) je 53 0/0 pri ožia-
rení 100 Wm-2 a pri teplote okolia 
15°C. Jednotlivé prvky slnečného 
systému (akumulačná nádrž, výmen-
ník, čerpadlo) však závod nevyrába 
a nedodáva. V n. p. Elektrosvit Nové 
Zámky vyrábajú kvapalinové kolek-

tory, ktoré ako teplonosné médium vy-
užívajú Solarén. Ako nás informo-
val Dr. J. Pitoňák, kompletný sys-
téň stojí 70 000 Kčs a jeho životnost 
je 12 rokov, takže energia získaná 
týmto spósobom je 10-krát drahšia 
v porovnaní s terajšou cenou elektric-
kej energie. Ing. J. Pikna z Výskum-
ného a vývojového ústavu sklárske-
ho v Trenčíne predstavil vákuové ko-
lektory, ktoré majú váčšiu životnost 
(30 rokov) a súčasne výrobně náklady 
sú 3960 Kčs na m2. 

V závere seminára sme sa dozve-
deli aj o amatérskych zariadeniach 
na využívanie slnečnej energie na 
ohrev vody, ktoré nevyžadujú vysoké 
náklady, ale pri svoje] nenáročnosti 
vyznačujú sa vtipným riešením. 

—zvk-
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NEOLITICKY STATIV sme 
nazvali toto zariadenie, ktoré, 
ako vidno na snímke, boto sice 
provizórne, ale nafotografovali 
sme pomocou neho kolekciu 
14 meteorov roja Perzeíd. 
Niektoré zo zachytených me-
teorov sú na nasledujúcich 
fotografiách. Toto zátišie sme 
mali na minuloročnej ce-
loštátnej meteorickej expedí-
cii, ktorá síce neb ola zamera-
ná= na roj Perzeíd, o čom však 
Perzeidy nevedeli a tak sme 
ich mohli pozoroval po řa5 pre-
stávok a prerušení vlastného 
programu expedície. Ešte pred 
expedíciou sme získali na pa-
šu hvezdáreň do Banskej Bys-
trice vyradené fotoaparáty Fle-
xaret zo Skalnatého Plesa, 
ktoré sú príspósobené na foto-
grafovanie meteorov. Na expe-
dícii sme si ich chceli otestoval 
a potom zvážil, na ča ich bu-
deme používal. Získané sním-
ky ukázali, že Flexarety ne-
zostali nič dlžné svojej dobrej 
povesti a že sa s nimi bude dal 
aj nadalej dobre pozoroval. 

D. Očenáš 
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Kresby 
a snímky Sinka 

a ich vyu ie 

obr. 1. — Skupina škvřn 23. 7. 1981 

la) 05 40 UT 

obr. 2. — Skupina škvřn 13. 8. 1981 

lb) 05 50 UT ic) 08 42 UT 

2a) 07 25 UT 

obr. 3. — Skupina škvín 14. 5. 1983 

S 

3a) 08 55 UT 

Už vePakrát sa medzi amatérmi 
hovorilo, či má vóbec zmysel den-
nodenne zakresYovaf alebo foto-
grafova E Slnko, ked už dnes —
ako sa tvrdí — nikto o amatérske 
pozorovania nestojí. Hvezdárne 
vraj len „zo slušnosti" prijímajú 
zásielky amatérskych pozorovaní 
fotosféry a ukladajú ich kamsi na 
kopu, ktorá po čase začne zava-
dzaf. Odborníci sa netaj  tým, že 
relatívne číslo dnes už nie je sme-
rodajným údajom pre určovanie 
slnečnej aktivity. Má teda tradič-

KATARINA KEREKEŠOVA, 
RNDr. LADISLAV 

KŘIVSKÝ, CSc. 

2b) 06 55 UT 

né pozorovanie fotosféry ešte zrny-
sel? 

Práve preto uverejňujeme člá- 
nok, ktorý zdóvodňuje užitočnosf 
a význam amatérskych pozorova-
ní Slnka. Napísala ho K. Kereke- 
šová, odborná pracovníčka hvez- 
dárne v Rimavskej Sobote, pod ve-
dením RNDr. L. Křivského, CSc. 
z ondřejovského observatória, kto- 
rý sa dlhé roky zaoberá spraco- 
vávaním pozorovaní fotosféry. 
Problematiku vyhodnocovania zá- 
kresov a snímok slnečnej fotosfé-
ry vybrala si K. Kerekešová aj 
ako tému záverečnej práce poma- 
turitného štúdia astronómie, ktoré 
ukončila vlani na hvezdárni vo 
Valašskom Meziříčí. Pri tejto prá-
ci bol dr. Křivský jej školitelom. 

m 

2c) 07 55 UT 

3b) 07 34 UT 

Porovnanie presnosti kresieb slnečnej fotosféry so snímkami. Kresby v Tavom stlpci sú z hvezdárne v Rimavskej 
Sobote (obr. la a 2a kresby F. Zlocha, obr. lc kresba K. Kerekešovej). V druhom stlpci sú kresby P. Ivana z Kraj- 
skej hvezdárne v Prešove. Fotografie sú z hvezdárne vo Valašskom Meziřičí. 
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Ešte pred pár rolemi, akrem ur-
čenia relatívneho čísla škvřn, ne-
mali kresby slnečnej fotosféry, 
ktoré robili astronómovia amaté-
ri, pracovníd na Pudových hvez-
dárňach alebo na astronomických 
ústavoch, využitie. Pre odborné a 
vedecké účely sa dáva prednost 
fotografickému zachyteniu buď 
celkovej situáde na shzečnom dis-
ku, alebo detailným snímkam ak-
tívnych oblastí. 

Na základe žiadostí pravidelne 
vydávat predpovede slnečnej ak-
tivity (a to aj erupčnej) vznikla 
u nás potreba mat k dispozícii 
v predpovednom stredisku každý 
deň aspoň fotosferickú situáciu 
s oneskorenim necelého dňa. Uká-

zalo 

sa, vďaka založeniu služby 
FOTOSFEREX (pozn Říše hvězd 
59, 1978, 95), že to možné je, ak 
účastníci pošlú expres v ten istý 
deň do odchodu pošty získanú 
kresbu fotosféry, alebo vyvolané 
snímky (pokiaP možno na filme). 
Je pochopitelné, že sa to dá stih-
nút skór s kresbami a'ko so sním-
kami (zdržanie vyvolávaním). Naj-
lepšie kresby daného dňa sa ukla-
dajú do archívu, ktorý sa tiež vy-
užíva pre prognózu (pre prehlad 
o aktivite oblastí pni predošlých 
otočkách) a pni vedeckých spra-
covaniach aktivity v uplynulých 
obdobiach. 

Známa rozdielnost počasia na 
západe a východe republiky dáva 
záruku, že každý deň bude k dis-
pozícii aspoň od jedného účastníka 
kresba fotosféry v predpovedanom 
stredisku v Ondřejově. Hvezdáreň 
vo Valašskom Meziříčí vďaka or-
ganizácii, zaniadeniu a pracovní-
kom zátiaT ;ako jediná posiela vy-
volané snímky jednotlivých aktív-
nych oblastí. Máme tak k dispozi-
di velký archívny materiál za nie-
kolko rokov, pomocou ktorého mó-
žeme porovnat získané kresby a 
snímky a rozobrat klady a zápory 
oboch metód. 

CiePom tohto pojednania je uká-
zat príkladv z rozsiahlejšieho po-
rovnávania, z ktorého vyplyne vý-
znam a použitie kresieb fotosféry, 
ak ich robia skúsení pozorovatelia. 
Zamerali sme sa na zachvtenie 
štruktúry skupín škvřn, pretože 
z nei možno na základe našich 
i zahraničných publikovaných po-
znatkov posúdit charakter erunč-
nei činnosti jednotlivých skupín 
(Zb. referátov celoslovenského sl-
nečného a rádioastronomickéhn 
seminára — Prešov 1981. str. 52). 

Práca obsahovala štatistické no-
rovnanie náhodne vybraných sku-
pín s"kvrn na kresbách s detailný-
mi snímkami určenými pre FOTO-
SFEREX z Valašského Meziříčí. 
Porovnanie bolo v niektorých prí-
padoch stažené ne vždy najlepšou 
kvalitou negatívov. Celkove sme 

vybrali 19 prípadov. leh výber bol 
skomplikovaný tým, že často pre 
daný deň (keď bolí kresby) ne-
existovala detaUná snímka. 

Presnost a výstižnost zákresu 
sine hodnotili troma stupňami —
hodnotenie 3 dostala kresba s naj-
výstižnejším zobrazením. Do hod-
notenia sa zahrnula presnost zá-
kresu z hladiska polohy, tvaru 
umbry škví-n a penumbry. 

Vzhladom k tomu, že kresby a 
snímky sú zhotovené v odlišnom 
čase (rozdiel až'niekolko hodin), 
sú tu drobné rozdiely predovšet-
kým v množstve a polohe malých 
škvřn, které po niekoPkých hodi-
nách zanikajú. Pozorovatel, kto-
rý kreslí neskór, bude mat ma-
lých škvřn zakreslených menej. 

Presnost zákresu ovplyvňujú 
okrem stavu pozemskej atmosféry 
(nepokoj ovzdušia a priezračnost) 
aj ďalšie faktory, predovšetkým 
subjektívny postoj k zobrazovanej 
situácii a zručnost, skúsenost po-
zorovatela. Pozorovatelia s viac-
ročnou praxou už poznajú, v kto-
rej dennej ďobe, v závislosti od 
ročného obdobia a meteorologickej 
situáde, je ovzdušie najkludnejšie, 
kedy sú podmienky pra pozorova-
nie a zakresPovanie najlepšie. 

I napriek týsnto prekážkam 
svedčia vybrané prípady o vetkej 
presnosti zákresu, ktorá sa pribli-
žuje snímkam. Zákresy sú robené 
pomocou projekde na tienidlo, 
pniemer slnečného kotúča je 25 
cm. Na pnipojených obrázkoeh už 
na prvý pohlad vidno rozdielnu 
techniku kresieb jednotlivých po-
zorovatelov na dvoch hvezdárňach 
(Rimavská Sobota a Prešov). Na 
obr. la a 2a sú presnejšie vvstih-
nuté tvary škvřn a nektoré škvrn-
ky zodpovedajúce významnejším 
zhlukom granúl nenumbrálnehn 
charakteru. Naproti tomu na obr. 
1b a 2b vidno snahu zachytit 
v penumbre sa nachádzajúce biele 
plošky a penumbrálny priestor 
okolo škvřn. Biele plošky sú sice 
n°,a kresbe neúmerne v5čšie, ale su 
zachycené prakticky všetky. Na 
kresbách je skutočne dost presne 
zachvtené rozloženie skupín škvřn 
i štruktúry malých škvřn. Obrázky 
sú orientované tak, že východ je 
vpravo a !sever hore. 

Zákresy Slnka však majú velkú 
výhodu v tom, že sa na nich vel-
mi nenrejaví nepokoj ovzduší-a. 
ako to bvva pri snímkach (obr. 3). 
7akreslenie trvá určitú dobu, ne-
nnkoj vzduchu ie stále rovnaký, 
takže pozorovatel zakreslí to, čo 
..integroval". Naproti tomu kvali-
ta snímky v podstata závisí na 
atmosféríckej situácii v okamžiku 
exnozíde. ak neberieme do úvahy 
zvolenú expozíciu, ktorá má na 
kvalitu značný vplyv. Tak je mož-

Velkou protonovu erupci ze dne 16. 5. 
1981 dokumentují tyto záběry (první 
0 9 01 UT, druhý o 9 17 UT). Tato 
erupce (souřadnice 14N, 14E) započa-
la již v 7 34 UT a byla fotografována 
od 8 43 UT do 10 31 UT. Její jas byl 
tak veliký, že jsem ji pozoroval i přes 
kumulovitou oblačnost, která jinak 
zacláněla celý sluneční disk. Na 
snímcích lze rozeznat i chromosféric-
kou supergranulaci. 

né aj pni zváčšenom nepokoji 
vzduchu alebo zákale získat kres-
by skupín škvřn v postačujúcej 
kvalite pne posúdenie erupčnej 
aktivity v danej aktívnej oblasti. 

Z toho je zrejmé, že pravidelné 
získavanie kresieb má význam 
i v súčasnosti a ich hodnota spo-
číva predovšetkým v precíznom 
prevedení a rýchlom dodaní do 
predpovedného strediska. Dúfame, 
že na základe uvedeného rozboru 
a hodnocena sa zvýši záujem jed-
notlivých astronómov amatérov aj 
pracovníkov hvezdární o kreslene 
slnečnej fotosféry, bez ktorého by 
funkcia predpovedného strediska 
nebola možná. 
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Napíšte 
O svojom 

d'alekohl'ade! 

Binokulární nástavec pro pozorování 
oběma očima. 

Celkový pohled na filtr. Vlevo je 
jemný mechanický převod pro na-
klánění filtru (označení „kontrast/ 
/shift"). Uprostřed je konektor pro 
připojení napájecího napětí a vypí-
nač. Vpravo regulátor a ukazatel 
teploty. Část vlastního filtru je vidi-
telná. Vlevo připojená kamera se 
zvětšujícím zalomeným hledáčkem a 
telekonvertorem prodlužuje primární 
ohnisko objektivu asi 2X. Vpravo 
pak připojení na okulárový nástavec 
dalekohledu. 

Jednoduchá mechanika pro připojení 
filtru na okulárový výtah a kameru, 
se zásuvkou pro předfiltraci. V tma-
vé bakelitové skřínce je umístěna 
elektronika pro regulaci teploty fil-
tru. 

Slnko váčšinou neprifahuje astronómov-amatérov až tak ako 
mé objekty. Problém je asi v tom, že na získanie kvalitnejšieho 
pozorovacieho materiálu treba už špeciálny dalekohFadis pomerne 
náročným vybavením. Tieto požiadavky stopercentne splňa prí-
stroj, ktorý v cele] kráse vidíme na hornom obrázku. Je upevne-
ný na paralaktickej montáži s elektrickým pohonom. Objektív 
plavného dalekohTadu má priemer 60, 76 alebo 100 mm. Pomocný 
ďalekohTad slúži na kreslenie mapiek fotosféry a sledovanie ne-
pokoja atmosféry. Na okulárovom konci tubusu má vačší prístroj 
pripevnenú skrinku, v ktorej je zabudovaný úzkopásmový spek-
trálny filter pre čiaru H-alfa. Takéto vybavenie umožňuje po-
zorovaf fotosféru aj chromosféru vizuálne i fotograficky — a to 
na úrovni, za ktorú by sa nemuselo hanbif nejedno odborné pra-
covisko zamerané práve na výskum Slnka. ĎalekohTad s prídav-
ným zariadením, ktorý si zhotovil Bedřich Reichmann z Prahy, 
patrí medzi amatérske prístroje špičkovej úrovne. Postavif ho 
vyžadovalo si veta trpezlivosti a šikovnosti. Odmenou je však 
prístroj, cez ktorý pozorovaf je určite póžitkom. 

Má láska k přírodě a obdiv k dě-
ní ve vesmíru, který ve mně pro-
budil můj otec, mne již jako dva-
náctiletého přivedly k prvním po-
zorováním -oblohy. Můj zájem se 
nakonec soustředil na pozorování 
slunečních jevů, které mě pro je-
jich rozmanitost a obraznost fas-
cinují dodnes. 

Od prvního vlastnoručně vyro-
beného „brejláku", se kterým 
jsem pozoroval mohutné maxi-
mum v roce 1957, ke dnešnímu za-
řízení, mě vedla cesta omylů, ale 
i dobrých zkušeností. Rád bych 
některé z nich předal touto cestou 
dále. 

Volba dalekohledu a velikosti ob-
jektivu 

Pro pozorování Slunce používám 
refraktory s objektivy od 60 do 

100 mm průměru. Mají výhodu 
uzavřeného tubusu, menšího roz-
ptylu světla a nejlepší přenos kon-
trastu. Větší průměry objektivů 
jsou pro jejich velkou citlivost 
na neklid vzduchu a velké poři-
zovací náklady pro amatéry ne-
vhodné. Již u 100 mm průměru 
jsou záběry s dobrým rozlišením 
a ostrostí vzácné! Daleko důleži-
tější je •dobrá kvalita optických 
ploch objektivu. 

Popis zařízení 

Optika, jakož i některé mecha-
nické díly mého zařízení pocházejí 
od japonské firmy Unitron, jedno-
čočkový objektiv o 0 78 mm vy-
brousila firma Spindler a Hoyer. 
Tyto díly jsem sháněl postupně ně-
kolik roků. S vlastní stavbou te-k 
leskopů a montáže jsem započal 
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v roce 1978 a první pozorování 
proběhla na jaře 1980. Tubusy 
jsou vyrobeny z tvrzeného papíru. 
K odstranění, respektive ke sní-
žení rozptylu světla jsem zabudo-
val přesně vypočítané a z hliní-
kového plechu vyrobené clony. 
Tubus jsem vyložil černou látkou, 
která je nastříkaná matnou čer-
nou barvou. Osvědčil se mi lak na 
školní tabule. K omezení rozptylu 
na hranách objektivu se mi osvěd-
čila clona umístěná před objektd-
vem, ca o 3-5 mm menší nežli je-
ho průměr. Vnitřní průměry tu-
busů jsou o 15 °až 20 mm větší 
nežli objektivy. 

Pro fotografování detailů aktiv-
ních oblastí sluneční fotosféry 
(viz foto na str. 63) prodlužuji 
primární ohnisko fobj = 150 cm 
pomocí projekční optiky. Použí-
vám ortoskopického okuláru o fok 
= 10 mm, který vytvoří ve vzdá-
lenosti s = 186 mm sekundární 
obraz Slunce, odpovídající ohnisku 
fsek = 28 m. Pro jinou optiku a 
okuláry použijeme vztahu: 

s  fok , fsek 
fsek = fobj. nebo s — 

fok fobj 

Lepší obraz nežli okuláry dávají 
mikroskopické objektivy malého 
zvětšení pro jejich dokonalou ko-
rekci sférické vady, která u oku-
lárů není potlačená. Důležitou sou-
částí projekčního zařízení je clona 
umístěná v těsné blízkosti ohnis-
ka, která propustí jen 11 % z plo-
chy primárního slunečního obrazu 
na optiku okuláru. Průměr clony 
volíme mezi 3 až 5 mm podle oh-
niska objektivu. Clonu jsem umís-
til poněkud šikmo před čelní čočku 
okuláru. Jeho teplota nepřestoupí 
pak ca. 40 °C i bez použití objek-
tivního filtru. 

K potlačení barevné vady ob-
jektivu a ochranu oka používám 
ještě kombinaci žlutozelených a 
šedých filtrů, které je nutno umís-
tit před zvětšovací optiku, tedy 
mezi clonu a okulár. V opačném 
případě se zobrazují nerovnosti a 
nečistoty filtrů na negativu. Jako 
snímací kamera se hodí nejlépe 
jednooká zrcadlovka bez objektivu 
a pentagonálního hranolu. Matnice 
bývá obvykle příliš hrubozrnná, 
takže je nutné ji vymontovat a 
částečně doleštit. Je možné matni-
ci zcela vynechat a na její místo 
napnout vláknový kříž. Zaostření 
vyžaduje trochu zkušenosti a je 
nejlépe použít alespoň čtyřnásobně 
zvětšující lupy, zaostřené na kříž. 

K fotografování používám jem-
nozrnné, málo citlivé filmy pro do-
kumentovou fotografii, jako např. 
Agfa ortho nebo Orwo MA8. Ex-
pozice bývají velmi krátké, podle 
hustoty filtru a použitého fotoma-
teriálu asi mezi 1/125-1/500 s. 

Pro pozorování a fotografování 
chromosféry, tedy jevů probíhají-
cích nad vlastním slunečním po-
vrchem (fotosférou), používám 
buďto popsaného refraktoru za-
cloněného na 50 mm (otvorový 
poměr 1 : 30 je nutný pro správ-
nou funkci filtru) nebo speciálního 
refraktoru s jednočočkovým objek-
tivem o Q1 78 mm a f = 2327 mm. 
Za dobrých podmínek prodlužuji 
toto ohnisko pomocí fotografické-
ho telekonvertoru na 4800 mm. 
Plankovexní objektiv je pině do-
leštěn a opatřen vrstvami k od-
rážení infračerveného záření, kte-
ré by jinak poškodilo nejdůležitěj-
ší součást chromosférického tele-
skopu — monochromatický úzko-
pásmový filtr. Tento zadržuje 
spojité světlo fotosféry a propustí 
jen vinovou délku určité absorpční 
čáry, v mém případě 656,3 nm 
čáry H-alfa. Používám filtru znač-
ky DayStar se šířkou propustnosti 
0,07 nm. Filtr jsem si v několika-
měsíční práci zabudoval do skříň-
ky, která kromě elektroniky ter-
mostatu pro zahřívání optiky fil-
tru obsahuje i elektronický teplo-
měr s čidlem zapuštěným přímo 
do pouzdra filtru a s °digitálním 
ukazatelem teploty. Dále je zde 
zásuvka pro pomocné ochranné 
filtry, chránící monochromátor 
před infračerveným a ultrafialo-
vým zářením a zařízení umožňují-
cí naklánění filtru a tím jednak 
nastavení optimálního kontrastu a 
jednak posunutí pracovní frekven-
ce filtru o několik desetin nm od 
čáry H-alfa. Tím mohu sledovat 
i průvodní jevy erupcí (purges). 

Pro vyhotovení mapek fotosféry 
a kontrolu neklidu vzduchu slouží 
refriaktor s objektivem 60/900 mm, 
který je připevněn na hlavním tu-
busu. Celek je uložen na paralak-
tické montáži s osami o 0 40 mm. 
Hodinová osa, uložená v kuželo-
vých válečkových ložiskách, je po-
háněna motorkem. Montáž je 
umístěna na stabilním a těžkém 
litinovém podstavci. 

Možnosti pozorování 

Popisovaným přístrojem pozo-
ruji vizuálně či fotograficky vý-
voj aktivních oblastí ve sluneční 
fotosf éře, chromosféře a protube-
race na okraji disku. 

Dovoluje-li to kvalita vzduchu, 
je uvedenou optikou pozorovatelná 
granulace fotosféry, vláknité čle-
nění penumbry, detaily umbry, 
fakulová pole aj. 

Pozorování chromosféry v čáře 
H-alfa je vzhledem °k malé citli-
vosti oka v tomto spektrálním obo-
ru nejlépe provádět fotograficky, 
přičemž je volba fotografického 
materiálu rozhodující. Bezesporu 

Skupina skvrn 4. 9. 1980 o 15 33 UT. 
Efektivní ohnisko dalekohledu je 17 
metrů. Na obou snímcích fotosféry 
(porovnej foto na následující straně 
nahoře) je dobře viditelná granulace 
(průměr granulí 750-1500 km), pe-
numbrální filamenty, detaily v um-
brách hlavních skvrn a nejmenší 
skvrny, tzv. póry, nemající žádnou 
penumbru. 

k nejzajímavějším chromosféric-
kým jevům patří náhlá eruptivní 
vzplanutí v aktivních oblastech, 
ale i sledování vývoje filamentů 
— protuberancí a fakulových polí 
poskytuje mnoho možností pro 
zainteresovaného amatéra. 

Pro vizuální pozorování se mi 
osvědčil binokulární nástavec, kte-
rý umožňuje fyziologicky opod-
statněné zvýšení kontrastu, množ-
ství rozpoznaných detailů a zmen-
šuje únavu očí (viz foto). 

Výsledky 

I občasné pozorovací řady a fo-
tografické záběry, v oblasti erup-
tivních jevů celé série snímků, mi 
přinesly některé zajímavé poznat-
ky z oblasti jevů sluneční foto- a 
chromosféry. Na základě zjasnění 
chromosférických fa'kulí a mnoha 
bodů na celém disku lze např. 
předvídat vzplanutí slunečních 
erupcí. Tak dne 19. 10. 1981 v 9:30 
UT jsem pozoroval silně rozzá-
řené fakulové pole v rozsáhlé E-
skupině (souřadnice 175, 54W). 
Signalizovalo zvýšenou aktivitu 
v této oblasti s možným výskytem 
erupcí. Došlo zde skutečně ke 
vzplanutí erupce, která byla po-
zorována a fotografována průběž-
ně od 11:30 do 12:12 UT v čáře 
vodíku H-alfa. 

Pozorování zejména velkých 
erupcí je skutečně zážitek. Když 
se vám povede na vlastních sním-
cích zřetelně zachytit pohyb a vel-
ké rychlosti plazmy v eruptivní 
oblasti, dojem z velikosti a velko-
leposti Slunce je jaksi mnohem 
intenzívnější. 

Bedřich Reichmann 
Landové-Štychové 1615 

149 00 Praha 4-Chodov 
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Rozsáhlá skupina skvrn ze dne 11. 11. 1980 o 12:05 UT. Dobře viditelná granulace, póry a detaily v penumbrách 
potvrzují dobrý stav ovzduší v okamžiku expozice. (Ale predovšetkým ukazujú kvalitu tohto dalekohfadu — pozn. 
red.) Foto: Bedřich Reichmann 

Detail sluneční chromosféry se dvěma aktivními oblastmi. Kromě filamentů a mottle (drobné jazýčky plasmy) jsou 
v okolí chromosferických fakulí viditelné i spikule. Záběr byl pořízen objektivem o QS 76 mm a ohniskovou 
vzdáleností prodlouženou na 4800 mm. 
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Tento rok privíta prešovská hvezdáreň svojich návštev-
níkov v novej, modernej budove s planetáriom. Nový 
komplex je postavený v blízkosti doterajšieho praco-
viska (na snímke vfavo dolu), ktoré tiež zostáva v pre-
vádzke. 

Detailný záber na kupolu planetária (hore) a na nová 
budovu hvezdárne (dolu). Kupola hvezdárne má prie- 
mer 3 metre a inštalovaný je v nej Zeissov Coudé 
refraktor 150 2250 mm. 

Snímky: Ľ. Lacinová a B. Cisár. 



HVEZDÁRNE 
SLOVENSKA 

Návšteva 
v Prešove 

Nie je pre mňa Pahké písať o 
všetkom, čo som videl na prešov- 
skej hvezdárni. Zakaždým sa pri- 
stihnem, že namiesto písariia po- 
rovnávam. U nás, v hlavnom mes- 
te, nesmelo snívame o nejakej 
kupole, aspoň maličkej, kde by 
našla útočište naša skupinka ama- 
térov a pripadáme si ako siroty. 
V Prešove je úpine samozrejmé, 
že hvezdáreň musí byť, ba aj 
v Michalovciach a vo Svidníku už 
hvezdáreň založili, počúvam, že 
v Košiciach okrem doterajšieho 
planetária v Techniekom múzeu 
vybudujú cPalšie, modernejšie a 
pri ňom pozorovatePňu, kúsok od 
Košíc, v Medzeve, majú astrono-
mický kabinet, lebo aj okres Ko- 
šice-vidiek musí mať svoje astro-
nomické zariadenie, další kabinet 
práve založili v Levoči — a máj 
bratislavský komplex vrcholí, ked 
si opáť počúvam z niagnetofóno- 
vej pásky, čo mi povedal zástupca 
vedúceho odboru kultúry Výcho-
doslovenského KNV, PhDr. J. 
Grejták : 

— Trváme na tom, aby sa dodr- 
žala koncepcia budovania astrono-
mických zariadení v našom kraji 
tak, ako sme si ju vytýčili v plá-
ne do roku 1985. Teraz nás čaká 
zriia•diť hvezdárne v Bardejove a 
v Starej l;ubovni. V okresoch, kde 
ešte stále nemajú astronomické za-
riadenie, treba rozhodnejší, cieYa- 
vedomejší prístup. Vyhovárať sa, 
že nám treba najprv jasle a ma- 
terské školy — to neobstojí, ved 
výchova mladej generácie sa pred- 
sa neobmedzuje len na predškol- 
ský vek. Nemenej dóležité je pod- 
chytiť talentovaných mladých Pudí, 
vzbudiť v nich záujem o prírodné 
vedy, rozvíjať techniekú tvorivosť 
a formovať svetonázorové postoje. 
Hvezdárne majú preto nezastupi- 
tePné miesto medzi kultúrno-osve- 
tovými zariadeniami. Jste, nie je 
Pahké nájsť prostriedky na ich bu- 
dovanie, avšak pomáhame si re- 
konštrukciou pamiatkových objek- 
toy. Našou snahou predsa má byť 
nielen obnoviť a udržiavať pa- 
mňatkové budovy, ale dať im aj 
vhodnú náplň, aby slúžili súčasnej 
kultúre. Prebudovať ich na hvez-

dáreň máže byť nielen účelné, ale 
aj pósobivé riešenie. 

Tu, vo Východoslovenskom kra-
ji, nie je astronómia v úlohe pro-
sebníka. Názor, že hvezdáreň a 
planetárium je rovnako dóležité 
kultúrne zariadenie ako divadlo či 
knižnica, netreba tu obhajoval 
Počuť od funkcionára KNV, že vy-
budovať hvezdáreň je pre každý 
okres práve taká vážna úloha ako 
starať sa o jasle a škálky — to je 
pre Bratislavčana naozaj nevšed-
ný zážitok. 

x x x 
Zvonček, ktorým sa hláci.a ex-

kurzie, je dnes pre Pala Juraška, 
lebo služby na hvezdárni sú po-
delené. Prišli štvrtáci, na programe 
bude teda diapásmo o slnečnej sú-
stave. Farebné diapozitívy sa pre-
mietajú na dye plátna. Palo už 
presne vie, na ktorom mieste 
vďačné obecenstvo zajasá, kedy 
príde vzrušený šepot. Zábava —
a spnitom vyučovanie presne podia 

Hlavný prístroj prešovskej hvezdár- 
ne. Objektív s priemerom 135 mm 
zhotovil Ing. Gajdušek 

Typická, aj keá už historická snímka, ukazuje živý záujem o astronómiu 
v tomto kraji. 

osnov. Po premietaní majú slovo 
deci. Je to ako súťaž, kto si 
viac z pásma zapamátal. Znova to 
vyzerá ako zábava, ale je to per-
fektné opakovanie učiva. Obdivu-
jem Pala, ako to s defmi vie. Po-
tom sa ide k ďalekohla•du. Učitel-
ka nešetrí chválou — to by človek 
za páť hodín neprebral, čo si žiaci 
odnesú z jedinej návštevy — a do-
hovára si termín dalšej exkurzie. 
Nedá sa •povedať nie, hoci je plán 
exkurzi už dávno spinený a pre-
kročený. Služba na hvezdárni je 
páťkrát do týždňa, od utorka do 
soboty, od rána do deviatej ve-
čer k dispozícii návštevníkov. Roč-
ne je to vyše 10 tisíc Pudí. K dis-
pozícii je 20 diafónových pásiem —
pre predškolský vek, pre jednotlivé 
ročníky základných a stredných 
škál, pre gymnáziá, aj pre krúžky 

— ;astronomické i svetonázorové —
a samozrejme aj pre záujemcov, 
ktorí toho už o astronómii vedia 
vac °a chcú náročnejšie doplňuj ú-
cevedomosti. 

Zaujíma ma, ako sa pásma vy-
rábajú. Pozerám si nahrávacie štú-
dio. Sú to dye miestnosti, jedna 
z nich zvukotesná. Vedla nich je fo-
tokomora. Svojpomocne sa zhoto-
vujú nielen pásma, ale aj dopl-
ňujúca technika potrebná na pre-
mietanie. Obdivujem synchronizá-
tor, ktorý umožňuje súbežne pre-
mietať z celého radu diaprojekto-
rov. Opiná Laterna Magika. 

Vedla vo fotokomre robia sa aj 
súbory astronomických fotografií, 
které majú na školách velký ú-
pech. Sú to sady vždy desiatich sní-
mok formátu 13 X 18 cm s 10-timi 
stránkami vysvetYujúceho textu. 
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Hvezdáreň ich vydáva v náklade 
200 kusov (mažete si spočítaf, kor-
ko času to zaberie, kým človek u-
robí 2000 fotografií pre jeden fo-
tosúbor). Ale na školách sa snímky 
vermi dobre vyuijú pri vyučovaní 
i na nástenky. Bolt vydané súbo-
ry na tému kozmonautika, slneč-
ná sústava I a II, hviezdna obloha 
I a II a najnovší súbor obsahuje 
snímky mesiacov plariét, ako ich 
zachytili kozmické sondy. 

Aj odborné metodické materiály, 
ktoré hvezdáreň vydáva pre vedú-
cich astronomických krúžkov, 
predstavujú verký kus perfektne 
urobenej práce. Každý rok vyjdú 
štyri nové materiály, avšak náklad 
500 kusov sa zhruba za 2-3 roky 
rozoberie, takže z tých starších 
treba niektoré opáf rozmnožif. Me-
todické materiály sú zarzierané na 
základné témy — Slnko, Slnečná 
sústava, Prvé predstavy o vesmíre 
a dalšie. Vyznačujú sa populárnos-
fou podania, prehradnosfou a so-
lidnosfou: každý materiál prejde 
odbornou recenziou na SAV. 

Pre školy a astronomické krúž-
ky vydala hvezdáreň aj štyri dia-
filmy na témy — hvezdárne sveta, 
hvezdárne Východoslovenského 
kraja, objekty hviezdnej oblohy a 
slnečná sústava (pre 4. ročník zá-
kladných škól). 

Dozvedám sa, že toto všetko je 
edičná činnosf iba za posledných 
paf rokov. Mohlo sa s ňou totiž 
začaf až potom, ked sa hvezdáreň 
presfahovala do priestorov rekon-
štruovanej vodárenskej veže r. 
1978. Teraz, ked sa dokončila nová 
účelová stavba hvezdárne s plane-
táriom, pribudli dalšie možnosti aj 
pre náročnejšie formy popularizá-
cie. A pritom tie staré , už osved-
čené formy, tiež treba udržaf, —
hovorí mi Palo Jurašek, — ved sú-
baže o najlepší krúžok Východoslo-
venského kraja robíme už po tri 
roky a na tradičné súfaže Čo vieš 
o hviezdach a čo vieme o vesmíre, 
si už školy a krúžky zvyklů, robia 
sa okresné kolá, takže to už bez 
finále na úrovni kraja nemóže byť. 

K tejto starostlivosti o 295 krúž-
kov v kraji (z toho tni sú na hvez-
dárni) pnipočítajte 95 prednášok 
a 10 cyklov besied po celom kraji, 
ktoré určuje rodný plán hlavných 
úloh (avšak skutočnosf je zhruba 
dvojnásobok týchto akcií), verejné 
pozorovania a besedy v pionier-
skych táboroch, letný dvojtýždenný 
zraz pre najlepších krúžkárov, or-
ganizovanie meteorickej expedície, 
pravidelné doškorovacie cykly 
prednášok pre učiterov — a k to-
mu už zostáva iba dodaf, že hvez-
dáreň má piatich odborných pra-
covníkov pri celkovom stave 11 
zamestnancov. 

x x x 

Prešovská hvezdáreň sa vyzna-
čuje svojským, živým štýlom po- 
pularizácie. Cítit, že astronómiu 
propagujú Tudia, ktorí sa jej ak- 
tívne venujú. Prešov je predovšet- 
kým koordinaěné stredisko pre a- 
matérske pozorovania slnečnej fo- 
tosféry na Slovensku. Slnečné 
škvrny na hvezdárni zakresrujú 
už dlhé roky — vlan2 v lete uro-
bili už 7-tisícu kresbu. Pravidelné 
fotog:rafovanie začalo neskór; na-
exponovaných pťatní je zhruba 5 
tisíc. Je to už pekná zbierka pre 
tých, ktorí sa snažia hTadaf súvis- 
losti medal slnečnou aktivitou a 
mými dejmi, najmá v biosfére — 
hovorí Peter Ivan, — nás však viac 
zaujíma Slnko samotné. Pokúša- 
me sa daf do činnosti malý koro- 
nogxiaf. Dali by sa ním robif pa- 
trolné pozorovania. 

Pozorovania premenných hviezd 
sa robia najmá na meteorických 
expedíciách: mávame 5 až 12 po- 
zorovaterov — premenárov. Zá- 
krytom sa zatiaT vážnejšie venuje 
najmá jeden pozorovatel z nášho 
kraja (Milan Kamenický v Sedli-
clack). Cez dalekohrad Coudé v no-
vel hvezdárni budeme mócf pozo- 
rovaf zákryty hviezd Mesiacom aj 
u nás, v Prešove. 

Meteory sú zas stredobodom zá-
ujmu dr. Juraja Humeňanského. 
V Prešove sa začalo s meteorický-
mi pozonovaniami pred 16-timi 
rokmi. Vlaňajšia expedícia bola v 
poradí už štrnásta. Pravidelne po-
zorujeme Perzeidy, ak stihneme, 
tak aj mé roje. Som presvedčený, 
že práve dlhodobé pozorovania to-
ho istého roja rovnakou metódou 
majú najváčšiu hodnotu, hovoní J. 
Humeňanský. Práve preto pokra-
čujeme v našich vizuálnych skupi-
nových pozorovaniach, s velkým 
dórazom na zisfovanie osobných 
chýb každého zo zúčastnených čle- 
nov expedície. 

Okrem toho pre Astronomický 
ústav SAV v Bratislave kompletne 
spracovávame radarové záznamy 
rojov Halleyovej kométy, počnúc 
od redukcie záznamu až po spra- 
covanie na počítači. Spracovali sine 
Orioni:dy z rokov 1981 a 1980, te- 
raz robíme Eta Aquaridy z roku 
1979. 

x x x 

Ešte dlho rozprávame o možnos-
tiach amatérskej eatronómie. Otáz-
ka, čo je d6ležitejšie, či prínos pne 
astronómiu alebo výchova mladých 
Tudí prostredníctvom takejto čin-
nosti, móže skončif len jediným 
záverom: Oboje. Ved vychovávat 
možno len poniadnou, aktívnou 
prácou. A tá je aj užitočná. 

ROBERT ROSA 

® Súkromnú pozorovateTňu zria-
dil si r. 1927 prešovský verejný 
notár dr. Alex Duchoň v zadnom 
trakte svojho domu (na snímke 
P. Rapavého). Tu našla r. 1957 
útočište aj Tudová hvezdáreň, kecl 
musela opustit svoje póvxdné 
priestory vo vodárenskej veži. Bo-
la to prvá Tudová hvezdáreň na 
Slovensku, založená už r. 1948. 

® Tradic-le prešovskej hvezdárne 
siahajú však už do 17. storočia. 
Verejné observatórium, činné 
v rokoch 1655-1687 vzniklo ako 
výsledok spolupráce medu mest-
skou radou a vzdelanými mešfan-
mi. Miesto, kde hvezdáreň stála 
(dnes Požiarnicka 2) poznáme po-
dTa dobovej rytiny melta, kde je 
objekt označený ako observató-
rium a je v zozname verejných 
budov. 

• Túto hvezdáreň viedol astro- 
nóm a matematik Izrael Hiebner, 
ktorý sa do Prešova prestahoval 
z Linzu. Dobre poznal Koperní- 
kove, Keplerove a Galileiho prá-
ce a bol zástancom heliocentriz- 
mu. Nepripúštal, že by kométy 
veštili mor, vojny a mé neštastia, 
čo tiež hovorí o pokrokovosti jeho 
názorov. 

Zaradi€ do učebných plánov 
prešovského kolégia v rámci ma-
tematiky aj teoretickú a sférickú 
astronómiu, chronológiu i gnómo-
niku, navrhoval Ján Bayer, častý 
návštevník prve] prešovskej hvez-
dárne. Svoje plány žiaL neusku-
točnil, lebo musel z kolégia odist. 

• Prešovský lekár a polyhistor 
J. P. Hain zaoberal sa aj optický-
mi pokusmi. Optika, ktorú si kil-
pil vo Weberovej lekárni, poslú-
žila mu na postavenie ďalekohPa-
du v spolupráci s Hiebnerom. Bol 
to Keplerov typ refraktora a We-
ber ho vyobrazil aj na svojej kni-
he „Janus bifrons". Na základe 
pozorovaní týmto cialekohfadom 
nakreslil Hiebner svoju mapu Me-
siaca. 
(Podrobnejšie pozn i Imrich Sze-
ghy v čas. Nové obzory 15/1973.) 
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V októbri minulého roku usporiadala Okresná 
Tudová hvezdáreň v Rimavskej Sobote v spolupráci 
so SrAA v Hurbanove seminár pre učiteTov fyziky 
a vedúcich astronomických krúžkov. Prednášky 
s róznou tematikou umožnili účastníkom oboznámif 
sa s najnovšírni poznatkami súčasnej astronómie. 
RNDr. E. Csere upútal všetkých zaujímavymi prí-
cladmi jednoduchých výpočtov v astronomickej pra-
xi. Hvezdáreň v Rimavskej Sobote sa podujala tento 
zaujímavý materiál vydat. Podnetom pre astronó-
movamatérov sa stal svojpomocne zhotovený re-
flektor typu Newton 100/600, ktorý prítomným 
predviedol Ing. M. Vlček. Svojou jednoduchosfou 
a ur iverzálnosfou sa prístroj móže stať užitočným 
pomocníkom pre každého amatéra. 

—dr—

Človek 
a čas 

Pod týmto názvom si moh-
li návštevníci Gemerského 
múzea v priebehu septem- 
bra a októbra prezriet zaují- 
mavú výstavu, ktorú uspo- 
riadali pracovníci Okresnej 
Iudovej hvezdárne a múzea 
v Rimavskej Sobote. Origi- 
nálny nápad priblížit širokej 
verejnosti pozadie merania 
času a jeho históriu mal vo 
verejnosti úspech. Záujem- 
covia všetkých vekových 
kategórií mali možnost 
získat predstavu o vý- 
zname astronómie, ktorá 
položila základy merania Ča-
su, umožnila zostavit kalen-
dán a viedla Iudstvo dalej 
k dnešným poznatkom, kto- 
ré sú základom nového po-
hladu na svet a vesmír. 

Výstava oboznámila náv- 
števníkov so základnými 
historickými typmi hodín 
(napr. slnečné, vodné, pies- 
kové, olejové, mechanické), 
ich funkciou a metódami 
merania času. Expozícia bo-
la dopinená zaujímavými 
historickými exponátmi mi- 
niatúr, vreckových a ná- 
stenných hodin. Vzácne že-
lezné hodiny zo 16. a 17. 

.storočia pritahovali pozor-
nost rovnako ako klasické 
pondusovky rózneho veku 

CELOSTATNE METEORICKÉ EXPEDICIE 1982 A 1983 

Sporadické meteory 
Skór než sa na jar zíde další Celoštátny meteorický 

seminár, na ktorom sa upresní program tohtoročnej 
Celoštátne meteorickej expedície, nezaškodí si pripo-
menút program tých predchádzajúcich a zhodnotit ich 
prínos. 

Vlani a predviani mali meteorické expedície rovnaký 
program. Boli zamerané na siedovanie sporadických me-
teorov a určovanie ich atmosferických dráh z troch 
stanic. Stanice boli umiestnené do vrcholov približne 
rovnostranných trojuholníkov o strane asi 30 km. Ta-
kéto rozmiestnenie umožnilo s velkou presnostou určit 
dráhy pozorovaných meteorov. 

Prvá z expedícií mala za úlohu sledovat meteory pri-
chádzajúce smerom od toroidálneho zdroja a od apexu 
(toroidálny zdroj leží vo výškach 40-50 stupňov od 
ekliptiky nad apexom). Minulý rok sa zmerala pozor-
nost na antihelionový zdroj, ktorý leží približne oproti 
Slnku na ekliptike a vrcholí niečo po polnoci. 

V roku 1982 sa expedície zúčastnilo 41 pozorovatelov, 
pričom 27 bole z ČSR a 14 zo SSR. O rok neskór to 
bole 33 pozorovatelov (22 z ČSR, 11 zo SSR). Pozorovalo 
sa teleskopicky, v roku 1982 pracovala aj jedna kon-
trolná skupina, ktorá pozorovala vizuálne. Používali na 
binokulárne dalekohlady 10 X 80 a 12 X 60. Na každej sta-
nici bole maximálne 8 pozorovatelov a dvaja zapisovate-
ha. Meteory sa zakreslovali do máp systémom vopred 
určených polí ako si to vyžadoval jednotlivý program. 
Pozorovacie polia dvoch hlavných stanic boll vo výške 
55° nad obzorem, polia pomocnej stanice asi 45° nad 

a velkostí zo zbierok Gemer-
skéh technického múzea v 
Košiciach. Nechýbali však 
ani najmodernejšie elektro-
nické prístroje. 

O úspechu výstavy svedčí 
aj záujem dalších organizá-
cií o jej inštaláciu. Uspo-
riadatelov uspokojila vyso-
ká návštevnost a utvrdila 
ich v názore, že i takéto 
netradičné formy populari-
zácie astronómie prinášajú 
kladné výsledky. 

—dr—

obzorem a tvorili s ostatnými približne pravouhlý troj- 
uholník. 

Priebeh expedícií bol vcelku úspešný. Lepšie výsled-
ky sa získali v roku 1983, k čomu istotne prispeli aj 
skúsenosti organizátorov, ako aj určitá stabilizácia po-
zorovacích skupin. Predbežné spracovanie pozorovaní je 
v nasledujúcej tabulke. 
1982 

počet nocí 
spoločné noci 
počet zákresov 
počet meteorov 

frekvencia 
1983 

počet nocí 
spoločné noci 
počet zákresov 
počet meteorov 

frekvencia 

Gortva Borovina Buboriečka 

9 11 9 
9 9 9 

1325 2912 330 
1167 2639 266 
5,09 9,64 2,98 

Borovina Stará 
Huta 

Čeljenec 

11 10 9 
9 9 9 

2772 1669 1014 
2036 1250 645 
8,43 6,00 4,10 

V roku 1982 mali stanice 193 spoločných zákresov, 
čomu zodpovedá 160 meteorov. Vlani ich bole 296, čo 
je asi 240 meteorov. 

Nazhromaždený pozorovací materiál umožní rozbor 
jemnej štruktúry všetkých zmienených zdrojov. Tak-
tiež má pomoct zistit, do akej miery sú tieto zdroje 
tvorené slabými meteorickými rojmi, alebo či je ich 
štruktúra náhodná. Spracovanie sa preto musí zamerat 
na čím presnejšie určenie poloh radiantov spoločných 
meteorov. RNDr. Daniel Očenáš 
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Obloha 
V apríli 
a máji 

• ~ ; ~ o /7 ~ě
~~ °ti~ °• ' ~ ~ " ~~oů • •~ i • (. / 

'N• 
t \ • a^ ' , ~.

. ~~ ~ ~ ~.- —~ ~ 4®X
"  . 

O 
~_ Q ~ ~p~i• 

• .. 0 ` s 
• • 

i 
l ° 2y1 , • ~ °O • ,. 

. • 
` • , ~ 

—aO1~ 
° • • • 

~~~ 
.~6 p 

• /. ~. • • . .', 
. ° 0 • • . 

/ • . 'O~ O. ~~(~ • č N • ~  '/~ . • ř . ~ V • °~ . • . . • . ~ rÓ ~ ~.~ \ \ 
W m

~~r 
~ ~. ~• ° 

ó ~ 
/•w 

% //~• ~ 
/ 

. .• y  "￼￼~ • . 

N / ~ ~ / 6 / ~ ° VOZ . • •. 
O 

~~ ~ ~ ~ ° .%/• . , ' . • • • . ~ 

•, Í ~  / ~ / ~ ~ I 
~a~r 

• ~ • 
• • 

~ • ~ 
~ / J , . y • s • ~ . 3 . .~ 

— ~ / ~ ~ ~ ng ~ / , ®~9. .,. • Ve5 ~ J 0,~~ ~\I .. .' I
OJ L ~ • . •O é ~ . . O • • , lO.ln Q . 

~ ' 
~ 

(\ O ~ ~ ~ . ti~̂~ • ~, s?os , PO p5® ~ ~z►" ~~ 
,~ , ► 

á ` \ ~ ~ 
O~~ `i~s , • • • , ® Q~ C 

` Ó O p '8 ~ ~ ' ~ 5~y2 •• ~ ~Q 
. ~.~'s . S • :• r,2®a5`~., ' . 

i
~ ~ 
~ e~• kOrUna • ' 8ece ` • 

~ • , .' , • °

VÝCHODY A ZÁPADY 
SLNKA 

deň východ západ 
hm hm 

3. 4. 
7. 4. 

11. 4. 
15. 4. 
19. 4. 
23. 4. 
27. 4. 
1. 5. 
5. 5. 
9. 5. 

13. 5. 
17. 5. 
21. 5. 
25. 5. 
29. 5. 

5 17 
5 09 
5 01 
4 53 
4 46 
4 38 
4 31 
4 24 
4 17 
4 11 
4 06 
4 00 
3 55 
3 51 
3 47 

18 17 
18 23 
18 28 
18 34 
18 40 
18 46 
18 52 
18 57 
19 03 
19 09 
19 15 
19 20 
19 25 
19 30 
19 34 

iDAJE SÚ V SEL A PLATIA PRE 
STREDNĚ SLOVENSKO 

(-1h17m, 48°40') 

MESALNĚ FÁZY 

deň h m fáza 

1. 4. 
9. 4. 
15. 4. 
23. 4. 
1. 5. 
8. 5. 

15. 5. 
22. 5. 
30. 5. 

13 10 nov 
5 52 I 
20 12 spin 
1 27 III 
4 46 nov 
12 51 I 
5 29 spin 
18 46 III 
17 49 nov 

J 
VÝCHODY A ZÁPADY 

MESIACA 

deň východ západ 
hm hm 

3. 4. 
7. 4. 

11. 4. 
15. 4. 
19. 4. 
23. 4. 
27. 4. 
1. 5. 
5. 5. 
9. 5. 

13. 5. 
17. 5. 
21. 5. 
25. 5. 
29. 5. 

6 19 20 25 
8 09 - -
12 35 3 25 
18 14 5 03 
23 34 6 50 
2 05 10 26 
3 36 14 52 
4 43 19 25 
6 54 23 58 
11 40 1 59 
17 09 3 26 
22 28 5 22 
0 37 9 18 
1 59 13 44 
3 09 18 22 
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Rozhranie súhvezdí Vlasy Bereniky a PoTovných 
psov na snímke z fotografického atlasu Skalnaté Ple-
so. Je to oblast oblohy v okolí severného galaktic-
kého pólu (NGP), a preto tu nachádzame pomerne 
málo galaktických objektov. O to bohatšie sú však 
tieto súhvezdia na mimogalaktické objekty. V sú-
hvezdí Vlasy Bereniky, ktoré sa podobá otvorenej 
hviezdokope, sa nachádza mnoho vzdialených ga-
laxií. Galaxie slabšie než 12m sú na snímke ozna-
čené číslom. Amatérskym ďalekohTadom móže-

me pozorovat len niektoré jasnejšie galaxie. 
Najprístupnejšie z nich sú M 64 (NOC 5024) a 
M 85 (NOC 4382). Zhluky galaxií, do ktorých sa 
vzdialené galaxie spájajú, prechádzajú aj do sů-
hvezdia PoTovných psov. Jeho najjasnejšiu hviezdu 
Bailey pomenoval Cor Caroli (Karolovo srdce) na 
pamiatku návratu Karola II do Londýna v r. 1660, 
ked hviezda zvýšila svoju jasnost. Je to dvojhviezda 
s bielou a modrou zložkou. Blavná zložka je pre-
menná. Asterion (B CVn, Chara) je dvojníkom náš-
Slnka. 
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DUŠAN KALMANČOK 

POZORUJT 
S NAMI 

VOLNÝM OKOM 
ĎALEKOHL'ADOM 
FOTOAPARÁTOM 

PLANETY 

Merkúr. Jarné východné elongácie 
Merkúra sú vždy priaznivejšie na po-
zorovanie ako jarné západné elongá-
cie. Koncom marca a začiatkom apríla 
je planéta práve v najvačšej východ- 
nej elongácii (3. IV. — 20° od Slnka), 
je na oblohe večer po západe Slnka. 
Možnosti na jej pozorovanie ukazuje 
pbrázok. Merkúr má začiatkom apríla 
jasnost okolo Om a je vo velmi vý- 
hodnej polohe na pozorovanie. Okolo 
15. IV. ho už nebudeme mócf pozo-
rovat — prejde do dolnej konjunkcie 
so Slnkom (22. IV.) a znova sa do-
stane v máji do najvačšej elongácie, 
téntoraz západnej. Táto je však na 
pozorovanie planéty nevýhodná. 

VEČER 

~ 

98 100 102 104 906 908 910 912 A° 

HORIZONTr/ d. . 

Venuša. Planéta je síce ešte začiat-
kom apríla Zorniěkou krátko pred 
východom Slnka, ale od polovice ap-
ríla je už nepoz~rovatelná. Rýchlo 
sa blíži do konjunkcie so Slnkom, 
ktorá nastane 15. júna. 

Mars. Mars je na oblohe skoro po 
celú noc. Začiatkom apríla vychádza 
neskoro večer, koncom mája po zá- 
pade Slnka je už na oblohe. Pomaly 
sa pohybuje súhvezdím Váhy a žiari 
asi ako hviezda —1,5m. V júni (11. 
VI. o 9h54m) je Mars v opozícii so 
Slnkom. 

Konjunkcia 
Mesiaca s Ve- 
nušou 15. mája 
1983. Fotogra-
fované o 19,30 
UT; Mesiac je 
3,8 stupňa juž- 
ne od Venuše. 
Teleobjektív 
300/5,6, Prakti- 
ca super TL, 
expozícia 3 se-
kundy. 

Foto: 
L. Scheirich. 

Jupiter. Planéta začiatkom apríla vy-
chádza asi hodinu po polnoci, kon-
com mája už neskoro večer. Je dobro 
pozorovatelná, je stále v súhvezdí 
Strelca a jej jasnost je okolo —2,0m. 
Saturn. Nachádza sa na obloho ne-
daleko (10°-15°) planéty Mars, jeho 
uklová vzdialenosf od Slnka je však 
vačšia a tak vychádza skér ako Mars, 
asi o hodinu. V opozícii so Slnkom je 
3. V. a teda je počas oboch mesia-

cov najdlhši pozorovatelnu planétou 
Je v súhvezdí Váh a jeho jasnost je 
okolo ±0,3m. 
Urán. Planéta vychádza začiatkom 
apríla tesne pred polnocou. Je na 
hranici viditelnosti volným okom 
+5,8m a móžeme ju nájsf v juhozá-
padnej časti Hadonosa, kde bude po-
čas celého roka. 
Neptún. Podobne ako Urán, vychá-
dza okolo polnoci začiatkom apríla, 
koncom mája už okolo 21.00 hrdiny, 
takže je potom na oblohe po celú 
noc. Je pozorovatelný len áalekohla-
dom, pretože jeho jasnost sa pohy-
buje okolo +7,8m. Nájdeme ho v zá-
padnej časti súhvezdia Strelca. 
Pluto. Planéta je pre amatérske po-
zorovania nedostupná. Je velmi sla-
bá (+14,2m) a jej velmi pomalý po-
hyb medzi hviezdami sfažujú jej i-
dentifikáciu. 

—rp—

KONJUNKCIE 

V apríli budú dye velmi pekné 
konjunkcie planét s Mesiacom. 

17. IV. o 0230m SEL bude Saturn 
len 0,6° severne od Mesiaca, ktorý 
bude 2 dni po spine. 

18. IV. o 00"12m SEL bude Mars len 
0,06° južne od Mesiaca. Táto konjunk-
cie bude velmi zaujímavá a amatéri, 
ktorí majú vhodné dalekohlady na 
fotografovanie Mesiaca sa móžu pri 
v5čšom zváčšení pokúsif fotografovat 
obe nebeské telesá v ich najvačšom 
vzájomnom priblížení (na oblohe). 
Expozíciu móžeme zmeraf expozimet-
rom priamo vo fotografickom prí-
stroji. Nakolko Mars je aj pri vel-
kom zváčšení dost bodový zdroj, jeho 
plošný jas by mal zodpovedaf údajom 
expozimetra pre expozíciu Mesiaca. 

MESIAC KRÁTKO PO HOVE 

V apríli i v máji sú v tomto roku 
velmi vhodné podmienky na pozoro-
vanie nového Mesiaca. 

Amatér!, ktorí majú trocha praxe, 
majú vhodnú príležitosf skúsif pozo-

rovaf nový Mesiac 2.4. tesne po zo- 
tmení. Uzučký sí•pok Mesiaca, ktorý 
je iba 30 hodín po nove, nájdeme 
podla priloženého obrázka. 

MÁJ h° 
30 

20 3 

10 

90 80 90 100 110 - 120,4° 

METEORICKÉ ROJE 

V apríli sú výhodné podmienky na 
pozorovanie meteorickéh3 rojaLyrád, 
ktorého maximum činnosti pripadá 
na 22. IV, a Mesiac je práve v posled- 
nej štvrti. 

ZATMENIA 

Prvé tohtoročné zatmenie je polo-
tieňové zatmenie Mesiaca, ktoré na-
stane 15. mája. U nás budeme mócf 
pozorovat iba začiatok zatmenia, pre-
tože zatmenie začne o 03h42m a Me-
siac u nás zapadne už o 04h18m. Za-
tmenie teda bude velmi nevýrazné a 
vačšina Iudí ho vóbec ani nepostreh-
ne. 

Koncom mája však nastane prsten-
cové zatmenie Slnka, ktoré bude vi-
ditelné i z nášho územia. Nie však 
ako prstencové, ale ako čiastočné, 
tesne pred západom Slnka. Úkaz bu-
de 30. 5. a začiatok zatmenia nastane 
o 18h19m SEL a skončí o 19h58m SEL. 
V ten deň Slnko zapadne o 19h40m, 
takže ak sa nám podarí zatmenie 
pozorovat nízko nad obzorom, uvi-
díme zaujímavý úkaz. 
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Dvakrát 
O zákrytoch 

Hoci má u nás pozorovanie zá- 
krytov hviezd telesami slnečnej sú-
stavy dlhoročné tradície, amatér-
ski pozorovatelia im nevenujú do- 
statočnú pozornost. Aj preto sa na 

Ing. B. Maleček predvádza digitálne 
stopky, ktoré priviezli bratislavskí 
pozorovatelia. 

Foto: Pavol Rapavý 

jeseň minulého roku konali dva 
semimáre, ktoré sa týkali tejto 
problematiky. 

Prvý seminár mal celoštátny 
charakter a organizovala ho počal 
tretieho októbrového víkendu 
hvezdáreň vo Valašskom Meziříčí, 
ktorá je u nás riadiacim centrum 
pre zákryty. Hlavnou úlohou se-
minára bola výmena skúseností 
medzi zapracovanými pozorovateT~ 
mi. Účastníci diskutovali o movom 
spósobe pozorovania, ktorý beží 
asi rak a je potrebné ho zbavit 
niektorých malých nedostatkov. 
V ďalšom programe sa hovorilo 
o tom, ako čo najskór najpresnej-
šie zaznamenat čas zákrytu, o prí-
strojovom vybavení pozorovatelov 
a rozšírení siete pozorovacích sta-
níc. Spomenula sa tu aj dnes vel-
mi aktuálna otázka — pozorovanie 
zákrytov hviezd malými planétka-
mi. Malý počet zástupcov stanic 
zo Slovenska trochu narušil snahy 
organizátorov o aktivizáciu pozo-
rovaní u nás. 

Tento nedostatok mal napravit 
další seminár, ktorý sna konal kon-
com novembra na hvezdárni v Ri-
mavskej Sobote. Aj ked organi-
zácia podujatia takého rozsahu v 
rámci okresnej hvezdárne hola ex-
perimentom, účast bola nad oča-
kávanie, pretože sem prišlo takmer 
50 záujemcov z celého Slovenska. 
Seminár mal viac informatívny 
charakter, kedže Ing. B. Malecček, 
riaditeY hvezdárne vo Valašskom 
Meziříčí, ktorý mal po rtri dni se-
minára sólo, oboznámil zúčastne-
ných v akratke s celou širokou 
problematikou zákrytov hviezd 
Mesiiacom a mými telesami slneč 
nej sústavy. V budúcich číslach sa 
k zaujímavej problematike zákry-
tov ešte vrátíme. 

-rp-

• KÚPIM plán na zhotovenie silnej-
šieho zrkadlového ďalekohladu a akú-
kolvek literatúru o zhotovovaní da-
lekohladov a brúsení zrkadiel do cla-
lekohladov. A. Zemančík, Okrúžna 27, 
071 01 Michalovce. 
$ KÚPIM kazetu na plochý film 
18X24 cm, disky skla Qf 200 až 250 
mm adekvátnej hrúbky, Somet Bi-
nar 25X100 alebo objektiv Qf 80 až 
100 mm. Predám šošovky na okuláre 
a kvalitný objektiv na astrokomoru 
1,4/100. Výmena vítaná. František Mi-
chálek, Robotnícka 28813 — 15, 017 01 
Pova ská Bystrica. 
{ KÚPIM achromatický objektív QS 
65 mm, f = 840 mm, Huygensov o-
kulár f = 40 mm, ortoskopické oku-
láre f =25, f= 10 a f= 6 mm, 
zenitový hranol. Ďalej kúpim knihy: 
„Návod ke zhotovení amatérského a-
stronomického dalekohledu", „Stavba 
amatérských astronomických ďaleko-
hladov a fotokomor", „Amatérské a-
stronomické dalekohledy". Igor Wa-
czlaw (Belúch), 013 22 Rosina, okr. 
Žilina. 

KOUPÍM dalekohled Somet Bi-
nar. 25 X 100 nebo podobný 20 X 60 
až 20 X 80. Orlík Jaroslav, Jaselská 25, 
746 01 Opava. 

PREDÁM dye kondenzorové šo-
šovky 5 65 mm (po 80 Kčs) a oku-
lár f = 40 mm (220 Kčs). Peter Žatko, 
A. Grznára 7, 955 01 Topolčany. 

PRODÁM programovatelný kal-
kulátor TI 57 ve výborném stavu ± 
návod. Cena 1800 Kčs. Ivan Zelinka, 
L. Mucalíka 1253, 769 01 Holešov. 
$ KOZMOS AKO DAR — Ak chce-
te Kozmos predplatit svojim priate-
lom a venovat im predplatné časopi-
su ako dar, napíšte list asi tohto 
znenia: Objednávam časopis Kozmos 
ako dar, posielajte ho na adresu... 
a zloženky na adresu. .. List adre-
sujte na vydavatelstvo Obzor, Čs. ar-
mády 35, 815 85 Bratislava. 

INZERÁTY na kúpu. predaj či vý-
menu ostronomickej optiky alebo as-
tron~mickej literatúry uverejňujeme 
v našom časopise zdarma. Posielajte 
ich na adresu: redakcia Kozmos, Ha-
nulova 11 841 01 Bratislava. 

LISTY 4  RADY 4  OHLASY 9  LISTY 4  RADY • OHLASY 4  LISTY 

Je prirodzené, že každý astronóm 
amatér túži mat vlastný dalekohlad 
a snaží sa ho získat. Na samom za-
čiatku mnohých odradí prvý, a nic 
jediný problém — kde si možno kú-
pit resp. zadovážit optiku. Kúpa kva-
litného objektivu na refraktor za pri-
meranú cenu je u nás prakticky ne-
možná a jedinou možnostou potom 
zostáva vybrúsit zrkaďlo a postavit 
si vlastný zrkadlový ďalekohlad. Aj 
v tomto prípade však musí amatér 
prekonávat mnohé prekážky. Vybrú-
senie zrkadla síce nekladie také ná-
roky, ktoré by nebolo možné zvlád-
nut, avšak hlavné prekážky sú v nie-
čom inom; kde zakúpit sklenený disk 
na zrkadlo a brúsne prášky? 
A práve s touto otázkou sa obra-

cajú na našu redakciu mnohí čita-
telia. Odpoved na prvú časí otázky 
žial nepoznáme ani my. Fred ča-
som odlievali sklo na požiadanie sklán-
ne Kavalier Růžín n. p. Sázava, ale 
výroba odliatkov bola zrušená. Tých, 

ktorí problém s diskami už prekonali 
určíte poteší informácia, že brúsne 
prášky si možno kúpit na I;H v Ro-
kycanoch (PSČ 337 11). 

Pred samotným brúsením však tre-
ba získat nielen potrebný materiál, 
ale i zvládnut základy optiky, zvolit si 
vhodný optický systém a teoreticky 
sa pripravit k zhotoveniu primárne-
ho zrkadla ďalekohladu. Potrebné 
poznatky možno nájst v týchto pu-
blikáciách: 
J. a V. Erhartovci 
— Praktická astronomická optika 
— Amatérské astronomické fotogra-

fické komory 
— Amatérské astronomické daleko-

hledy 
D. D. Maksutov 
— Izgotovlenie i issledovanie astrono-

mičeskoj optiki 
M. S. Navašin 
— Teleskop astronoma lubitela 
Říše hvězd 
— ročník 1977 

Začínajúcim amatérom možno pri 
prvých pokusoch o zhotovenie vlast-
néh) ďalekohladu odporučit spolu-
prácu s Pudovými hvezdárňami, astro-
nomickými krúžkami alebo amatér-
mi, ktorí majú s brusením optiky 
skúsenosti. Pekným príkladom takejto 
spolupráce je LH v Rokycanoch, kde 
sa každoročne organizuje brúsenie 
optiky. Kapacita a možnosti hvez-
dárne sú však obmedzené, a preto sa 
ho maže zúčastnit len malý počet zá-
ujemcov. 

Radi by sme sa obrátili aj na tých 
čitatelov, ktorí si už dalekohlad po-
stavili, aby nám napfSali nielen o 
svojom prístroji, ale i o tom ako ne-
šili fažkosti, s ktorými sa stretne 
každý amatér. P,odnetné postrehy a 
nápady sa určite stanú pomóckou pne 
pospolitá amatérsku rodinu. 

Všetkým stavitelom dalekohladov 
držíme palce a tešíme sa na spolu-
prácu. 

VAŠA REDAKCIA 
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• KATEDRA ASTRONOMIE UK V BRATISLAVE usporiadala v novembri 
minulého roku prednášku o výskume na Astronomickom observatóriu Uni-
verzity Tarasa Ševčenku v Kijeve. Na prednáške dr. V. G. Kručinenka, 
ktorý je vedúcim Oddelenia Medziplanetárnej hmoty na observatóriu, sa naši 
študenti astronómie dozvedeli o práci 100 členného kolektívu tohto observa- 
tória; sami si zhotovili katalóg hviezd a ďalekohlad (reflektor s priemerom 
zrkadla 180 mm a ohniskovou vzdialenostou 7600 mm) na pozorovanie slneč- 
nej fotosféry a chromosféry. Pri skúmaní vysokej atmosféry Zeme sledujú 
meteory v atmosfére sústavou troch širokouhlých kamier a pomocou rada-
rových pozorovaní. Na tejto astronomickej práci sa velkou mierou podie- 
Iajú i študenti. Výsledky z pozorovaní Slnka sa dostávajú i na UK v Brati-
slave. 

PREDNÁ 
STRANA 
OBALKY 

Mesiac a Venuša nad úpickou hvezdárňou. Snímka zís-
kaná 55-minútovou expozíciou na Fomachrom D-20 ob-
jektívom Petri 1,8/55 je zo 7. augusta minulého roku. 

Foto: Milan Kment 

Pod snímkou, ktorá zachytáva centrálnu čast rádioastro-
nomického komplexu Very Large Array, vidno jednu z an-
tén na transportéri. Vedlajší obrázok zobrazuje rádiový 
zdroj Centaurus A, pod ním je „klasický" dvojitý rádiový 
zdroj 2354+471. Pozoruhodná je symetria rádiových vý-
tryskov na oboch snímkach (pozn i článok Kozmické vý-
trysky na str. 42). 

FOTO: The National Radio Astronomy Observatory 
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V Nitre majú už dye astronomické pozorovateYne. Táta nová je postavená na plochej streche budovy Okresného 
osvetového strediska, v ktorej pracuje aj Astronomický kabinet. Zásluhu na tom, že sa na póvodne len admini-
stratívnej budove vybudovala nadstavba s kupolou, má riaditeP OOS s. Rudolf Jasan, ktorý presadil dopinenie 
projektu, ako aj pracovníci, ktorí okrem hrubej stavby pozorovateTňu vybudovali a zariadili. Školáci z Nitry a okolia 
tento rok už nemusia na exkurziu do hvezdárne cestovat do Hlohovca či Hurbanova. V novej nitrianskej pozoro-
vatefni móžu sa pozriet na slnečné škvrny, Mesiac a planéty cez refraktor s priemerom objektivu 13,5 cm a oh-
niskovou vzdialenosfou 176 cm. Snímky: E. Lscinavá 




