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Vírová galaxia, M 51 (NGC 5194) je typickým predstavitePom interagujúcich galaxií. Snímka je zhotovená cez 
šesfinetrový ďalekohYad Špeciálneho astrofyzikálneho observatória Akadémie vied ZSSR v Zelenčukskej na Kauka-
ze. (K článku Interagujúce galaxie na str. 114.) 



HISTĎRIA OŽÍVA 
V SPOMIENKACH 

Nenechajme spomienky upadnúf do zabudnutial Ved životné príbehy Pudí 
v osudových chvílach národa sú svedectvom, ktorého hodnota rokmi neklesá. 
Nielen udalosti, ale aj názory, cítenie a postoje Pudí v časoch, keď nebolo 
možné zostat nestranným, sú dokumentom doby i zrkadlom duše národa. 
Iste, v zložitej dobe pínej rozporou koncom II. svetovej vojny nevládla 
jednomyselnos8. Každý si sám musel zodpovedaf na otázku, aké miesto 
v rebríčku životných hodnót má Sloboda. Pre vdčšinu Pudí znamenala viac 
než všetky životné istoty. Pre mnohých bola dokonca viac než život samotný. 
A národ povstal. V deň, keď mali nemecké vojská vstúpif na územie Slo-
venska v úlohe „strážcov poriadku" aby zlikvidovali partizánov a demobili-
zovali nespoTahlivé jednotky slovenskej armády, partizáni obsadili Bystricu. 
Bratislavská vláda, ktorá súhlasila s okupáciou, definitívne stratila vplyv 
na áalší vývoj udalostí. Dovtedy ilegálna. Slovenská národná rada a jej Vo-
jenské ústredie ujímali sa moci prostredníctvom Revolučných národných vý-
borov. Slobodný slovenský vysielač v Banskej Bystrici vyzýval národ do boja. 
Armáda, žandári i rudla, čo nikdy nemali na sebe uniformu, spolu s priprave-
nými partizánskymi skupinami sa postavili proti vstupu okupačných vojsk. 

Štefan Rolko z B. Bystrice 

História Slovenského národného 
povstania však nezačína dňom jeho 
vypuknutia. Predchádzal mu čas prí-
prav, politického kvasu, boja o mys-
leme Tudí. A práve na toto obdobie 
najradšej spomína Štefan Rolko, 79-
-ročný, ale stále ešte aktívny pracov-
ník Krajskej hvezdárne v Banskej 
Bystrici. Bol žandárom a jeho infor-
mácie, čo sa kde chystá, pomohli za-
chránit mnoho životov. V lete 1944, 
keď sa už v horách zoskupovali od-
porcovia režimu a vznikali partizán-
ske skupiny, Štefan Rolko, vtedy 39-
-ročný, bol zaradený do pohotovost-
ných oddielov, ktoré mali „vyčistit 
hory od partizánov". 

— Náš oddiel vyslali do Turian, —
spomína, — najprv bola inštruktáž, 
rozdelenie úsekov a na druhý deň zrá-
na začala akcia. Zvládli sme ju jed-
noducho: prešli sme svoj úsek hory, 
nikoho nenašli a toto konštatovanie 
napisali do úradnej správy. Velitel 
miestnej žandárskej stanice vtedy na 
mňa ostro vystúpil, prečo sme vraj 
nešli prískokom, krytí, partizáni tam 
určite boli. Ale to hlavné aj tak ne-
tušil — že ja som ešte večer pred 
akciou zašiel do dediny a spojil sa 
s partizánmi, aby vedeli, kadiaT a ke-
dy pójdeme. 

V auguste už boli vyhlásené mi-
moriadne opatrenia, zákaz prechádzat 
z obce do obce, chodit po lese bez 

osobitného povolenia, ale ja v žandár-
skej uniforme a s povolením volného 
pohybu som mohol prenášat správy. 
Heslo „svoj" mi otvorilo cestu k Tu-
ďom rovnakého zmýšIania. 

Potom nás odvelili do Korytnice 
lebo sa zistilo, že v okolí vysadili 
parašutistov. PochopiteTne, úradne 
sme zas nikoho nenašli. Miestni žan-
dári však zaistili ženu, ktorá nesla 
správu písanú azbukou. Vravím ve-
litelovi stanice — nadporučík, čo s 
tým budeš robit, ved to nič nie je, 
len nejaký pozdrav nesie, nech si ide. 
Hod i sme si nič viac nepovedali, aj 
on bol rád, že sme sa takto zhodli. 
Ved všetci sme sledovali ako Nemci 
na fronte dostávajú na frak a ši-
frovaný, azbukou písaný list bol na-
ozaj aj pre nás pozdrav. Ruskí vý-
sadkári nadvizujú spojenie s part!-
zánmi ! 

A napokon som bol na Bukovci. 
Ked žandári partizánov nezlikvido-
vali, malo pomócf vojsko. Ubytovali 
nás v Brusne a spolu s nami tam 
orišiel aj jeden prápor vojska zo 
Zvolena. Mali aj tanky. vyzeralo to 
vážne. Večer sme sa vybrali do krč-
my, aj vojaci tam prišli, zoznámili 
sme sa a sondovali názory. Nakoniec 
sme si podali ruky — sme svoji. Už 
bob o jasné, že prestrelka s partizán-
mi nebude; zvolenský prápor aj s ve-
lením p=,jde do Povstania. Vyslali 
sme k partizánom spojky a na Bu-
kovec sa tiahlo v trojstupoch, so spe-
vom : „Kdo peníze nemá, čeká na 
Stalina, kdo peníze má, ten je za 
Hitlera". Tak sme došli až po há-
jovňu pred Bukovcom. Do dediny 
išli len hliadky, rozostavili sa okolo 
krčmy U Vágnera. Tam sa stretli 
velitelia vojska a žandárov s parti-
zánskym veliteTom kapitánom Jego-
rovom. OdtiaT sa už s elánom išlo 
spoločne na Bystricu, Tudia na vo-
zoch zvážali zbrane z Brezna, v Bys-
trici otvorili vázenie, politických 
vázňov oslobodili, na budovu bielu 
zástavu vyvesili a onedlho už sa ozval 
slovenský vysielač. 

O tom, že Viliam Hanus bol part!-
zánom v Povstaní, málo kto vie, hoc! 
zažil iažké boje pri Strečne, Dubnej 
Skale a pri Priekope (dnes už pred-

Viliam Hanus z Novák 

mestie Martina). Nehlásil sa o nijaké 
zásluhy: — Viete, boll sme v oddieli 
spolu s kamarátom, Jankom Krčmá-
rikom. Rodák z Handlovej, rovesník, 
dobrý kamarát. A on pri Priekope 
padol. Zasiahla ho salva. Ked sa ho-
vor o Povstaní, vybaví sa mi ten 
obraz ako Janko klesá. Keď mi po-
tom vraveli, aby som nahlásil svoju 
účast v odboji, boto mi akosi divne. 
A Janko? Čo získa on? A t! další? 
Veď len pri Priekope padlo 750 pov-
stalcov — naši, ruskí i francúzski, zo 
skupiny zajatcov, ktorí boli nasadeni 
na práce v martinskej zbrojovke. 

Každý, kto pozná Viliama Hanusa, 
vie, že často vystúpi s „bojovými re-
čami", keď ide o rozvoj amatérskej 
astronómie na Slovensku. V Nová-
koch sa snažil zorganizovat výstavbu 
hvezdárne. — Pozrite si ten projekt, 
je krásny, — hovorí, — ale dnes už 
nelutujem, že sa ho nepodarilo reali-
zovat, ovzdušie je u nás priveTmi 
znečistené. V Novákoch je astrono-
mický kabinet a s. Hanus ho už roky 
vzorne vedie. Vraví, že najmá teraz 
má na astronómiu hodne času, od-
kedy je na dóchodku. Najbližšia po-
zorovateTňa je v Handlovej. O jej 
vybudovanie sa zaslúžil František 
Záni. Ano, ten, čo bol v Povstaní ná-
čelní kom štábu minerskeho oddielu 
Prvej Štefanikovej partizánskej bri-
gády. Za mladi aj on bol aktívny 
astronóm-amatér, potom sa viac ve-
noval dejinám Povstania; považoval 
za svoju povinnost zaznamenot uda-
losti, ktorých bol svedkom. Napísal 
aj knihu Handlovčania v boji o slo-
bodu. Tam sa dočítate aj o bojoch 
nášho náhradného slovenského prá-
poru, ktorého veliteTom bol Róbert 
Pagáč. Bol to tiež jeden z oddielov 
Štefanikovej partizánskej brigády. 
Z tých bojov pri Priekope mám aj 
tento triéder, — ukazuje mi s. Hanus, 
— dnes to znie strašne, ale boto to 
tak, toho Nemca, čo sa cez ten áale-
kohTad díval k nám, som zastrelil. 
A dával som dobrý pozor, aby ďa-
lekohlad zostal celý. 

Bobo nás veTa Handlovčanov, čo 
sme bojovali v Povstaní. Aj nektorí 
handlovskí Nemci boli s nami, ved 
zďaleka nie všetci Nemci súhlasili 
s Hitlerom, — hovorí s. Hanus 
a listuje v kni`žke Františka Zániho. 
Zastane pri fotografii mladého chlap-
ca: — Mal iba 28 rokov, keď padol. 
Tesne pri mne ho zasiahla salva. Zo-
mrel mi v náručí. Janko, mój ka-
marát. Tatiana Fabini 
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PohYad do riadiaceho strediska kozmických letov pri rozhovore Indiry Gándhiovej 
s 

kozmonautami lna Salute 7, 
kde sa stretli dye posádky. Základná, ktorá priletela na Sojuze Tlo. (v zložení V. Solovjov, V. Kizim a O. Atkov 
je na snímke vpravo hore a sovietsko-indická zo Sojuzu Tli J. Malyšev, R. Šarma a G. Strekalov — na snímke 
vpravo dolu. Snímky: ČTK 

3. až ii. apríla prežívala indická 
veda svoj sviatok — vo vesmíre 
bol prvý indický kozmonaut, ma-
jor Rákeš Šarma. Stal sa repre-
zentantom už štrnástej krajiny 
sveta v kozme. Reprezentantom 
krajiny, ktorá sa ešte pred štyrid-
siatimi rokmi mohla pýšit nanaj-
výš ak titulem najbohatšej koló-
nie — perly v čelenke Britského 
impéria .. . 

Sojuz T-11 odštartoval z Bajkonuru 
o 15,08 hodine SEČ a na druhý deň 
sa pni sedemnástom oblete spojil 
s družicovou stanicou SaTut 7, na 
ktorej už dva mesiace pracovala tre-
tia základná posádka — Leonid Ki-
zim, Vladimír Solo+vjev a Oleg Atkov. 
Po previerke hermetickosti spojena 
lodí sa otvoru príklopy Sojuza a Sa-
luta a do stanice ako prvý vplával 
host — počezý Rákeš Šarma. Potom 
ho nasledovali Genadij Strekalov 
a velitel návštevnej posádky Jurij 
Malyšev, ktorému iba choroba zabrá-
nila zúčastnit sa pred dverna rokmi 
sovietsko-fnancúzskeho letu. Po prvý 
raz tak dosiahla posádka orbitálnej 
stanice počet šiestich Yudí .. . 

Program sedemdňového pobytu na 
Salute 7 bol vypinený predovšetkým 
dvanástimi expeimentami, z ktorých 
celú polovice tvorili medicirtske. Na-
príklad „Optokdnez" mal za cieY zís-
kat ďalšie poznatky o funkciách ves-
fžbuiárneho aparátu v sťave bez tu-
že, podobne „Profylaktika" skúmala 
nepriaznivé vplyvy kozmického letu 
na Iudský organizmus ako celek. 
„Membrána" zata zistevala stratu so-
lí v organizme. Z trocha inej oblasti 
bol experiment nazvaný jednoducho 
„Jóga". Navrhli ho indickí vedci 
a v spolupráci so sovietskymi z tJsta-
vu kozmických výskumov v Moskve 
preň pripravili aj snímacie aT>aratúry. 
Mal preven t hypotézu, že jogínske 
cviky a hiboké sústredenie a rozjí-

Ako bány 
Gilgameš 
manie, ktoré je súčastou jógy, móže 
predovšetkým v počiatoénej fáze koz-
mického letu, keď si organizmus ešte 
len privyká na stav bez tiaže a hor-
ná čast trupu je silno prekrvená; zní-
žit •nepriaznivé účinky a napomáhat 
rýchlejšej adaptácii človeka. Ako sa 
Šarma cítil v roli jogína, nic je zatiaT 
podrdbnejšie známe, no v priebehu 
letu sa stažoval ilia na pocit zapcha-
tého •nesa a ináč pósobil na nováčika 
velmi sviežim dojmem. 

Pne Indiu samotriú bolí však dóleži-
tejšie •experimenty z oblasti diaYkové-
ho prieskumu Zeme ,zhrnuté pod náz-
vom TERRA. Išio o snímkovane vy-
bratých oblastí indického územia, Hi-
malá f a prilahlých pobrežných vád 
indického subkontinentu. Využili sa 
na to dnes už štandardné, osvedčené 
kamery KATE-140 (z BLR) na čier-
n,obiele kartografické snímky a mul-
tispektrálna kamera MKF-6M (z 
NDR). Tá je výhodná najmá na fa-
rebné snímkovanie v šiestich oblas-
dach spetkra, určené na vyhYadá-
vanie prírodných zdroj ov. Snunkova-
nie pobrežných páriem, ostro vov 
a vád prebiehalo 6. apríla počal 13.-
15. obletu, 8. apríla potom prišli na 
rad podhorské a pralesné oblasti 
spolu s Himalája5ni, ktoré sú so svo-
jimi Yadovcami a snehom význam-
nou zásobárňou vody pre vščšinu in-
dických riek. V tom istom čase pre-
biehalo synchrónne snímkovanie tých 
istých oblastí lietadlami a doplňujú-
ce meranie na vybratýoh miestach 
povrchu vykonávali pozemné expe-
dície. Podia slav vedúceho experi-
mentu TERRA, dr. Alexandra Kova-
la zo strediska Priroda pni Moskve, 

má 'takýto komplexný experiment 
velký význam pre gealógiu, oceáno-
lóghz a ďalšie odvetvia národného 
hospodárstva, .napríklad pne polno-
hospodánstvo. Na želanie indickej 
strany boly plánované snímkovanie 
dopinené o snímkovanie počas ch och 
preletov stanice SaTut nad indickým 
územím . I z tohto neúpiného výpočtu 
práce sovietsko-indickej posádky 
v kozme vyplýva, že pre Indiu zda-
leka nešlo ilia o poliitickú prestiž 
kozmickéha letu Inda Veď aj indická 
kozmonautika sa vo vetkej miere za-
meriava predovšetkým 

na aplikácie 
v národnom hospodárstve. Tni zo 
siedmich indických umelých družíc 
boll určené práve na overenie metód 
diaTlcového prieskumu a dye ďalšie 
na získavaniie skúseností z kozmic-
kých spojov. Okrem vedeckých dru-
žíc, napríklad pre rSntgenovú astro-
nómiu, pracujú indickí vedci z orga-
nizácie ISRO aj na vlastných tele-
komunikačných a meteorologických 
družiciach. Oboje má pre taký roz-

st

ahly 

územný celok mimoriadmy vý-
znam. India sa viani stela aj šiestou 
krajinou sveta, která vlastní kozmic-
kú nosnú raketu — SLV-3 — a vyvíja 
jej silnejšie verzie, ASLV a PSLV 
s nosnostou 150 a 600 kg. Tým oči-
vidne kozmické ambície tejto krajiny 
nekončia. Jej vedci i vládni činitplia 
zavčasu postrehli význam kozmonau-
tiky pre rozvoj špičkovej vedy a tech-
niky, národné hospodárstvo i rast 
životnej a kultúrnej úrovne obyva-
telstva. 

Ako prehlásil v Moskve čelný pred-
stavitel indičkej kozmonautiky mar-
šál Mulk Rádž, po prvom indickom 
kozmonautovi prídu další a perspek-
tívne sa počíta aj so samostatným? 
indickými pilotovanými kozmickými 
letmi. Rákeš Šarma, tridsatpátročný 
velitel eskadry indického letectva, sa 
však stal prvým z Indov, ktorý sa 
ako bájny Gilgameš previezol na 
„ohnvvom voze" po kozmických dia-
Yavách. 

STANISLAV KUŽEL 
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SLNEČNÁ 
S Ú STAVA 
stále neznáma 

V tohtoročnom vydaní astronomic-
kuj ročenky „Astronomical Almanac" 
bol po prvýkrát použitý nový spósob 
výpočtu efemeríd telies slnečnej sú- 
staivy. Do roku 1983 sa na výpočet 
poloh vnútorných planét používala 
teória S. Newcomba z roku 1895 a po-
loha Mesiaca sa určovala pomocou 
teórie E. W. Brown a, ktorá pechá- 
dzala z roku 1919. Od vzniku tých- 
to pohybových teórií sa však na- 
zhromaždilo množstvo nových pozo-
rovaní zameraných na určenie pres- 
ných polóh telies slnečnej sústavy 
a navyše v dobe kozmických letov 
k planétam už neposbačovada pres- 
nost doterajších výpočtov. Kozmické 
sandy umožnili podstatne upresnif 
hm~obnosti viacerých planět a leh me- 
siacov. 

Všetky tieto dóvody viedli k za- 
vrhnutdu doterajších teórií pohybov 
telies slnečnej sústavy a k leh nahra- 
deniu novou metódou, ktorá je síce 
velmi jednoduchá, ale kladie ne- 
srriierne nároky na výpočtovú tech-
niku. Slnečná sústava sa v tejto me- 
tóde ,pokladá za množinu telies so 
známymi hmotnbsiami, polohami 
a rýchlesfami v danom časovom oka- 
mihu. Numerickou integráciou s ma-
lým časovým krokom sa potom po- 
čítajú polohy a rýchlosti všetkých 
telies súřaGne pre lubovolný časový 
okamih v budúcnosti alebo minulosti. 
Táto metóda ale je nová, ale jej po- 
užitie na celú slnečnú sústavu je 
možné len vďaka využitiu najmoder- 
nejších počítačov s obrovskou pam5- 
fou a rýchlosfou výpočtu. Pri výpočte 
efemeríd pre Astronomical Almanac 
1984 sa vyskytli viaceré problémy, 
z ktorých niektoré sa ukázali byf za- 
tial neriešitelné. Napríklad pozoro- 
vania Neptúna G. Galdleom (1612-
1613) a Lalaandom (z roku 1795) ne- 
zodpovedajú dráhe planéty určenej 
z polorovaní po roku 1846. Preto sa 
tieto pozorovania museli z výpočtu 
vylúčit. Ešte horšia situácia nasta- 
la v prípade Uránu, kde sa ukázalo, 
že je nutné zavrhnút všetky pozoro- 
vania Uránu z 7iss pred rokem 1900 
(!). Nebole totiž možné nájst takú 
dráhu, ktorej by vyhovovali pozoro- 
vania z minulosti i z posledných de- 
sa.tročí. Pritom práve z pozorovaní 
Uránu vypočítali U. J. J. Leverrier 
a J. C. Adams pravdepodobnú polohu 
dailšej planéty — Neptúna, objave- 
ného v roku 1846. V súčasnosti po-
známe efemeridy planět slnečnej sú- 
stavy s velkou presnostou, ale je 
možné, že už začiatkom budúceho 
storočia sa začnú voaikajšie planéty 
opat odchylovat od vypočítanej drá-
hy. Naše poznairde slnečnej sústavy 
teda ale je až také, oko by sme sa 
mohli domnievaf. Vynára sa otázka, 
či snád predsa len neexistuje nezná-
me teleso, ktoré spósobuje spominané 
anomálie v pohybe vonkajších pla- 
nét. O tomto probléme sme už pí- 
sali v Kozmose 3/83 a v poslednej 

dobe sa zistili nekteré nové fakty, 
které možno s touto problemaitikou 
súvisia. 

Najnovšie najpresnejšie údaje o rá-
diových pulzech p11lzarov vyšetroval 
S. A. Cowling z Univerzity College, 
C"ardiff. Vo svojozn článku (Monthly 
Notices of the RAS, september 1983) 
porovnával periódu pulzov a jej pre-
dlžovanie u 294 z 330 známych pul-
zarov. Vo všeobecnosti planí už dáv-
nejšie známe pravidlo, podla ktorého 
čím je pulzar starší, tým je perióda 
jeho pulzov dlhšia a jej relaitívne 
predlžovanie s časom (spomalovanle 
rotácie pr,lza.ra) menšie. Ukazuje sa, 
že toto pravidlo je štatisticky dobre 
podložené, ale existuje jedna výnim-
ka. Pulzar PSR 1952±29 sa relatívne 
spemaluje oveYa menej než všetky 
ostatné. Tento problém možno vy-
svetlit tak, že spomínaný pulzar je 
úpine „=normáimy", ale celá slnečná 
sústava sa pohybuje so zrýcblením 
v smere k tomuto pulzaru. Na vy-
svetlenie pozorovaných údajov by 
stačilo zrýehlenie asi 6. 10 ° IY1S-2, Sa. 
mozrejme, že príčinou zrýchlenia 
ale je spomenutý pulzar (ten je príhš 
daleko), ale nejaké neznáme teleno, 
které sa nachádza v blízkosti slneč-
nej sústavy približne v smere k pul-
zaru. Ak by toto teleno malo hmot-
nost Sloka, nemohlo by byt bližšie 
než 1000 astronomických jednotiek. 
Ak by belo desatkrát menej hmotné 
oko Sloko, mohlo by byt už vo vzdia-
lenasti 300 AU. Cowling navrhuje, 
aby sa k overeniu tejto hypotézy vy-
užila plánovaná astrometrůeká dru-
žica ESA „Hipparcos", ktorá má byt 
vypustená koncem osemdesiatych ro-
kov. Pozorovania hviezd touto dru-
žicou by mali byt také prsné, že by 
sa dal zistit gravitačný ohyb leh 
svetla neznámym tělesem. 

To však nie je vsetko — je možné, 
že neznáme teleno v blízkosti slneč-
nej sústavy sme už pozorovali! Pres-
nejšie, nie my ze Zeme, ale astro-
nomická družica IRAS. Spomedzi vy-
še 200 tisíc bodových infračervených 
zdrojov, které IRAS pozorovala, sú 
vyhodnotené údaje len o 8709 zdro-
joch. Medzi nimi sú najmenej štyri, 
ktoré nebole možné priradit žiadnym 
známym objektom — hviezdam, hnilo-
vinám alebo galaxiám. Pretože zdan-
livá poloha týchto abjektov sa počas 
niekolkých hodin nemenila, musda 
všecky ležat Balej ako 30 AU. Pritom 
však nie je nijaký dóvod predpokla-
dat, že spomínané objekty ležia mi-
mo našej Galaxie alebo dokenca 
mimo slnečnej sústavy. Pozorovaniam 
by .napríklad vyhovoval objekt vel-
kosti Jupitera vo vzdialenosti 570 AU. 
V tejto vzdialenosti by mat teplotu 
len asi 40 K, takže jeho vizuá+lna 
jasnost by sa pohybovala okolo 18,3m. 
Preto je lahko možné, že taký slabý 
objekt unikol pozorovaniam pozem-
skými dalekohladmi. Po únlnom vy-
hodnotení údajov z družice IRAS 
bude možné zistif, či majú tieto ob-
jekty pezorovatelnú ročnú paralaxu. 
Ak nie, leh vzdialcnost musí byt 
vačšia ako 5000 AU. Je možné, že sa 
už v blízkej budúcnosti dozvieme, či 
má slnečná< súsbava nejaký, doposial 
neznámy člen. 

Podia Sky and Telescope 1, 2, 3/84 

Etánové oceány 
na Titáne 

Povrch Saturnového mesiaca Titá-
na pravdepodobne pok ýva oceán, 
který sa skladě z 5/ kvapalného du-
síka, 25 %o kvapalného metánu a 70•% 
kvapalného etánu; jeho hlbka je asi 
1 km. Dno tvorí 100 až 200 metrov 
silná vrstva pevného ethinu (acety-
lén). Titan patrí medal najváčšie me-
siace slnečnej sústavy (přiemer 5000 
km) a je dokosica váčší ako planéta 
Merkúr. 

Póvodne sa predpoklacialo, že oceán 
sa skladě iba z metánu. Jeho kon-
centrácia v atmosfére je však oveYa 
menšin, oko by zodpovedalo tomuto 
predpokladu. Atmosféra, ktorá sa 
skladá z takrner čistého dusíka, je 
zlučitelná s prítomnostou kvapalného 
metánu, len ak je hlavně zložkia oce-
ánu menej prchavá ako metán 
a podstatne znižuje jeho parciálny 
tlak. Touto látkou je etán, který 
pravdepodobne vzniká v atmosfére 
fotolýzou metánu. Produktom tejto 
reakcie je okrem ctěnu aj vodík, 
ktorý rýchlo uniká do medzihviezd-
neho priestoru. Reakcia preto nie je 
vratná a prebieha s velkou účinnos-
tou. Tieto závery bull urobené na zá-
klade údajov prístrojov sondy Voy-
ager 1. 

Podia Science 220/1983 —od—

Tritónova atmosféra 
Neptúnov mesiac Triton má atmo-

sféru, ktoré sa rozpína a zmrštuje 
v zhode s teplotou na pólech. Svoj 
objem mení až tisícnásobne. Tritón 
je velký asi ako náš Mesiac. Okolo 
planéty obloha v opacčnom smere voči 
jej rotácii, cc"o je jav velmi zriedkavý. 
Obežná dráha je preto pomerne ne-
stabilná. Niektorí astronómovia pred-
pokladajú, že za desat až sto milió-
nov rokov sa Tritón zrazí s Nep-
túnom. 

Na povrchu Tritóna, ktorý je ne-
pravidelne pokrytý oceánmi kvapal-
ného dusíka, je teplota —218 °C. Po 
oceánech plěvajú kryhy pevného me-
tánu. Tlete látky sú sústredené pre-
dovšetky'm na pólech. Je tiež možné, 
že metán tvori pevné bloky podobné 
kontinentem, kterých vrcholky vy-
čnievajú nad hladinu dusíkových 
oceáxiov. Nepravidelnosti Tritónovej 
dráhy spósobujú značné kolísanie 
v množstve slnečného Ťb renta, které 
dopadá na povrch. Výsledkom sú vel-
ké sezónne zmeny teploty, které vedú 
k odparovaniu dusíka a metánu ale-
bo k ich kondenzácii a spósobujú 
tak zmenu objemu atmosféry. 

Vzhladorn na vzdialenost Tritónu 
od Zeme (4,5 . 10° km) nebol výskum 
jednoduchý. Váčšinu výsledkov pri-
niesli pozorovania v infračervenej 
oblasti spektra. Po Saturnovom me-
síaci Titáne je Tritón druhým me-
siacom slnečnej sústavy, na ktorom 
bol dokázalný dusík. 

Podla New Scientist 100/1983 
-od-
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Na hraniciach 
Galaxie 

Program vyhPadávania a výsku- 
mu vel'mi slabých hviezd stal sa 
v poslednýoh rokoch mimori°adne 
aktuálny. Jeho zniyslom je zistií, 
akou rýchlosíou obiehajú objekty 
vo velmi veIlkých vzdi°alen•ostiach 
od galaktického centra a z jednot- 
livých pozomovaní vypočítaí potom 
hmotnosí Mliečnej cesty. 

Dnes sa už všeobecne prijíma 
údaj, že nš a Galaxia°by mala m°aí 
bmotnosí 3-6. 1012 Mo. Táto hod-
nota je zistená mým postupem — 
z pohybu Mliečnej cesty voči via- 
cerýrn galaxiám našej Miestnej 
skupiny (Eina~sto a Lyn°de-Bell r. 
1982). Počítaí lunotnosí Galaxie na 
základe priameho pozorovania ob- 
jektov vo vnú`tri nej — to je pre- 
dovšetkým snaha o nezávislý pozo-
rovací dókaz. 

SVEDECTVO HVIEZDY R 15 

V časopise Nature (2. 6. 1983) 
hola publikovaná mim°oria'dne za-
ujímavá práca, ktorú možno pova-
žovaí za priamy nezávislý dókaz 
veNcej hmotnosti okrajových častí 
našej Galaxie — za dókaz masív-
neho halo. M. Hawkins z observa-
tória v Edinburgu študoval na 
súbore 29 platní velmi slabú hviez-
du súhvezdia Žeriav a zistil, že je 
to premenná RR Lyrae. Pretože 
v galaktickom halo majú hviezdy 
takto typu absolútnu svi•etivosí od 
0,9 do 1,4 magnitúdy, 'bole možné 
z jej zdanlivej jasnosti 19,94m určil 
jej polohu v Galaxii. Leží 59 kpc 
od galaktického centra, 45 'kpc nad 
galaktickou rovinou a od nás je 
vzdialená 64 kpc. Zo spektra boto 
možné zistií .aj radiálnu rýchlosí 
hviezdy R 15: vzdaluje sa od nás 
rýchlosíou 465 ± 27 km/s. Pri 
hviezde natolko vzdialenej nebolo 
zatiaT možné zmeraí aj tangenciá°l-
nu zlomku jej pohybu, a preto sa 
jej príslušnosí k našej Galaxii ne-
dá s určitostou potvrdií, h•oci to 
predpokladáme. Potom móžeme 
z jej radiálnej rýchlosti určil spod-
nl hranicu hmotnosti Galaxie na 
1,4 . 1012 Mo — čo už je velmi blíz-
ke uvedenému odhadu. 

VZDIALENÝ ČERVENÝ OBOR 
V súhvezdí Váh bota náhodne 

objavená dalšia zaujímavá hviez-
da — červený obor 18m — katorá ak 
ešte patrí do našej Galaxie, je za-
tiaY najvzdia°°lenejšou známou 
hviezdou Mliečnej cesty. 

Pri identifikáčii róntgenových 
zdrojov, objavených spom000u dru-
žice Einstein, robili sa spektrá 
hviezd v okolí objektov po- 
d'ozrivýoh z róntgenovej emisie 
— a vdaka tomu sa ukázalo, 

že jedna z nenápadných slabých 
hviezd na skúmanom poli je velmi 
červená uhlíková hviezda. Potom 
už sa hviezda stala centrom pozor-
nosti, lebo uhlíkové hviezdy sil 
obr i a°lebo nadobri s absolútnou 
magnitúd'ou až —2,5. Ak je zdan-
livá jasnosí takejto hviezdy velmi 
ní'zka, je zrejmé, že musí bví mi-
moriadne daleko. Ukázalo sa, že 
novoobj.avený obor leží vo vzdia-
lenosti 120 kpc od gal°aktického 
centra. 

Zaujímavá je jej radiálna rých_ 
losí — iba 75 ± 40 km/s, čo by 
zoclpoveddalo objektu, ktorý je len 
siabo gravitačne viazaný k Mlieč-
nej ceste. Pretože •nie je daleko 
od dráhy Magellanových mrakov, 
možno bola vyvrhnutá z tejto našej 
sateiitnej galaxie. 

O hviezde informuje článok vo 
februárovom čísle tohtoročného 
Astrophysical Journal. late však 
bude podkladem ,aj pre dalšie prá-
ce, pretože údaj °o radiáinej ry"ch-
losti tak vzdialeného objektu je 
dalším cenným podkladom k od-
hadu hmotnosti Galaxie. 

—t+z—

Geminga 
Geminga je zdroj gama žiarenia, 

o ktorom sa stále viac hovorí. Po-
menovanie dostal podIa'svolej po-
lohy °na oblohe v súhvezdí Gemini 
a gama žiarenia, kto•ré vyslala. 
Študuje sa už vyše desaíročia 
a zdá za, že s najváčšou pravde-
podobnosí°ou to mó°že byl neutró-
nová hviezda. Isté to však stale 
nie je. 

Z 25 známych diskrétnych zdro-
jov gama žiarenia, ktoré -m°ajú e-
nergiu kvánt váčšiu eako 50 MeV, 
sa zatia! podarilo stotožnií so zná-
mymi objektami len štyri. Sú to 
pulzary PSR 0833-45 v súhvezdí 
Vela a PSR 0531+21 v Krabej 
hmlovine, kvazar 3C 273 a mole-
kulárny oblak P Oph. rdentifikácia 
ostatných zdrojov sa za`tial nepo-
darila. Preto zo'stáva podstata bo-
dových zdrojov gama žiarenia ne-
jasná: nepoznáme, aké objekty 
a akým spósobom generujú gama 
kvantá. 

Najváčšiu pozornost púta popri 
pul7are v súhvezdí Vela zdroj Ge-
minga, ktorého poloha bota póvod-
ne určená s presnosíou 1°. Hoci 
sa vo vymedzenej oblasti nachádza 
velké množstvo hviezd a niekoIko 
rádiových zdrojov, ani jeden 
z týchto objektov nemá také vlast- 

Mliečna cesta v spektrálnej oblasti 
gama žiarenia. Mapa je zostavená 
z údajov družice COS B. Najjasnejší 
zdroj gama žiarenia je pulzar v sú-
hvezdí Vela, hned po ňom Geminga 
— celkom hore. 

+20+10 0 - 1O - 2Ob 
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nosti, aby ho ,bole možné presved_ 
čivo stotožnií s Gemingou. 

Po' prvýkrát wbol tento zdroj ga-
ma žiarenia zaznamenaný družicou 
SAS 2 v raku 1972 a potom po-
drrobne 'skúm'aný pomocou COS B. 
Na obraze Mliečnej cesty v gama 
oblasti spektra, ktorý táto družica 
získala, Geminga hned upúta po-
zomosí (pozvi obr.). Tok gama žia-
renia z tohto zdroja je prekvapu-
júco konštantný. Po opakovaných 
meraniach družice COS B bole 
možné zúžit obl.a,si, v ktorej sa má 
Geminga nachádzaC, na kruh 
's priemerom 0,4°. 

Geminga sa hTadala aj v róntge-
novej oblasti spektra. Použili sa 
k tomu snímky získané pomo'cou 
družice Einstein (HEAO 2). Takmer 
v strede vymedzenej oblasti bol 
objavený róntgenový zdroj, kto-
rého tak žiarenia je tisíckrát menší 
jako tok žiarenia Gemingy v gama 
oblasti. 
Išlo o makké róntgenové žiarenie, 
kterého energia fotónov nepresa-
hovala niekoIko keV. Pri predpo-
klade, že toto žiareenie je pohlco-
vané v rovnakej miere ako žia>renle 
neutrálneho vodíka, sa vzdialenost 
zdroja určila na 100 pc. 

Pozorovania družice Einstein u-
kázali, že obloha je rovnomerne 
pokrytá slabými róntgenovými 
zdrojmi. Pravdepodobnosť, že je-
den z nich sa nachádza v oblasti 
s priemerom 24', je okolo 20 %. 
Preto móže by E výskyt r8ntgeno-
vého zdroja v oblasti lokalizácie 
Gemingy náhodný. V okruhu ur-
čenej polohy róntgenového objektu 
(s priemerom niekoTko oblúkových 
soúnd) sa napriek tomu našla 
modrá hviezda 23,5m s tokom op-' 
tiokého žiarenia tisídkrát menším 
ako tok r8ntg•enového žiarenia. 
Preto 'súvislosť Gemingy s náj de-
ným róntgenovým zdrojom a sla-
bou modrou hviezdou nie je ná-
hodná. Okrem toho, analogický 
pom'er medzi tokom žiarenia v ga-
ma, rSntgenovej a optickej oblasti 
móžeme pozoroval u pulzara 
v súhvezdí Vela. Preto je pravde-
podobné, že Geming'a, podobne ak•o 
tento pulzar, je neutrónová .hviez-
da so silným magnetickým polom. 
Napriek tomu sa však nezistili pe-
riodidké zmeny — charakteristická 
viastnosl všetkých pulza,rov. Nie 
je však vylúčené, že perióda pul-
zov je vel'mi malá, a preto ju ne-
bole možné doterajšími pozorova-
niami aaznarnenaí. 

Tieto závery o Geminge nie sú 
konečné. Nasledovaf budú cialšie 
pozo•rovania vo všetkých oblastiach 
vinových dlžok, které pomóžu 
bližšie objasnil fyziokálnu podstatu 
tohto nezvyčajného zdroja gama 
žiarenia. 

Podia Priroda 11/83 
—rv—

Kandidát 
na randez-vous 

Relatívne jasná a aktívna krátko-
periodická kométa Kopff bola vybra-
ná za další cieY pnieskumu malých 
telňes slnečnej sústavy pomocou koz- 
mických sond, ktorý sa plánuje už 
na dye budúce desatročia. Na rozdiel 
od prvých kozmických letov ku k,o- 
métam Giacobimi-Zinner a Halley, 
kterých pripravy teraz vrchol , 
prieskum kométy Kopff má byt d1- 
hodobý: už nie iba prelet v tesnej 

blízkosti, ale tzv. randez-vous, pri 
ktorom sa sonda navedie na dráhu 
kométy a letí popri zej niekoIko 
rokov. 

Kométa Koptí má 
o obežnú dobu 6,5 

roka. Vlani v lete, Iced sa pohybovala 
vnútornou častou slnečnej sústavy, 
bola dókladne pozorovaná nielen zo 
Zeme, ale aj z družíc IUE a IRAS 
Ukázalo sa, že obsahuje viac prachu 
než váčšina krátkoperiodických ko-
mét. Jej prachový chvost pekne vidno 
aj na amatérskych snímkách (pre-
vzatých z•o Sky and Telescope 3/1984). 

Prečo bola za kandidáta na prvé 
randez-vous vybraná práve kométa 
Koptí? Let má za cieY pozorovat 
vzrastajúcu aktivitu kométy pri jej 
približovaní k Slnku. Na tento účel 
je kométa Kopff vhodná už tým, že 
je dost aktívna. Ďalšia prednost je 
jej dráha; umožní urobit letový plán 
tak, aby randez-vous začalo už dva 
roky pred prechodom kométy pe-
rihéliom. Sonda bude najprv robit 
prdeskum zblízka (zo vzdialenosti 
menšej oko 10 km) a potom, Iced 
už sa pni postupnom pribllžovaní ko-
méty ku Straku začne vytvárat koma 
a chvost, sonda sa od kométy trochu 
vzdiali a bude robit pozorovania 
v jej prachovom chvoste. 

Aby projekt nebol nákladný, na 
postavenie sondy sa využijú súř'-  ti 
vyvinuté pre predošlé sondy. Tak 
vznikne sonda Mark II, ktorú na 
cestu ku kométe má vypustit rake-
toplán v roku 1990. Randez-vous zač-
ne po štyroch rokoch letu, lebo sonda 
bude mat na programe preskúrnat 
ešte cestou ku kométe dva asteroidy 
hlavného pásu — Mamaqua a Luria. 

PodTa NASA News 
30. 3. 1984 —tf-
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INTERAGUJÚCE 
GALAXI E 

Scenár 
píše 
g ravitácia 

Čo sa stane, kecY sa dye galaxie pri svojej ces- 
te vesmírom dostanú do blizkeho susedstva? Ich 
vzájomné gravitačné pósobenie je natoiko silné, 
že sa postupom času tvar oboch galaxií výrazne 
zmení. Schéma ukazuje interakciu Vírovej gala- 
rcie s oveYa menšou blízkou galaxiou NGC 5195. 
Vidíme, že jednotlivé štádiá tohto stretnutia, re- 
konštruované pomocou počítača, viedli postupne 
k tvaru, aký majú tieto galaxie dnes. 
Tento model vývoja dvoch blizkych interagu- 

júcich galaxií vytvorili bratia Alar a °Jun i Toomre 
(astrofyzik a matematik) na podporu svolej pó- 
vodnej teórie o slapovom pósobení medzi intera- 
gujúcimi galaxiami. leh práca má zásadný vý-
mam a predstavuje medzník v štúdiu procesov 
interagujúcich systémov. 

Na obrázku dolu je znázornená táto dvojica 
galaxií pri pohTade zboku. Vidíme, že sa výbež- 
kami svojich ramien jedna druhej nedotýkajú, 
hoci pri pohTade no Zeme ,sa nám to tak javí. 

e 
e 
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Vďaka tomu, že astro-
nómovia sú už vyzbroje-
ní výpočtovou techni-
kou, darí sa dešifrovat, 
ako mohli niektoré ga-
laxie nadobudnút nezvy-
čajný, úpine nepravidel-
ný vzhlad. Ich tvar je 
dósledkom interakcie 
dvoch či viacerých sú-
stav. Percento interagu-
júcich galaxií je pomer-
ne vysoké (5 až 10 %~), 
avšak pri podrobnom 
skúmaní sa zisťuje, že 
galaxií, ktoré nesú stopy 
interakcie, je podstatne 
viac. To preto, že gala-
xie sa pri svojej ceste 
vesmírom velmi často 
dostanú do vzájomnej 
blízkosti — a takéto, 
i ked dočasné susedstvo, 
zanechá na nich pozoro-
vatelné stopy. 

Kecy galaxie interagu-
jú, nemusí to znamenat 
zrážku, ani stretnutie. 
Móže byt medzi nimi 
vzdialenost aj mnoho 
desiatok kiloparsekov, a 
pritom toto susedstvo 
naruší gravitačnú suve-
renitu oboch systémov. 
Gravitačná sila klesá so 
štvorcom vzdialenosti, 
takže rovnaký stupeň 
narušenia móže spósobit 
masívna galaxia, ked 
prechádza v značnej 
vzdialenosti, alebo me-
nej kmotná galaxia, kto-
rá a dostane bližšie, 
alebo koliduje. 

Príbehy interagujú-
cich galaxií sú teda prí-
behmi gravitácie. Prečí-
tat ich — to stálo hodne 
práce, výpočtov, mode-
lovania na počítačoch, a 
samozrejme základom 
všetkého museli byt 
kvalitné pozorovania, 
ktoré zvládnu len tic 
najvi čšie dalekohlady. 

0 

Príbeh Vírovej galaxie 
M 51 (NGC 5194) a NGC 5195 

Účino'k gravitačného vplyvu na 
štmuktúru galaxií, ktoré interagu_ 
jú, móže byt dramatický. Jedno 
z takýcht•o dramatických priblížení 
reprezentuje v našom kozmickom 
susedstve sytém galaxií M 51 
a NGC 5195. Obe sú špirálové, kaž-
dá má asi 1,5-násobok hmotnosti 
Mliečnej cesty. Na M 51 sa dívame 
'tak•m•er spredu, zat'val čo susediacu 
NGC 5195 vidíme zboku, ako silne 
deformovanú nepravi•delnú gala- 
xiu. 

M 51 je jedna z najkrajších špi- 
rálových galasc;í. Jej póvab však 
obsahuje prvok napátia. V pod-
state je to výrazne Inarušená ga-
laxia. Všimnime si, že rameno, 
ktoré sa tahá za sused'vacou gala- 
xiou, je na jednom nnieste silme 
deformované a rameno na proti- 
lahlej strane sa odchyluje od svoj-
ho póvodného zakrivenia. 

Počítačom rspátne vytvorené štá- 
di'á priblíženia, ktorého d"osledko•m 
sú deforrnácie oboch galaxií, uka- 
zujú, že NGC 5195 sa ,po svojej 
hypeilbolickej dráhe dostala pred 
miliónmi rokov do 'blízkosti M 51. 
Teraz sa od nej vzdaluje. 

Obor a trpaslík 

Póvodne temer kruhový disk 
M51 bol stlačený do elipsy gravi-
tačnýrn vplyvom susednej galaxie. 
čast disku, ktorá boly k nej naj-
bhžšie, sa za ňou vytiahla, pričom 
opačná častdisku vplyvom poklesu 
gsiavitačného potencionálu expam-
dovala. Tým sa ramená na oboch 
stranách uvolnili ako uvoTnená 
pružina. 

Približenie týchto dvoch galaxií 
strhlo milióny hviezd od ich ma-
terských systémov a zanechalo ich 
v rnedzigalaktickom priestore. Ke-
by sme boli na planéte, dbiehajúcej 
jednu z týchto vyvrhnutých 
hviezd, videli by sme no'čnú oblo-
hu takmer bez hviezd. Len sem-
-tam by sa našlo zopár hviezdičdek, 
zdiel'ajúcich s narni naše vyhnan-
stvo. Nia nočnom nebi by domino-
vali dye galaxie: v jednom smere 
roGUrieštený disk NGC 5195 a na 
opačnej ako velké koleso disk M 
51. Astronómovňa, ktorí by spočí-
tali relatívne pohyby týchto vel-
kých galaxií a našich susedných 
hviezd, mohli by postupne poskla-
dat príbeh o tom, kdesine boli 
pred mžldónmi rokov a ako sme 
osireli. 

M 81 (NGC 3031) a M 82 (NGC 3034) 

Další pripad galakticrkej interak-
cie móžeme sledovat v susedstve 
našej Miestnej skupiny galaxií. 
Hlavmá galaxia susednej skupiny, 
M 81, je taBkmer taká velká a bo- 
hatá na hviezdy ako naša Galaxia. 
Asi 100 tisíc svetelných rokov od 
nej leží ovela menšia a velmi 
zvláštna galaxia M 82. Je to asi 
špirálová galaxia, ktorú vidíme 
takrner zboku. Vyzerá naozaj po-
divme. Na farebnej snírnke (pozni 
predriú stranu obálky) vidíme v jej 
centrálnej časti obrovský svdetiaci 
oblak hviezd a rozsiah3ych žiaria- 
cich h¢nlovín, popretakávaný na 
niektorých miestach tmavými 
hmlovinami. Váčšina medzihviezd- 
neho materiálu — tmavé a žiariace 
hmloviny — nachádza sa však d'ale- 
k•o od roviny disku, ako keby v 
M82 nastalo nejaké galaktické ze- 
metrasenie. Žiariacich hmlovín je v 
M 82 také množstvo, že keby sa 
naša slnečná sústava nachádzala 
v tejto galaxii, naša obloha by vy- 
zerala ako kriklavá ,prikrývka. 
Nezvyčajný vzhlad galaxie M 82 
daplňa ešte dvojica niečoho, čo vy- 
zerá• ako rozsi:ahle vodíkové obla-
ky, ktoré trčia z oboch galaktic-
kých pólov. Teórie, ktoré sa snažia 

vysvetlit záhadný vzh1ad tejto ga-
laxie, je celý rad. V niektorých je 
tofko fantázie, akú malí azda len 
námorníci, co v narvaloeh videu 
morské panny. M 82 ešte zdaleka 
nic je preskúmaná; je sfingou sú-
•časnej astronórnmie. Avšak napriek 
tomu dnes už je možné spátne re-
kontšruovat aspoň v hrubých ry-
soch pravdepodobnú históriu tohto 
zaujímavého objektu. 

Asi pred 200 miliónmi rokov 
mierumilovme plával'a kozmom 
malá špirálová galaxia M 82. Vtom 
obrovská, desaúkrát hm'otnejšla 
galaxia M 81 preplávala povedla 
nej ako ked zaoceánsky parník 
prejde popni malej plachetnici. 
Gravitácia vetkej galaxie prejavila 
sa búxlivými účinkami na rhalej 
M 82: zmenila obežné dráhy mi-
liónov jej hviezd a spósobála ko-
laps •oblakov medzihviezdnej látky, 
čím vyvolala tvorbu miliónov no-
vých hviezd. Fri týchto udalostiach 
uniklo z galaktického disku množ-
stvo medzihviezdnej látky, ktorá 
bola v dósledku gravitaěných účin-
kov vetkej galaxie vytlačená von 
z g'alaktickej roviny, alebo bula 
odvlečená gravitačným taho¢n 
vzdalujúcej sa M 81. Množstvo 
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medzihviez'inej látky bolu vyvrh-
nuté z disku aj pri výbuchoch vel-
kého počtu supernov, ktoré ob-
vykle vzplanú medzi masívnymi 
mladými hviezdami. Tento pre-
miestený materiál však vzápátí na 
to podIahol gravitačnej prítaž-
livosti svojej materskej galaxie 

—'-

Po  zrážke Pri pohTade na fotografiu vo vi- 
diteTnom svetle by nikto nepove- 
dal, že tieto dye galaxie, vzdiale- 
né od seba stotisíc svetelných ro- 
kov, vzájomne interagujú. Až rá- 
dioastronomické pozorovania pri-
flesh neklamný dókaz o vzájom- 
nom gravitačnom pósobení týchto 
dvoeh sústav. M 81 (na snímke 
i na rádiovej mape vTavo) je de- 
sa8krát hmotnejšia ako M 82 (kto- 
rú vidíme aj na farebnej snímke 
na obálke). Na rádiovej mape 
velmi dobre vidno, že vzájomné 
gravitačné pósobenie, v dósledku 
ktorého sa úpine zmenil tvar ga-
laxie M 82, zanechalo výrazné 
stopy aj na štruktúre vgčšieho 
člena tejto dvojice interagujúcich 
galaxií. 

a začal padat spát do nej. Prvá 
epocha búrlivej tvorby hvi•ezd, 
v ktorej hviezdy vznikali prevažne 
v galaktickom disku, nastala pred 
40 miliónmi rokov. Ďalšia etapa 
— tvorba hviezd v centrálnych ob-
lastiach galaxie — pokračuje do-
dnes. 

M 83 (NGC 5236) 

Špirálová galaxia s pr'iečkou 
M83 (farebná snímka na nasledu-
júcej stran) vyzerá na prvý po-
hTad doat pravidelne. Lenže keby 
sme malí možnost pozriet sa na ňu 
z inej strany, náš dojem by sa 
zmenil. Zboku by pripomínala ,pro-
fil galaxie NGC 2146. Sam'ozrej-
me, že z našich končin vesmíru ju 
stále vidíme len z tej strany, kto-
rou sa k nám obracia, a preto 
až podrobným rádioastronomic-

Galaxia NGC 2146. Asi takto by vy-
zerala galaxia M 83 pri pohTade zbo-
ku. 

kým výskumom sa ziatilo, že 
M 83 má disk poprehýbaný a zvl-
'nený. Rádiové mapy ukazujú, že 
g,alaxiu obklopujú rozsiahle oblaky 
chladného vodíka. Z ich 
tvaru vyplýva, že nie sú , 
pokračovaním viditeTnej 
časti špirálových ramien 
— ako by to malo byt v každej ne-
narušenej špirálovej galaxii — ale 
tvoria viacmenej rozptýlenú obál-
ku (pozn i obr.). Z toho boto možné 
usúdif, že plyn sa zrejme nachá-
dza v rovine, v ktorej bola galaxie 
póvodne, kým sa v dásledku ne-
jakých udalostí z tejto roviny ne-
vychýlila. 

Čo spósobllo, že galaxia zmenila 
svoj sklon? V jej blízkosti je len 
jediná galaxie — NGC 5253, ktorá 
má desatkrát menšiu hmotnost 
než M 83. Táto malá eliptieká ga-
laxia však nemohla svojou gravi-
táciou tak vážne narušit ovePa 
váčšiu galaxiu. Jej aklon mohla 
zmen4t len v prípade, že ses s ňou 
zrazila a zvinený disk galaxie 
M83, vychýlený z póvodnej roviny, 
je dásled'kom tejto kolízie. 
PodPa knihy T. Ferris: Galaxies 
sprac. —si—

O 

Rádiové pozorovania ukázali, že ga-
laxiu M 83 obklopujú rozsiahle ob-
laky chladného vodíka. Jeho žiarenie 
registrujeme na vinovej dlžke 21 cm. 
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NGC 775352 (= Arp 86) IC 1505 

. 

NGC 4438 

Arp 273 

. 
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NGC 2535/36 (= Arp 82) 

‚ 

NGC 4676 NGC 5566/60/69 

. 

NGC 5221/22/26 (= Arp 288) 

. 

. 

. 

NGG 2275/ 2300 (= Arp 114 

. 

. 
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J. P. KOROVIAKOVSKIJ, CSc. INTERAGUJÚCE GALAXIE 
cez šestmetrový dálekohl'ad 

Výskum interagujúcich galaxií je práca pre naj-
výkonnejšie dalekohTady. Preto je prirodzené, že 
na najváčšom reflektore sveta s priemeroxn zrkadla 
6 metrov, velký podjel pozorovacieho času pripadá 
práve na tento program. Ďalší dévod, prečo sa da-
IekohTad Špeciálneho astrofyzjkálneho observatórja 
AV ZSSR v Zelenčukskoj na Kaukaze intenzívne 
využíva na výskum interagujúcich galaxií, je dlho-
ročná tradícia tohto výskumného zamerania v so-
vietskej a$tronómii. Už v roku 1959 zostavil Vo-
roncov-VePjaminov Atlas interagujúcich galaxií, 
ktorý obsahoval okolo tisíc objektov tohto typu. Pr-
vý upozornil na to, že njektoré galaxie, ktoré vidíme 
na oblohe vedla seba, vzájomne gravitačne súvisia, 
pretože sú spojené tenkými „mostami" či „výbež-
kami". Váčšina interagujúcich galaxií je od nás 
v takej vzdialenosti, že získať ich kvalitné spektrá, 
ktoré by nám poslúžjli na dostatočne presný odhad 
ich vzdialenosti je velmi obtiažné. Preto mosty a 
výbežky holi dlho jediné pozorovacie dSkazy toho, 
že ide o sústavy približne rovnako vzdialené a gra-
vitačne súvisiace. 

Dlho bole sporné, či interagujúce galaxie majú 
aj spoločný póvod, či sú to galaxie, ktoré sa postup-
ne vzdaTujú od svojho „hniezda" (ako to tvrdil 

akademik Ambarcumian) — alebo či jde o náhodné 
priblíženia dvoch alebo viacerých galaxií pri ich 
ceste vesmírom. Spočiatku sa zdalo byť dosf ne-
pravdepodobné, že by vo vesmíre mohli byť zráž-
ky či priblíženja galaxií také časté, ako to zodpo-
vedá množstvu interagujúcich galaxií. Dnes však 
je už jednoznačne dokázané, že ide o náhodné pri-
bljženia najčastejšie dvoch galaktických sústav, kte-
ré na seba pósobia slapovými silami. Tento záver 
umožnili práce mladšej generácie vedcov, ktorí 
problém interakcie nešili pomocou modelovania na 
počítačoch a dosiahli pozoruhodné výsledky. Model 
Vírovej galaxie, ktorý vytvorili bratia Jun i a Alan 
Toomre (pozn i str. 114), sa cituje ako práca zá-
sadného významu vo všetkých astronomických 
publikáciách zaoberajúcich sa touto problematikou. 

Na šesťmetrovom ďalekohFade na Kaukaze začali 
sa so snímkovaním interagujúcich galaxií zaoberať 
v roku 1975 a súčasne s tým sa na observatóriu ve-
nujú aj modelavaniu jednotlivých interagujúcich 
sústav. Tento zaujímavý výskum popisuje jeden 
z pracovíkov observatória J. P. Koroviakovskjj CSc. 
v článku, ktorý bol uverejnený v časopise Zemta 
i Vselennaja 1/1983. Uverejňujeme podstatnú časť 
tohto článku. 

Štúdium vzdialených galaxií vy-
žaduje dalekohlad, ktorý umož-
ňuje dos2ahnuf čo najváčšáe uhlové 
rozlíšenie a maximálne zv5čšenie. 
Na šesfinetrovom dalek'ohTade 
možno dosi.ahnuť uhlové roalíšenie 
0,8" a dostupné sú mu hviezdy až 
25m. Avšak tieto unikátne možnosti 
prístroja sa dajú využiť len vel'mi 
zriedka: anekludná, pohyblivá at-
mosféra rozmazáva a zoslabuje 
obraz. 

Ak má astronóm predsa len šťas-
tie a vysiri:hol onen zriedkaavý oka- 
mih, ked je atmosféra priezračná 
•a zároveň kludná, očakáva ho ne- 
srnierne náročná práca so spraco- 
vaním fotografií alebo spe.ktier 
galaxie. Astronomické fotoemulzie 
skresrujú užitočnú informáciu. Tie-
to skresleni~a sú vePmi výrazné 
najmá vtedy, ked astronóm použí- 
va špeciálne zosilňovače jasnosti 
obrazu — optoelek+trické meniče 
a televízne systémy. Zoslabiť, prí- 
padne celkom odstrániť skreslenie 
je možné len dodatočným matema- 
tiokým spracovaním snímek alebo 

a spektier. 
Súčasné matematické metódy 

a výkonné počítače, ktoré sa pou- 
žívajú na zvýšenie kvality obrazu, 
či — ako sa všeobecne hovorí — 
na jeho obnovenie, umožňujú dva 
až trikrát zvýšiť uhlové rozlíšenie 
fotografií, odstrániE rózne neos- 
trosti a deform a" cie obrazu a zre- 
tePnejšie zvýrazniť uždtočnú infor- 
máciu. 
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Najprv je nevyhnutné zajkódovat 
snímku do numeridkej formy, teda 
digita,lizovaE obraz, aby ho bob 
možné Balej spravovávat pomocou 
počítača. Slúžia na to veYnii •rýchle 
a presné mikrodenzitometre. Krok 
po kroku merajú optiokú hustotu 
jednotlivých bodov obrazu, z kto-
mých sa sk1adá meraný negatív. 
Výsledky týohto meraní .sa zazna-
menávajú na magnetůCkej páske, 
ktorá postupuje do počítača, kde 
sa zakódovaný óbraz spracováva 
podia prfslušného programu. Tu 
sa astronómovia stretávajú s dal-
šími Eavkostami — spósobuje ich 
predovšetkým ohraničený objem 
operačnej památi počítača. Ved' 
aby sa nestratila užitočná infos-
mácia obsiahnutá na negatíve, je 
nevyhnu`tné urobit množstvo me-
raní skúmaného objektu (niekedy 
až milión). Pri spravovávaní sní-
mok sa využívajú rózne .algoritmy: 
bud očistujú obraz od šurnov fo-
toemulzie, alebo odstraňujú neos-
trosti, spósobené pohybom atmo-
sféry. Takto vylepšený obraz sa 
napokon musí spravovat do tvaru 
vhodného pre zrakový vnem — na-
prídklad na displeji, obrazovke, či 
fotografii. Používa sa na to foto-
registračné zariadene, ktoré vy-
tvára snímky postupne bod po 
bode. 

Aké sú výsledky zvýšena kva-
lity snímok galaxií? Ako priklad 
si vezmime fotografiu eliptiekej 
galaxie M 87 v súhvezdí Panny. 
Od tejto gaki ie sa do vz'h lenos-
ti takmer 5 tisíc svetelných rokov 
tiahne slabý výtrysk. Na ori•ginál-
nej snímke galaxie M 87, ziskanej 
6-metrovým dalekohYadorn, majú 
najslabšňe hviezdy priemer asi 
1,5". Spracovaním snímky na po-
čítači sa odstránila neostrost obra-
zu pósobenia nepokoja atmosféry 
a rozlíšenie sa zlepšilo až na 0,5-
0,8". Charakterist dký detail gala-
xie — výtrysk — sa rozčlenil na 
7 až 8 zhustenín (mimochodom, a-
meriokí astronómovia Arp a Lorre 
Po analogiikom spravovaní snímky 
galaxie M, 87, &torú získali 5 met-
rovým Balekahiadoni, objavili vo 
výtrysku len šest zhustenín). 

Na snímke galaxie VV 30.1 vidno 
širokú slučku, ktorá spála eliptic-
kú a špirálovú galaxiu. Je velmi 
zaujímavé, že miesta rovnakej hus-
toty v eliptioej galaxii sú slabo 
deformované, Noci v tejto intera-
gujúcej sústave sú vzdialenosti 
medzi jednotlivými zložkami ne-
veY~ké — len okolo 45 kpc. Zní-
ženie šumov fotoemulzie pri spra-
covaní fotografie pomocou počítača 
umožňuje sledovat slábo svietiace 
časti galaxií vo vzdalenosti od 
centra dva až dvaapolkráit váčšej, 
eko v prípade klasického spraco-
vania negatívu. Na •originálnej fo-

Obr. 1 Obr. 2 

Obr. 3 

0' 

Galaktické D E 
jadro A B C 

Obr. 1 

ý.. lo" 

H 

GALAXIA M 87. Na obr. 1 je klasická fotografia tohto objektu vo viditeT-
nom svetie. Obr. 2 — póvodný negatív spravovaný metédou ekvidenz. Obr. 3 
— predchádzajúca snfmka po očistení od atmosferického rozmazania a šu-
mu emuizie. Obr. 4 — Zobrazenie, na ktorom je zoslabený vplyv atmosfe-
rickej turbulencie a chýb, spósobených optikou dalekohTadu; vylúčená je 
aj eliptická zložka galaxie, aby bob o možné detailnejšie zobrazit štruktúru 
výtrysku. Písmená označujú jednotlivé zhustenia vo výtrysku. 

tografii interagujúcej sústavy 
VV301 sa priemer eliptidkej gala-
xie javí podstatne menší ako na 
s;pracovanej snímke. 

Zvýraznenie veYmi slabých de- 
tail•ov splývajúcich s pozadím ne-

g,atívu je mim•oriadne dóležité pri 
s+kúmaní s'lapových deformácií in- 
teragujúcich galaxií, pri určovaní 
ioh morfologického typu, alebo pri 
hTadaní slabo svietiacich galaktic-
kých korán. 
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Obr. 5 — Interakcia galaxií rotujúcich okolo svojich 
smermi rotáeie: bore matematický model, dolu objekt 
cov-VeTaminov nazval „Telefón". 

Počítačom vytvorený model vývoja 
hviezdneho disku za 400 miliónov ro-
kov. Vo výpočte bolo zahrnuté aj 
vzájomné pósobenie jednotlivých 
hviezd. 

~ 

jadier nesúhlasnými 
VV 19, který Voron-

MODELOVANIE 
INTERAGUJÜCICH GALAXII 

Modelovaf proces interakcie ga-
laxií umožnili až rýchle počítače. 
Vo váčšine výpočtov psa proces 
interakcie galaxií modeloval v 
rámci ohraničenej úlohy: v nevel-
kých vzájommých vzdialenostiach 

sa pohybujú po hyperbolických 
alebo parabolidkých dráhach dye 
gravitačné centrá — „j,adrá", kto- 
ré reprezentujú podstatnú časí 
hmonosti oboch galaxií. V počiat- 
ku intera+kane okolo každého jadra 
rotuj  po kruhových dráhach dkú- 
šo.bné telesá zodpovedajúce hviez- 
do+kopám, prí.padne zos+kupeniam 
plynných oblakov, ktoré navzájem 
gravitačne neinteragujú. Ak sa 
modelujú nie príliš blízke prelety, 
je takéto zjednodušenie procesu 
im,terakcie pomerne korektné: 
3obre popisuje slapové poruchy vo- 
vonkajších častiach galaxií a — čo 
je hlavné — umožňuje riešif úlohu 
aj na menej výkonných počítačo'ch. 

Pri modelovaní interakcie gala-
xií mňžem•e pochopitePne braf do 
úvahy .aj vzájomné gravitačné pó- 
sobenie skúšobných telies. Vyrie- 
s"if takúto úlohu sa však darí len 
na veTm+i výkonn•om počítači, ktorý 
má zároveň velký objem operač- 
nej památi. Na získanie pozoro- 
vanej špirálovej štruktúry je ne- 
vyhnutné prirpustif, že chaotické 
rýehlosti hviezd v g,alaxi.ách sú 
velké — do 100 tisíc km/s (model 
„horúceho" disku), alebo že hviezd- 
ny disk je obklopený mohutným 
(80 O/p hmotnosti galaxie) sférickým 
halo. 

Autor článrku, spoločne s A. A. 
Koroviakovskou, modeloval v rám-
ci ohraničenej úlohy rózne typy in- 
terakáií. Výsledky výpočtov sa zo-
brazovali na displeji, .ktorý umož-
ňoval „poobzeraf si" galaxiu, 
nachádzajúcu sa pod vplyvom sla- 
pového p"osobenia, z róznych strán. 

Pekným príkladom interakcie dvoch špirálových galaxií je dvojica NOC 
2207 (vpravo) a IC 2163 (vPavo). 
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Príklady takéhoto modelovania vi-
díme na nasledujúcich troch sériach 
snímok. 

V hornom rade je zobrazené stret-
nutie galaxie s dvakrát hmotnejším 
satelitom (satelitom označujeme ga-
daxiu, ktorá spósobuje slapové poru-
chy). Satelit sa pohybovat po hyper-
bolickej dráhe v smere kolmom na 
galaktický disk. Jeho rýchlost v per -
centre (bod rnaximálneho priblíženia 
galaxie a satelitu) bola 680 km/s. 
Študoval sa vývoj slapových porúch 
v disku galaxie od momentu pre-
chodu galaxie pericentrom, ktoré bole 
vo vzdialenosti 22 kpc od galaxie, 
v priebehu nasledujúcich 340 milió-
nov rokov. Interakcia sa skončila 
vytvorením takmer lineárneho chvos-
ta galaxie. Jej druhé špirálové ra-
meno sa za túto dobu úpine rozpadlo. 

Druhý rad ukazuje model, v kto-
rom mal satelit rovnakú hmotnost 
ako galaxia a pohyboval sa po pa-
rabolickej dráhe. Evolúcia slapových 
porúch trvala okolo 2,5 miliardy ro-
kov a skončila sa sformovaním dvoch 
špiráiových štruktúr: vonkajšej dvoj-
ramennej a vnútornej mnohoramen-
nei. 

V tretom rade snímok vidíme vý-
sledky výpočtov slapového pósobenia 
dvoch galaxií s rovnakýmd hmotnos-
tami• Obe sa pohybovali po hyper-
bolických dráhach so vzdialenostou 
pericentra 18 kpc. Satelit sa pohy-
boval v rovin galaktického disku 
v smere rotácie skúšobných telies. 
V tomto prípade sa vytvorila jedno-
ramenná špirálová štruktúra; od ga-
laxie sa odtrhla velká čast jej hmoty 
a odletela spolu so satelitom. 

Ukázalo sa, že pri vzc1h levých (pe-
ricentrická vzdialenošt 2,5 až 3 prie-
mery galaxie) alebo velmi rýchlych 
(rýchlost v pericentre 900 až 1000 

km/s) preletoch sú slapové deformá'-
cie galaxií nevýrazné. Galaxia na-
dobúda formu podobnú šošovici a špd-
rálové ramená nevznikajú. Naproti 
tomu pri tesných alebo pomalých 
preletoch sa špirálové ramená vy-
tvoria, a to tak, ze jedno je obyčajne 
výraznejšie rozvinuté. Túto charak-
teristickú zvláštnost matematických 
modelov je pravdepodobne možné 
aplikovat v prípadoch, ked je treba 
vyjasnit, či je daná sústava fyziká=l-
ne viazaná, alebo či máme dočinenia 
s efektem náhodnej projekcie nein-
teragujúcich galaxií. Ved spektrá, 
ktoré pomáhajú astronómom jedno-
značne vyriešit podobné problémy, 
sa doposial podarilo získat len pre 
nepaliný počet velmi jasných inte-
ragujúcich galaxií. 
Velká róznorodost pozorovaných 

tvarov interagujúcich galaxií je do 
značnej miery spósobená ich náhodi-
lou orientáciou voči pozemskému po-
zorovatelovi. K tomuto záveru sme 
dospeli štúdiom zobrazení modelov 
z róznych smerov. Ak interagujúce 
galaxie obiehajú okolo svojich ja-
důer opačnými smermi, potom zobra-
zena pripomínajú sústavu VV 19, 
ktorú Voroncov-VeIjaminov nazval 
„Telefón". V prípade, že interagujú 
galaxie s rovnakým smerom rotácie, 
sú zobrazena celkom podobné sú-
stave Arp 241. 

V posledaom období autor článku 
prd matematickom modelovaní pro-
cesov interakcie galaxií nezanedbal 
vlastnú gravitácáu skúšobných telies. 
V póvodnom modeli existoval rovin-
ný disk s určitým rozptylom rýchlos-
tí jednotlivých hviezd. Okrem hviezd-
neho disku bral do úvahy aj obejkty 
v galakťickej koróne, které je možné 
pozorovat v mnohých galaxiách. 
Výsledky modelovanda ukázali, že po 

uplynutí 400 milionov rokov sa v dis-
ku sfiormovai. špirálové ramená. Ak 
galaxia neinteragovala so satelitom, 
špirálové ramená, ktoré vznikali len 
v dósledku gravitačných javov v sa-
motnom disku, pretrvávali pomerne 
dlhú dobu — vydržali 5 až 6 obehov 
okolo galaktického j,adra. Pri blíz-
kom stretnutí so satelitom vznikali 
v galaktickom disku mohutné slapo-
vé mosty, které sa postupne rozpa-
dávali. Následky slapového pósobena 
potom v galaxiách pretrvávajú ešte 
pomerne dlho. 

V matematických modeloch lnte-
ragujúcich galaxií je nápadný vznik 
dvojitých slučiek a dalších útvaroch, 
aké pozorujeme aj v skutečných sú-
stavách. Prelet satelitu v smere kol-
mom na galaktickú rovinu spósobuje 
deformáciu galaktického disku: p13-
chý disk sa preta.bne do tvaru pís-
mena S. Podobné deformácie sú pre 
interagujúce galaxie typické. 

Rádioastronomické pozorovana 
umožnili odhalit aj deformácie ro-
viny galaktického disku Mlieěnej 
cesty. Predpokladá sa, že tieto de-
formácie zaprfěínilo slapové p8sobe-
ne Magellanových oblakov — sateli-
tovi naše] Galaxie. 

Móže vzniknút dojem, že fenomén 
interakcie vo svete galaxií prestal byt 
záhadou. Avšak mnohé interagujúce 
galaxie sa nedajú vysvetlit len me-
chanizmom slapových porúch. V jed-
notlivých sústavách pravdepodobne 
pozorujeme aj procesy fragmentácie 
galaxií. Ďalšie pozorovania interagu-
júeich galaxií a vytvorenie ich de-
tailnejších matematických modelov 
určite pomóže astronómov odhalit 
mnohé, dnes ešte nerozlúštené ta-
j omstvá. 

Preklad: M. Kopalová 

122 



Prachové 
prstence 
okolo Slnka 

Slnko je obklopené sústavou troch 
prachových prstencov. Jeden z nich, 
ten prostredný, ktorý je známy už 
dlhé roky — ako zodiakál.ne svetlo, 
můžeme niekedy pozorovat na nočriej 
ablohe ako široký jasný kužel svetla 
(obr. 1). Spůsobuje ho rozptyl slneč-
ného svetla na prachových časticiach. 
Vieme, že vačšina častíc takto už 
déMnejšie známeho prstenca sa na-
chádza pozdlž roviny ekliptiky a sia-
ha približne ad dráhy Merkúra až za 
dráhu Marsu. Otázka původu týchto 
častíc však nie je uspokojivo vyrie-
šená. Absorpciou a znovuvyžiarením 
slnečnej energie častice prachu po-
stupne strácajú kinetickú energiu 
a pomaly sa špirálovite približujú 

Obr. 2 — Vo vonkajších oblastiach slnečnej sústavy objavila družba IRAS 
další prstenec prachových častíc, ktorý obklopuje Sluko v pásme asteroidov. 
Na kresbe je znázornený dvoma typickými dráhami prachových častíc, ktoré 
sú mierne obklonené od roviny ekliptiky. 

k Slnku až do vzdialenosti, kde sa 
vyparujú. Približne za 10 tisíc rokov 
by sa prstenec mohol vyparit úpine. 

K objasneniu původu prachových 
čistíc prispeli pozorovania družice 
IRAS, ktorá objavila donedávna ne-
známy, druhý prstenec vo vonkaijších 
oblastiach slnečnej sústavy, medzi 
dráhami Marsu a Jupitera. Hmotnost 
všetkých čistíc v tomto prstenci je 
približne zhodná s hmotnostou aste-
ráidu o priemere 1 km. Ich teplota 
je v rozmedzí 165 až 200 K a pozoro-
vania ukázali ich rozdielnu priesto-
rovú hustotu. Častice 'obiehajú v róz-
nych dráhach, sklonených k rovine 
ekliptiky asi 9°. Fri pohIade z roviny 
ekliptiky (ako pozorovala IRAS) sa 
zdá, že častice vytvárajú na oblohe 
dva pásy po stranách hlavného prs-
tenca, ktorý sa nacháriza v rovine 
ekliptiky (obr. 2). Frank Low z aai-
zonskej univerzity navrhol dye mož-
né vysvetlenia původu týchťo pra-
chových častíc. Fredpokladal, že 
častice pochádzajú z rozpadu komét 
po zrážke s nejakým asteroidom. Ak 
sa takéto zrážky nevyskytujú čas-

Obr. 1 — Zodiakálne svetlo zvýšený jas nočnej oblohy v tvare žiariaceho 
kužela — můžeme niekedy pozorovat niekolko hodin po západe alebo pred 
východom Sluka. Vzniká rozptylom svetla na časticiach medziplanetárneho 
prachu, ktorý tvorí v rovine ekliptiky prstenec okolo Slnka medzi dráhami 
Merkúra a Marsu. 

tejšie ako disipácia prachových čas-
tíc, musel tento prstenec vzniknút 
len nedávno a mat by dočasný cha-
rakter. Preto je pravdepodobnejšie 
vysvetlenie, že prachové častice sa 
neustále doplňajú zrážkami malých 

asteroidov. Tento proces může trvat 
tak dlho, pakial budú existovat malé 
planétky. 

Z tohto zdroja by si pravdepodobne 
mohol doplňat svoje zásoby i tretí 
prachový prstenec, který sa nachádza 
najbližšie k Slnku, vo vzdialenosti 
len 2,8 milióna km — teda len dva 
priemery slnečnébo disku (obr. 3). 
Objavila ho skupina japonských 
a indonézskych astronómov počal 
úpiného zatmenia Sluka 11. júna 
minulého roku. Syuza Isobe z obser-
vatória v Tokiu je toho názoru že 
prstenec sa skladá prevážne zo sili-
kátových čistíc a leží blízko roviny 
ekliptiky. Celková hmotnost pracho-
vých častíc je pravdepodobne v raz-
medzí 1 až 10 miliónov ton a leh 
teplota je 1300 K. Vmútorný okraj 
prstenea by sa mal nachádzat už v 
malej vzdialenosti od Sluka, kde do-
chádza k vyparovaniu prachových 
čistíc. Tlak slnečného žiarenia potom 
unáša vzniknutý plyn naspat do von-
kajších oblastí slnečnej sústavy. 

Podia Sky and Telescope 3/1984 
RNDr. V. Vaculík 

Obr. 3 — Tretí, naj-
vnútornejší prstenec, 
objavili vo vzdiale-
nosti len dvoch slneč-
ných priemerov od 
Slnka japonskí a in-
donézski astronómo-
via počal zatmenia 
Sluka. Malá šedá 
škvrna je Mesiac za-
krývajúci slnečný 
disk, jasný pruh vla-
vo je čast objaveného 
prstenca. Ďalšie dye 
jasné plechy sú faloš-
né. Tmavá kruhová 
plocha predstavuie 
nasýtenie trubice de-
tektora. 
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Existuje v špirálových galaxiách miesto, 3de je vyššia pravdepodobnost 
vzniku života? Ak áno, čím je charakteristické? PodPa ,teórie L. Maročnika 
sa toto miesto vyznačuje určitou vzdialenostou od galaktického centra, v kto-
rom leží aj naše Slnko. Kružnica opísaná v tejto vzdialenosti (tzv. koro-
tačná kružnica) je podYa iautorov článku galaktickým pásom života. Aký 
počet civilizácií mčže ukrývat? Nehrozí im nebezpečenstvo zániku? Aká 
je možnost výskytu civilizácií rozvinutejších ako naša? Tieto otázky rozo-
berá článok, ktorý preberáme z časopisu Priroda 11/83. Autor! článku, ve-
deckí pracovníci moskovského IKI (Ústav kozmických výskumov AV ZSSR). 
Obaja sú doktormj fyzikálno-matematických vied a sú známi aj ako popu-
larizátori astronómie. L. Maročnik pracuje v odbore astrofyziky slnečnej 
sústavy, L. Muchin sa zaoberá problematikou vývoja planetárnych atmo-
sfér. 

Položme si najprv otázku: Musí 
sa život vo všetkých končinách ves-
míru vyvíjat na týoh istých zákla-
doch — chemických, biologických, 
fyzikálnych — ako život na Zemi? Ak 
odpovieme kladne, staviame sa na 
stranu antropického prístupu, podYa 
ktorého je na vznik akejkáTvek for-
my života potrebná voda a uhlík. 
Tento prístup rozpracoval ešte Dra-
ke. Kedže ide o prácu, ktorá má v 
problematike výskurnu existencie 
mimozemských civilizácií základný 
význam, zhrňme jej podstatné my-
šlienky. 

Drake sformuloval vztah, podYa 
kterého možno odhadnút mn•ožstvo 
mimozemských civilizácií N v našel 
Galaxii: 

N = n . P1 . P2 . P3 . Py . t/T, 
kde n je počet hviezd v Galaxii, P1
určuje pravdepodobnost, že hviezda 
má planetárnu sústavu, P2, P3 a P, 
pravdepodobnost existencie života, 
rozumu a tecbnológie, t ie priemer-
ná dlžka trvania technologiekej éry 
(táto veličina je v znac"nej miere 
neurčitá) a T je vek Galaxie. Vidíme, 
že v tejto rovnici majú určitú čísel-
nú hodnotu len n = 2.1011 a T = 
15.109 rokov. V súčasnosti nemožno 
určit s dostatočnou presnostou._hod-
noty ostatných členov, čo vedie k 
protirečivým odhadom možného poč-
tu civilizácif. 

Najváčšou neurčitostou sa vyzna-
čujú najm5 veličiny P2 a P3, pričom 
P2 označuje pravdepodobnost, že na 
danej planéte existuje život, P3 prav-
depodobnost prítomnosti rozumu. K 
týmto dvom členem uvedieme nie-
koYko poznámok. 

Problém vzniku života — jeden zo 
základných problémov prírodných 
vied — je dnes ešte daleko od koneč-
ného riešenia. Existujú len všeobec-
né teoretické úvahy, ako aj experi-
mentálny materiál, ktorý nasvedčuje 
tomu, že je možné získat dostatočne 
zložité organické molekuly zo zmesi 

L. S. MAROČNIK, L. M. MUCHIN 

jednoduchých plynov. Nikomu sa 
vak doteraz v modelovom pokuse 
nepodarilo umelo vytvorit mechaniz-
mus translácie, spojitost transkripcie 
a translácie (prepis a preklad genetic-
kej informácie zakódovanej v štruk-
túre DNK prostredníctvom RNK) ; ne-
podarilo sa zatial vytvori ucelenú 
teóriu vzniku a vývoja genetického 
kódu. PodIa nášho nádoru až získa-
mie živého organizmu in vitro z po-
čiatočných vychodzíoh neorganických 
zložiek umožní vyriešit záhadu vzni-
ku života. '1`ažko povedat, kedy sa to 
podarí. Približne tie isté argumenty 
možno použit aj pri veličine p3. 

VODNO-UHLÍKOVÝ ŠOVINIZMUS 

Veda dop:osial neobjasnila mecha-
nizmus podmieňujúci vznik rozum-
ného života. Nepochybne, na tretej 
planéte od Sluka existuje život a roz-
vinutá technologická civilizácia pri- 
pravená vstúpif do komunikatívnej 
fárzy svojho vývoja — fázy spojenia 
s mými civilizáciami. Tento fakt pri- 
viedol viacerých vedcov k formulácii 
globálneho antropického princípu, 
ktorého podstata spočíva v nasledu- 
júcej úvahe: Vesmír je taký, ako ho 
vidíme, protože existujeme. Fyzikálne 
zákony sú v nalom vesmíre také, že 
um,ožňujú existenciu atómov, mole-
kůl, hviezd, planét a napokon i ži-
vota. Tento princip ,po prvykrát sfor- 
mulovali pred vyše štvrtstoročím G. 
M. Idlisi), I. D. Novlkov, A. G. Pol- 
narev a I. L. RozentaP na základe 
analýzy možností vzájomne viaza- 
ných zmien dvoch veličin, vytvore- 
ných z fundamentákiych fyzikálnych 
k,onštánt 

2ae2 2;rGmn2
h c ae h c 

(e — náboj elektrónu, h — Plancko-
va konštanta c — rýcMost svet-
la, G — Newtonova gravitačná 
konštanta, mp — hmotnost protónu). 
Tým ukázali, že — ako sa zdá — exis-
tuje len jedem interval zmien ae a ag, 
v ktorom je možná existencia zloži-
tých štruktúr až po živé systémy. 

Náš vesmír samozrejme patri do 
tohto „ostrova stability". Ako uká-
zali autori zmienenej práce, detail-
nejšie skúmanie tejto otázky móže 
viest k zisteniu existencie súborov 
vesmírev aj v mých oblast7~ch prí-
pustných zmien hod'nót fundamen-
tálnych konštánt. Pre naše potreby 
stačí poukázat na najdóležitejšie dó-
sledky tejto práce, ktoré majú v pro-
blematike výzkumu mimozemských 
civilizácií principiálny význam. 

1. V každom mieste nášho vesmíru, 
kde plana zákony súřasnej fyziky, 
možno pripustit existenciu stabil-
ných, zložitých štruktúr a v koneč-
nom dósledku aj života. 

Z. Hoci to nie je očividné, z antro-
pického principu vyplýva, že život 
vo všetkých oblastiach nášho vesmí-
ru vzniká jedným a tým istým spó-
sobom, •na rovnakom chemickom zá-
klade. Týmto základom je na jednej 
strane voda ako univerzálne rozpúš-
tadlo a na druhej strano uhlík ako 
centrálny atóm vo všetkých biolo-
gicky dóležitých zlúčeninách. To zna-
mená, že v našem vesmíre s určitou 
hodnotou ze taško si možno predsta-
vit existenciu vysokoorganizovanej 
živej hmoty na základe kremíka. 
Tento dósledok sa nazýva vodno-uh-
líkový šovinizmus. 

Ako vidíme, oba dósledky vnášajú 
do problematiky mimozemských ci-
vilizácií značnú dávku optimizmu. 
Na jednej strane neexistuje žiaden 
základ pre tvrdenie, že život na Zemi 
je unikátnym javom a na druhej 
strane sa v urcitom zmysle musí mi-
mozemský život podobat nášmu. Na 
tomto mieste však neuvažujeme 
o možnosti prechodu k superrozumu 
splynutia človeka so strojom a po-
dobné tažko predvídateTné varianty 
daišieho vývoja rozumného života. 
Treba poznamenat, že antropický 
princip, z fyzikálneho i filozofického 
hIadiska, zavrhuje možnost unikát-
nosti pozemského života. Z pozícií 
súčasnej teoretickej fyziky i pozoro-
vaných astrofyzikáinych údajov ten-
to princip upevňuje a rozvíja velkú 
víziu Giordana Bruna o početnosti 
obývaných svetov. 

Antropický princip však nedovo-
luje odhadnút možný počet mimo-
zemských civilizácií ani v nalej Ga-
laxii, tým menej v celom vesmíre. 
Musíme si priznat, že problém exis-
tencie a rozšírenia mimozemského 
života je dnes ešte daleko od koineč-
ného riešenia (ak je •nejaké konenčné 
riešenie vóbec možné) a právo preto 
sú hTadiská špecialistov protikladné. 
Niektorí predpokladasjú, že sme v Ga-
laxii sami, pričom na podporu svojho 
radikálneho stanoviska uvádzajú celý 
rad solídne podložených argumentov; 
súča.ne sa však uvažuje dokonca aj 
o možnosti objavenia supercivilizá-
ciíii v jadre Galaxie a diskutuje sa 
o charakteristických zvláštnostiach 
rozvoja superrozumu. 

Hlavné otázky, či existujú mimo-
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zemské civilizácie, kde a ako leh bia-
dat, zostávajú otvorené. Existuje 
však možnost zúžit problém a po-
kúsit sa odhadnút (v čisto pravde-
podobnej rovino) počet technologic-
kých civilizácii 'nášho pozemského 
typu v Galaxii. (Pod pojmom tech-
nologické oivilizácie rozumieme tie 
civilizácie, ktoré pre svoju existe-
ciu a rozvoj využívajú stroje a me-
chanizmy.) 

Prístup k riešeniu takejto úlohy 
sa na pohlad zdá jednoduchý. Treba 
brat do úvahy celkový počet hviezd 
typu nášho Slnka v Galaxii (žitý tr-
paslík spektrálnej triedy G 2), pred-
pokiadat, že okolo každej takejto 
hviezdy obieha prinajmenšom jedna 
obývaná planéta, odhadneme tak hor-
nú hranicu množstva civi]izácií
v Galaxii. Podobný prístup však nie 
je celkom správny; nemožno pred-
pokladat, že by hviezdy s rozdielnou 
vzdialenostou od stredu Galaxie 
mohli mat rovnaké podmienky. 

Je dobre známe, že paša Galaxi•a 
nerotuje konštantnou uhlovou rých-
io5tou (ako tuhé teleso), ale diferen-
oiálne, t. j. od wrčitej vzdialenosti od 
centra uhlová rýchlost objektov po-
stupne klesá. Naproti tomu špirálové 
ramená — v podstate sú to hustotné 
viny, ktoré sa šíria hviezdnou po-
puláciu galaktického disku — rotu-
jú konštantnou uhlovou rýchlostou. 
Z tohto dáležitého faktu vyplýva, že 
v určitej vzdialenosti od stredu Ga-
laxie rotujú objekty galaktického dis-
ku a špirálové ramená synehrónne. 
Táto vzdialenost od centra Galaxie 
— korotačná kružnica — reprezentu-
je aj z hYadiska fyzikálnych podmie-
nok osobité miesto v Galaxii, váaka 
ktorýrn mohla okólo naše] hviezdy 
vzniknút planetárna sústava2l. Je 
však dóvod domnievat sa, že nielen 
vznik planetárnej sústavy, ale aj sa-
motný vznik života velmi úzko sú-
visí s polohou Sluka v tesnej blíz-
kosti korotačnej kružnice. 

SUPERNOVA — ZROD I ZÁNIK? 

Jedným z predpokladov vzniku sl-
nečnej sústavy bole vzplanutie blíz-
kej supernovy — ešte vtedy, keá sa 
prachoplynný oblak, predchodca Sin-
ka pohyboval v špirálovom ramene 
Strelca. Vek slnečnej sústavy 4,6 mi-
liárd nekov sa zhoduje s dobou, keá 
sa naša hviezda so svojím planetár-
nym systém~om dostala z miesta svoj-
ho zrodu do priestoru medzi špirá-
lovými ramenami Strelca a Perzea, 
kde sa pohybuje dodnes. Co sa však 
stane, keá sa Slnko dostane do špi-
rálového ramena Perzea, ku ktorému 
sa pomaly približuje? Nehrozí ne-
bezpečie, že výbuch supernovy, kto-
rý podriietil vznik slneenej sústavy, 
stane sa príčinou zániku našej civi-
lizácie? Ved pravdepodobnost ožia-
renia blízkou supernovou je v špi-
rálových ramenách podstatne vyššia. 
Ak skutočne hrozí takéto nebezpečie, 
potom podobný osud znejme očakáva 
aj lné civilizácie, ktoré vznikli v ko-
rotačnom prstenci. 

Už V. I. Krasovskij a I. S. Šklov-
skij sa v roku 1957 zaoberali otáz-
kou, do akej vzdialenosti dokáže vý-
buch supernovy ovplyv+nit biosféru 
na planéte. Hlavným efektom vzpla-

nutia blízkej supernovy je približne 
stonásobné zvýšenie intenzity koz-
mického žiarenia do polomeru asi 
10 pc. Je známe, že prirodzené rá-
dioaktívne pozadie na Zemi, ktoré 
spósobuje kozmické žiarenie, vedie 
k dávke ožiarenia asi 0,04 róntgenu 
ročne. Fri výbuchu blízkej superno-
vy by sa mohla úroveň žiarenia zvý-
šit až na 4 róntgeny ročne a slnečná 
sústava by sa pohybovala v prostre-
dí vysokej radiácie až 10 000 rokov. 

6účasne je známe, že celková 
stredná pravdepodobnost smrti člo-
veka v dósledku ožiarenia pni dávke 
1 rSntgenu, je úmorná p = pi -I- P2 = 
= 1,4 . l0 rčntgen-1, kde p je su-
máane riziko smrti, pi =10 rSnt-
gen-1 je riziko smrti v dósledku ra-
koviny a p2 = 0,4.10 rčntgen-1 je 
riziko smrti v dósledku letálnych 
mutácií (t. j, zrodu životaneschop-
ných osób). 

Hrubý odhad ukazuje, že pri dávke 
ožiarenia okolo 4 riintgenov ročne 
musí každoročne zomierat okolo 
0,056 %o populácie, pokial sa rozsah 
zániku neprekryje reprodukciou —
prirodzeným prírastkom populácie 
v dósledku pórodnosti. V súčasných 
podmienkach tvorí každoročný prí-
rastok populácie približne 2,3 °/n. čo 
dostatočne prevyšuje riziko vyhynu-
tia v dósledku ožiarenia. V minulosti 
však bol prírastok populácie pod-
statne nižší. 

Ako vyplýva z tabulky, v ranýč 
etapách rozvoja našej civilizácie 
mohlo vzplanutie blízkej supernovy 
viest, k zániku Yudskej populácie, 
keáže prirodzený prírastok populácie 
bol menší oko riziko smrti z ožiare-
nia. Rozumie sa, že s týmto záverom 
musíme zaobchádzat velmi opatrne, 
keáže tu operujeme s malým rozdie-
lom dvoch velkých veličín (absolútny-
mi hodnotami pórodnosti a úmrtnosti 
populácie). V budúcnosti sa bude 
musiet prírastok populácie prudko 
zmenšit, pretože ,paša planéta len taž-
ko móže zabezpečit životné funkcie 
vine ako 10 miliárd Yudí. Preto so 
známymi výhradami možno predp,o-
kladat, že v budúcnosti bude riziko 
zániku v dósledku ožiarenia podstat-
ne vyššie, ako možný prírastok po-
pulácie. 

Samozrejme, dnes je tažké robit 
prognózy o budúcnosti našej civili-
zácie, ktorá na jednej strane móže 
vynájst efektívne prostriedky ochra-
ny svoje] planéty pred dlhodobým 
ožiarením z kozmu. Je však nutné 
zdóraznit, že civilizácie nachádzajú-
ca sa bližšie k jadru Galaxie, t. j. 
mimo korotačného prstenea, je vy-
stavená omnoho vyššiemu riziku dó-
sledkov vzplanutí blízkych supernov, 
keáže častejšie prechádza špirálový-
mi ramenami. 

JE ŽIVOT LEN NÁHODA? 

Za dobu života civilizácie ttot3l, 
podobnej našej, budeme považovat 
dobu, počas ktorej sa hviezda na-
chádza medzi špirálovými ramenami 
Galaxie. S využitím galaktického an-
tropického princípu je možné odhad-
nút hornú hranicu celkového počtu 
civilizácií nášho typu v Galaxii. 
V zóne korotácie sa nachádza približ-
ne 7.10 hviezd slnečného typu. 

V nalom článku sme už uviedli Dra- 
keovu rovnicu udávajúcu počet roz-
vinutých civilizácií v Galaxii, nachá- 
dzajúcich sa na určitej úrovni svoj-
ho technologického rozvoja. Teraz, 
v súhlase s galaktickým antropic- 
kým princípom, je nutné túto rov- 
nicu zamenit vztahem 

N = nc2korot , pi  . p2 . P3 . p4• 
ts 

ttot 
kde ts predstavuje čas odčítaný od 
výstupu danej planetárnej sústavy 
(spolu s jej civilizáciou) zo špirálo-
vého ramena, v ktor•om sa zrodila; 
n02korot = 7. 10~. Hornú hranicu pne 
N určíme, as položíme P1 = P2 = 
= P3 = P4 = 1. Zodpovedá to pred-
poklradu, že v zóne korotácie sa počet 
hviezd, ktoré majú planetárny sys-
tém a v nej rozumný život, rovná 
02korot, t. j. počtu hviezd slnečného 
typu v zóne korotácie. (Takáto hypo-
téza v podstato zodpovedá duchu ga-
laktického antropického principu). 
Keáže ttot — doba prechodu Slnka 
medzi galaktickými ramenami je asi 
7,8 . 109 nekov a ts = 4,6.109 nekov, 
možný počet civilizácií na naše] 
technologiokej úrovm,i v zóne korotá-
cie m8že byt približne 4. i0, čo je 
značný počet. 

Nie je tažké nájst pomer možného 
počtu civilizácií rozvinutejších ako 
naša k počtu civihzácií, ktoré svo-
jou úrovňou za nami zaostávajú. Je-
ho hodnota je blízka 0,7. 

Tieto odhady vychádzajú z hornej 
hranice možného počtu technologic-
kých oivilizácií v rámci hypotézy ga-
laktického antropického princípu. 
P,okia? skutočne nie sme vo vesmíre 
sami, obežnú dráhu, po ktonej sa sl-
nečná sústava pohybuje v Galaxii, 
mohli by sme nazvat „dráhou života" 
a korotačný prstenec „pásom života" 
v Galaxii. Dolná hranica počtu tech-
nologických civilizácií je zjavne n = 
= 1, čo zodpovedá našej unikátnosti 
vo vesmíre. V takomto prípade by 
však existencia našej civilizácie bo-
ia náhodná. 

Ak použijeme prirovnanie známych 
spisovateIov sel-fi braxov Strugac-
kých, vznik našej civilizácie na okra-
ji Galaxie, kde leží Sluko, bol by len 
akýsi „piknik na okraji cesty", kto-
rý usponiadala príroda a ktorý len 
náhodne viedol ku vzniku našej ci-
vilizácie. Predstava je to zaujímavá, 
avšak treta konštatovat, že odporu-
je antropickému princípu. 

Preložil: Z. Urban 

Poznámky. 

1) PodIa klasifikácie vytvorenej N. S. 
Kardačevom sa pod pojmom su-
percivilizácie, alebo civilizácie ty-
pu III, chápu také civilizácie, kto-
ré pre svoju existeneiu využívajú 
resp, používajú energiu úmernú 
energetickému výkonu svojej ga-
laxie. 

2) Túto teóriu formuloval prvý Ree-
ves, potom ju rozpracoval Maroč-
nik — pozn Kozmos 1/83. 

s) ttot — celkový čas života civilizá-
cie nášho typu, ktorý v súhlase 
s galaktickým antropickým prvn-
cípom je časem, ktorý sa daná 
hviezda (a jej civilizácia) pohy-
buje ad jedného špirálového rame-
na ku druhému. 
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Milisekundový pulzar 
— tretie dejstvo 

V Kozmose 2/83 a 5/83 sane už 
priniesli správu o objave a pozo-
rovaní milisekundového pulzara 
PSR 1937 -f- 214, ktorý má v rádio-
vej •oblasti periódu len 1,56 mili-
sekundy. Upútal nflelen extrémne 
krátkou periódou, ale aj jej velmi 
pomalými zmenami. Ďalším pre-
kvapením boly stotožnenie pulzu_ 
júoeho rádiového zdroja s hviezdou 
20m, čo by znamenalo, že v optic-
kej oblasti je druhým najjasnejším 
puizarom. 

Z viac ako tristo známych rá-
diových pulzarov sa podarilo clo-
teraz nájsf v optickej oblasti len 
dva: pulzar v Krabej hmlovine má 
jasnost 16m a pulzar v súhvezdí 
Vela je slabší ako 23m. Objav mi-
lisekundového pulzara bol príleži-
tosfou skúmaf další pulzar nielen 
v rádiovej oblasti, ale aj v optic-
kej časti spektra a presvedčif sa, 
či výsledky získané z optických 
pozorovaní pulzara v Krabej 
hmlovine možno aplikovat aj na 
ostatné pulzary 

Astronómovia však boli skeptic-
kí. Štyri nezávislé skupiny ziuera-
li oplůdkú polohu kandidáta a zis-
tili, že sa od polohy rádiového 
zdroj'a líši o 1,96' ± 0,40', čo zna-
mená rozdiel štyrikrát váčší ako 
chyba merania. Preto je namieste 
otázka, či móže byt optická iden-
tifikácia milisekund-ovéh.o pulzara 
správna. 

Tento problém ma`li vyriešif po-
zorovania dalších dvoch pracov 
ných skupín, ktoré sa pokusili ove-
rif, či hviezda pulzuje nielen v rá-
diovej, ale aj v optickej oblasti. 
Možno totiž predpdkladaf, že pul-
zary — rovnako ako najznámejší 
z nich v Krabej hmlovine — pul-
zujú vo všetkých oblastiach spek-
tra s amplitúdou dosahujúcou tak-
mor 100 0/p svojej maximálnej 
jasnosti. 

Skupina R. M. Manchestera oz-
námila v cirkulári IAU Č. 3795, že 
pomocou 4 m anglo-austráiského 
dalekahIadu dokázala pulzácie s 
amplitúdou dosahujúoou len 1 0/0 
raximálnej jasnosti optického 
kandidáta. Druhá skupina pod ve-
dením Middleditcha nenašla pul-
zácie s príslušnou frekvenciou ani 
na 2,3-metrovom ďaiekohIade Ste-
wardovho observatória, ani pomo-
cou 4-metrového zloženého tele-
skopu. 

Hod sa ukázalo, že optický kan-
didát pravdepodobne nebol určený 
správne, obe merania sú pozoru-
hodné — ukázali totiž, že je možné 
nájsf optický obraz rádiového pul-
zara aj vtedy, ak je slabší ako 

20' . Ak by mal milisekundový 
pulzar typickú svetelnú krivku 
pulzarov a ak sú uskutočnené me-
rania správne, potom má tento 
pulzar hviezdnu veTkosf len 25m, 
čo predstavuje 1 %o celkovej jas-
nosti doteraz uznávaného kandi-
dáta. Hodnota 25m leží na hranici 
dosahu súčasných najvýkonnejších 
d.alekohIadov, a preto nádej nájsf 
milisekundový pulzar na fotogra-
fických platniach jé minimáina. 
Pozoa-ovania zároveň ukázali, že 
pulzar PSR 1937 -h 214 sa liši od 
pulzara v Krabej hmlovine .svojou 
malou jasnosfou a nepatrnými 
zmenami periódy. NIe je teda jeho 
mladším bratom, ale nanajvýš 
vzdialeným príbuzným. 

Podia SuW 1/1984 
—rv—

Korko radu 
má kométa? 

P,odla modelu, ktorý vypracoval 
Whipple, je kometárne ladro •zlože-
né z ladu H2O, kameňov a prachu. 
Model síce súhlasí s pozorovaniami, 
ale prítornnost čiastočiek ladu sa po-
darilo dokázat až nedávno z foto-
metrických pozorovaní už troch ko-
met pomocou infračerveného áaleko-
hladu NASA na Mauna Kea (Havaj). 
Prvou bola kométa Bowel a Panther 
r. 1982. K nim pribudla vlani komé-
ta Cerais. 

Zlatit pevné ladové řactice v atmo-
sfére kométy je možné len vtedy, ak 
má komét pri prechode perihéliom 
vzdialenost od Slnka väčšiu ako 2,5 
AU, lebo pri v5čšom priblížení by 
lad rýchlo sublimoval. Kométa Čer-
nis bota pri prechode perihéliom 
v júli 1983 vzdialená od Slnka 3,32 
AU a mala jasnú komu, a preto po-
skytla vhodnú príležitost pre tieto 
pozorovania. Fotometrické pozorova-
nia v spektrálnej oblasti 1 až 20 pm 
ukázali výrazný absorpKmý pás ladu 
pri 3 pm. 

Vodný lad však nie je jediný, 
ktorý má • v tejto oblasti spektra ab-
sorpčný pás. Aj vazby atómov C—O, 
C—H, N H majú vibračné prechody 
bílzko 3 pan. V prospech vodného 
ladu však svedčí najmá jeho očaká-
vané vysoké zastúpenie i stabilita vo 
vzdialenostiach okolo 3 AU, kde sa 
metánový lad, ktorý je prchavejší, 
už rýcblo vyparuje. Okrem toho aj 
laboratónne experimenty, pri ktorých 
sa napodobňuje prostredie v konve 
i rozloženie intenzity v absorpčnom 
páse v porovnaní s modelom, hovo-
ria v prospech tejto interpretácie. 

Kolko ladu obsahuje kométa? Za 
predpokladu, že ladové ciastočky 
rozptylujú len o niečo menej žiare-
nia s vinovou dlžkou od 1 do 2 pna 
a majú rozmery maximáine 20 µm, 
vychádza hmotnost ladu v korce do 
108 kg. Ak sú ladové zrnká váčšie, 
do 100 um, ladu je v kométe asi 
šestkrát viac. 
Podla Astrophysical Journal Letters 
277, L Y75 (15. 2. 1984) —mš—

Protogalaxia, ktorá 
nikdy nevyrastie 

Unikátny a pritom náhodný ob-
jav podaril sa radioastronómom 
z Cornellovej univerzity pri pozo-
rovaní pomocou rádioteleskopu 
v Arecibo: Namierili prístroj (kvó-
li kalibrácii) do „prázneho" me-
dzigalaktiokého pri,estoru, kde 
podIa všetkého neznal byt nijaký 
rádiový zdroj — a zachytili signá-
ly na vine 21 cm. Ako sa ukázalo, 
signály vychádzajú z okraja vel-
kého oblaku neutrálneho atomár-
neho vodíka. 

Tento oblak je na rozdiel od 
vše'tkých doteraz známych oblakov 
nápadne izolovaný. Leží v strede 
skupiny galaxií v súhvezdí Leva, 
mech i objektmi M 95, M 96 a M 105 
a nepatrí ku žiadnej z nich. Na 
gailaxiách, ktoré ho obklopujú, tiež 
nevidno žiadne znaky intera'kcie 
s oblakom. Zdá sa pravdepodobné, 
že oblak leží v rovnakej vzdiale-
n'osti ako skupina okoltých gala-
xií — 30 miliónov svetelných ro-
kov. V tom prípade má lineárne 
rozmery 30 tisíc svetelných rokov 
a hmotnost 8 až 30 miliárd Mo. U-
kázalo sa však, že je prekvapujúco 
riedky: má stokrát menšiu hustotu 
než je medzihviezdna látka v našej 
Galaxii. Preto neprekvapuje, že 
v ňom neprebieha proces tvorby 
hviezd. Oblak je teda malou pro-
tog.alaxiou, ktorá •sa však na bežnú 
galaxiu nikdy nevyvine. 

Hmotnost, určená iba z vodíka, 
vychádza príliš nízka na to, aby 
sa oblak mohol uciržat pokope 
vlasiaiou gravitáciou, ktorá by mu-
sela prekonávat aj pozorované 
vnútorné pohyby v oblaku. Ak by 
okolo neho bol hordei plyn, kto-
rého tlak by zabraňoval rozptýle-
niu oblaku, dalo by sa to zistit pri 
rántgenových prehliadkach. Aus-
triker z Princetonskej univerzity 
dodáva, ze obj°av protogalaxie je 
niečo také, ako keby sane dnes 
našli nažive kultúru doby kamen-
nej. 

Podia Sky and Telescope 4/1984 
—zvk-
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TRI 
Magellanove 
MRAKY 

Velký a Malý Ma-
gellanov mrak —
ozdoba južnej ob-
lohy. Keá si všim-
neme nepravidelný 
tvar týchto blíz-
kych satelitných 
galaxií Mliečnej 
cesty, vidíme, že 
iesú stopy vzájom-
nej interakcie. Rá-
dioastronomické 
pozorovania uká-
zali dósledky ich 
volakedajšieho 
priblíženia ešte po-
drobnejšie. 

Výsledky rádioastronomických 
pozorovaní pomocou 64-metrového 
rádioteles~kopu v Rarkes (Austrá-
lia) ukázali, že Malý Magellanov 
mrak sa skl'adá z dvoch samostat-
ných galaxií, ktoré sa nám pre-
mietajú na to isté miesto oblohy. 
G'alaxia, ktorá leží bližšie k nám, 
dostala označene Zvyšok Malého 
Magellanovho mraku a menšia, 
ktorá leží za ňou, má názov Mini-
Magellanov mrak. 

Už roky bole známe, že žiarenie 
vodíka zo všetkých oblastí Malého 
Magellanovho mraku má dye od-
lišné hodnoty Dopplerovho posu-
nu, ktoré zodpovedajú rozdielu 
rýchlostí asi 30 km/;s. Aj merania 
radiálnych rýchlostí hviezd, oblastí 

ionizovaného vodíka i planetár- 
nych hmlovín v Malom Magellano- 
vom mraku ukazujú dvojaké hod-
noty. Austrálski astronómovia, 
ktorí pom000u rádi•oteleskopu 
v Parkes urobili kompletnú pre- 
hliadku rozloženia neutrálneho 
vodíka vi celom Malom Magella- 
novom mraku, prišli k záveru, že 
ide o dva samostatné oblaky plynu, 
ktoré patria dvom rozličným ga- 
laxiám. Hoci sa na oblo°he prekrý- 
vajú, v skutočnosti svá •od seba 
vzdialené 20 000 svetelných r•okov 
a vzd~aTujú sa jedna od druhej 
rýchlosÉou 30 km/s. 

Tieto pozorovania sú v súlade 
s teoretickými pr'acami, podTa kto- 
rých sa asi pred 200 miláónmi ro-

- 72 
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-74 

kov Velký Magellanov mrak de-
stal do blízkosti Malého. Fri tamto 
tesnom priblížení sa pásobením 
slapových síl Malý Magellanov 
mrak roztrhol na dye &sti, takže 
vznikli dye galaxie, ktoré sa od 
seba vzďaIujú v smere zorného 
lúča. 

Podia austrálskych astronómov, 
k°torí predniesli výsledky svojej 
práce na Sympóziu IAU v Tiibin-
gene v septembri 1983, mini-ga-
laxia, ktorá vznikla ri tejto in-
ťerakcii, má asi 20 0/o hmotnosti 
celého systému Malého Magella-
novho mraku. 

Podia l;ky and Telescope 4/1984 
—tf—

ih 20m lh OOm Oh 40m 

Malý Magellanov mrak — to sú v skutečnosti dye galaxie, ktoré sa na oblohe prekrývajú. Bližšie k nám leží 
hmotnejšia w nich (biela kresba), za ňou, vo vzdialenosti 20 tisíc svetelných rokov. je Mini-Magellanov mrak (čier-
na kresba). Ukázala to rádiová mapa neutrálneho vodíka na vine 21 cm, kde sú odlišené oblasti s rozdielnym Dopp-
lerovským posunom — z čoho je zrejmé, že jde o dva oblaky plynu, patriace dvom rozdielnym galaxiám. 
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Napište 
O svojom 

d'alekohl ade! 

Zrcadlový dalekohled 
Newton 150/1520 
Túžba vlastnit kvaliimý a výkonný astrono-
mický prístroj priviedla už mnoho amatérov 
k stavbe vlastného daYekohPadu. Začiatky 
však bývajú vždy éažké. Malé praktické skú-
senosti či nedostatek potrebného materiálu a 
optiky dokážu odradit nejedného nadšenca 
pre astronómiu. Cesta od okuliarových dale-
kohradov ku skutočným astronomickým prí-
strojom je náročná a vyžaduje si značnú 
trpezlivosf. Tento vývoj prekonal za pomoci 
skúsených amatérov z Valašského Meziříčí, 
Josefa Vaigla a jeho syna Václava, aj autor 
príspevku Bohuslav Pelc. Najjednoduchšie 
dalekohTady už dávnejšie vymenil za Newton 
150/1520 vlastnej výroby so špičkovou para-
!aktickou montážou, ktorý nám predstavuje vo 
svojom článku. 

ĎalekohPad Newton 150/1520 Bohuslava Pelca zaujme 
predovšetkým presne vypracovanou montážou a netra-
dičným spósobom výroby tubusu. 

Umiesbnenie a prichytenie optiky. 
obr. 1 
1 — tubus, 2 — objímky tubusu (hliník), 3 — puzdro zr-
kadla (hliník), 4 — koženkové medzikružie, 5 — zrkad-
lo o priemere 152 mni, hrúbka 20 mni, účinný priemer 
150 mm, 6 — lúce prichytájvajúce pomocné zrkadielko 
(pozinkovaný plech hrúbky 0,5 mm v rozostupoch 
120 0 ). 7 — mosadzná trubička, 8 — centrovacia tyčka 
(hliník), 9 — puzdro pomocného zrkadielka (hliník hrúb-
ky 0,5 mm), 10 — vystužovacie krúžky (hliník 2 X 4 mm 
o priemere 172 mm), 11 — objímka k okulárovému vý-
tahu (dural) 

obr. 2 
Prichytenie okulárového výtahu. 
1 — redukcia okulárového výtahu (dural), 2 — zakon-
čejnie okuláru (dural) 
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obr. 3 
Prí stroj možno použit nielen na priame pozorovanie 
volným okom, ale i na fotografovanie v pr&nárnom 
ohnisku. Stačí zamenit okulárový výtah za redukoiu 
pre fotoaparát (lubovoianá zrkadlovka), nastavit foto-
aparát, namierit prístroj na zvolený objekt a expono-
vat. Presná montáž a jemný pohyb umožňuje Tubo-
volnil expozíciu. Na obrázku: 1 — redukcia (dural), 2 —
za,i_stovacia a vymedzovacia matica (dural). 

skelná tkanina 
120 g/m2 vrstva 0,3 mm 

skelná tkanina 
350 g/m2 vrstva 1,2 mm 

separační folie 

motouz (juta) 

forma 

obr. 4 
Zaujímavé riešenie výroby tubusu laminovaním bude 
istotne podnetom pre mnohých čitatelov ku zhotoveniu 
nielen tubusu, ale i dalších častí dalekohladu a mon-
táže touto metódou. 

Dlouho jsem toužil postavit si výkonný daleko-
hled. Nedařilo se mi však pro takový přístroj sehnat 
optiku, hlavně objektiv. Až seznámení s Václavem 
Vaiglem, později také s jeho otcem Josefem Vaig-
lem z Valašského Meziříčí, který mi vybrousil vý-
borné zrcadlo, mi umožnilo si takový dalekohled 
postavit. Odborné rady na sestavení optíských částí 
dalekohledu ani poskytl Václav Vaigl. Z literatury 
mi nejvíce posloužila kniha Borise Valní'čka „Mo-
derní technika v astronomii". Při stavbě daleko-
hledu jsem se snažil vyvarovat hlavně použití dřeva 
a jiných nestálých materiálů, které podléhají de-
formacím, dále rpak různých kaíkolomných konstruk-
cí, které občas u amatérskyoh 'dalekohledů vídáme. 

Optika 

Objektiv dalekohledu tvoří kulové pohliníkované 
zrcadlo o H 152 mm, 20 mm silné, f = 1520 mm. 
Zrcadlo je uloveno v hliníkovém pouzdře, podlože-
no koženkovým mezikružím a po obvodě obloženo 
korkovými oproužky proti styku s kovem. K pouzdru 
je přišroubováno třemi šroubky M2 a upínk.anli ve 
tvaru „L". 'Pouzdro zrcadla je k objímce tubusu ,při-
šroubováno třemi šroubky M3, rozdělenými po ob-
vodě po 120 °. U každého šroubku jsou ještě da1~í 
dva šroubky M3, které mají závity v pouzdře zr-
cadla aopírají se o 'objím'ku tubusu, čímž se cen-
truje hlavní zrcadlo. Mezi pouzdrem zrcadla a ob-
jímkou tubusu je vůle 1 mm vymezena pro cen-
trování. 

Pomocné zrcátko je abdélnikové 40 X 30 mm o sí-
le 5 mm. (Vyzlkoušel jsem •i hranol s naprosto stej-
ným výsledkem.) K uchycení rovinného zrcátka 
slouží blintkový plech 'o síle 0,5 mm ohnutý dó tva-
ru „U", přišroubovaný k centrované hliníkové ty-
čince advěma zápustnými šroubky M2. Tyčinka je 
vsunuta do mosazné trubičky a přichycena šesti 
centrovacími šroubky M3. Paprsky jsou z pozinko-
vaného ;plechu o síle 0,5 mm, připájeny k mosazné 
tyčince .a uchyceny k hliníkové objímce tubusu tře-
mi šroubky M3. 

Hledáček dalekohledu má průměr objektivu 30 
min, okulár j(e 'opatřen mitkovým křížem, zvětšení 
6X. 

Okulárový výtah 

Celý optidkýsystém je zakončen objímkou pro 
našroubování redukce k okulárovému výtahu ,nebo 
redukce pro iotoapará`t — 'o'br. 3. Všechny kuláry, 
které ,používám, jsou našroubovány do stejného za-
končení — obr. 2, pozice 2. Šroubování •do redukce 
okulárového výtahu se využívá na zaostřování. 

Používám celkem šest okulárů, čtyři Kelln-erova 
typu a dva ortoslkopieé, které jsem získal většinou 
na inzerát. 

f mm zvětšení X 
celkové zvětšení 
přes dalekohled 

38 6,5 40X 
25 10 60X 
20,2 12,3 75X 
15.2 16,4 100X 
9.1 27,4 166X 
5,6 44,6 272X 

Celkové zvětšení dalekohledu je vypočítáno změ-
řením výstupní pupily dílenským mikroskopem, 
který je opatřen stupnicí s 0,1 nim dělením. 

K fotografování v primárním ohnisku používám 
fotoaparát Zenit E. 

Tubus 

Mnoho astrlonomů amatérů si jistě láme hlavu 
nad tím, z čéhož a jak si tento dílec vyrobit, aby 
odpovídal jejich požadavkům. Proto se o zhotovení 
tubusu zmíním podrobněji a všeobecněji. 

Než jsem se pustil 'do avýroby tubusu, vytýčil jsem 
si tyto požadavky: 
1. Možnost výroby v domácích ,podmínkách 
2. Malá hmotnost a vlelká pevnost 
3. Jednoduchost konečného výrobku 
4. Dobré tepelné vnstnosti s odolností proti vlhku 

a korozi 
5. Snadná povrchová úprava 

Po zvážení těchto požadavků jsem se rozhodl zho-
tovit tubus laminováním. Konečný výrobek má 
rozměry 

délka 1450 mm 
vnitřní Ql 172 mim 
vnější f71 175 man 
síla stěny 1,5 mm 
celková hmotnost laminované části tubusu rasi 

2 kg 
V tubusu jsou nalepeny hliníkové kroužky v roz-

téči Si 50 mm, které slouží jako výztuž i jako anti-
reflexní .proti odlesku světla na vnitřních stěnách 
— obr. 1 potiirce 10. Vnitřek tubusu je natřen tabu-
lovou černou barvou, ředěnou ředidlem O-6000 na-
místo původního dolejového ředidla, tím nám vznik-
ne matná čerň. 
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Výroba tubusu 

Jako formu pro laminování jsem použil ocelovou 
tenkostěnnou trubku o (2$ 1166 mm. (Můžeme samo-
zřejmě použít jakoukoliv trubku dostatečně pevnou 
vhodného průměru, např. z novoduru, papíru apod. 
Musíme však .dbát na to, alby se trubka v různých 
místech příliš nelišila ve svém ,průměru.) Na trub-
ku jsem navinul závit vedle závitu motouz Juta 
v celé její délce (asi 350 m motouzu). (Při použití 
papírové formy tato operace odpadá, protože pa-
pírovou trubku můžeme rozřezat a po kouscích vy-
táhnout z hotového výrobku.) Na vrstvu motouzu 
jsem omotal separační fólii. Můžeme použít také 
např. voskovaný papír. Separační fólie musíme na-
vinout takovou vrstvu, alby se nám epoxidová .prys-
kyřice při laminování nedostala na vrstvu motouzu. 
Na takto připravené formě už můžeme začít lami-
novat. Musíme ji však uchytit tak, aby se s ní dalo 
otáčet v její ose. 

Nejdříve si připravíme skelnou tkaninu 350 g/m2, 
nařežeme ji na 'pásky asi 60 mm široké. Budeme je 
navíjet na formu tak, aby jejich okraje nebyly pře-
ložené, ale ,aby byly těsně u sebe. Jako pojidla pro 
laminování použijeme pryskyřici Epoxy 1200, tu-
židlo a ředidlo C-6000. 
Pryskyřici mícháme v poměru: 

100 váhových dílů Epoxy 1200 
7,5 váhavých dílů tužidla 
Do pryskyřice Epoxy přidáme ředidlo O-6000 

v takovém množství, aby nám vznikla řidčí kaše, 
kterou důkladně promícháme. Potom teprve při-
dáme potřebné množství tužidla. Přítomnost ředidla 
v pryskyřici nebereme v úvahu, to se později vy-
paří. Epoxildu si 'nikdy nemícháme hodně, maxi-
málně 0,5 kg (větší množství by nám mohlo před-
časně zatuhnout). Tkaninu navíjíme na formu šrou-
bovitě a v místě styku s formou ji důkladně 
prosycujieme připraveným pojidlem. Na -prosycování 
použijeme větší štětec. Pokud ,se nám pod tkaninou 
budou tvořit bubliny, musíme je štětcem vytlačit. 
Další vrstvu tkaniny vineme v protisměru vůči 
předchozí vrstvě. Musíme dbát zásady: „Co nej-
více tkaniny, čo nejméně pojidla" — Pevnost nám 
totiž vytváří tkanina. Proto ji musíme přiměřeně 
na formu utahovat, aby se nám přebytečné lepidlo 
vytlačilo. Tkaninou 350 g/m2 při nalaminování 3-4 
vrstev vytvoříme stěnu o síle asi 1,2 nun. Po dů-
kladném zatvrdnutí, tj. asi po 48 hodinách při tep-
lotě nejméně 18°C celý povrch zhruba otbrousíme 
a nalaminujme vrstvu 'asi 0,3 mm tkaniny 120 g/m2. 
Při laminování posledních vrstev můžeme do po-
jidla ,přidat práškovou barvu v odstínu konečné 
barvy 'tubusu. Polotovar tubusu necháme .,vyzrát" 
nejméně několik dnů při teplotě alespoň 18 °C, a'by 
nedošlo k pozdějším deformacím. Potom vymotáme 
motouz, čímž se nám tubus uvolní z formy. Konce 
nalaminované tkaniny se musí odříznout na potřeb-
nou délku a tubus je připraven •k obroušení. Brou-
šení provádíme skelným papírem hrubostí 60, poz-
ději ,až 120. Vnější 'nátěr provedeme nejdříve zá-
kladní epoxidovou barvou, vrchní nástřik pak vrch-
ním epoxidovým emailem. 

V mém případě jsem musel před nástřikem na-
lepit na °tubus ocelovou objímku — obr. 6 pozice 
13, kterou je tubus přišroubován k vidlici — obr. 6 
pozice 12. 

Montáž 

Montáž dalekohledu je paralaktická podle knihy 
Borise Valníčk°a „německá odlehčená montáž". Ho-
dinová osa je uložena na kluzných bronzových lo-
žískách a je zakorncena na obou stranách šnekovým? 

obr. 5 
Fri konštrukcil montáže vychádzal autor z popisu ne-
meckej odlahčenej montáže v knihe RNDr. B. Valníč-
ha, CSc. 
1 — li,atinjavý stojan, 2 — puzdro polárnej osi (ocel 
11353), 3 — polárna os (ocel 11500), 4 — závitovkové 
puzdro hodinnového posuvu, 5 — závitovkové koleso 
(bronz), 6 — závitavka o priemere 16 mm (ocel 11600), 
7 — brzda závitovkového kolesa, 8 a 9 — bronzové lo-
žiská, 10 — delený kruh hodinového posuvu. 11 — uma 
plesový ukazovatel pre delený kruh, 12 — vidlica (ocel 
lubovoIná), 13 — objímka tubusu odlehčená 24-mi ot-
varmi, 14 — tubus, 15 — kol4esko deklinačného posunu 
(dural), 16 — protizávažie, 17 — závitovkové puzdro 
(ocel 11500) 

skříněmi ,pro posuv hodinové osy a pohyb v dekli-
naci. Oba šnekové převody mají poměr 1 : 90. Šne-
ková kola jsou bronzová rn = 1,25, šneky mají O 
16 mm. Pohon hodinové osy obstarává motorek 
z magnetofonu Uran přes převodovku ze zapisovače 
teploty. Převodovka má 6 stupňů a lze ji vyřadit 
do neu`trákkí polohy a nastavit ,dalekohled manuál-
ně. Vyšších převodových stupňů používám na rych-
loposuv, nižších pak pro přesné vedení dalekohledu 
při fotografování. 

V ovladači motorku je plochá baterie zapojena 
přes potenciometr a přepínače chodu motorku pro 
oba směry. Na fotografii držím ovládač v obou ru-
kou. 

Vidlice, na které je přišroubován tubus, je při-
šroubována 'k šnekovému kolu pro pohyb v dekli-
naci. V ose šnelkového kola jsou našroubovány šrou-
by pro dvojí protizávaží. Celá tato mechanická část 
je přišroubována •čtyřmi šrouby M12 k litinovému 
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stojanu. (Stojan dříve sloužil jako odstředivka na 
mléko.) Přibližné ustavení dalekohledu se provádí 
pomocí dzrou na sebe 'kolmých libel a kompasu čtyř-
nil šrouby M16, které jsou zašroubovány ve spodní 
části stojanu — ,viz foto. Obě osy, hodinová i dékli-
nační, jsou opatřeny dělenými kruhy zhotovenými 
z umaplexovýoh úhloměrů, zakoupených v papír-
nictví. 

Závěrem bych chtěl :poděkovat všem, kteří mi při 
stavbě dalckohledu pomáhali: Panu Josefovi Vaiglo-
vi z Valašského Meziříčí za zhotovení zrcadla a 
spolupracovníkům z n. p. Vagónky Studénka O. 
Denkovi a H. Mžkuškovi za pomoc a rady při zho-
tovování tubusu a R. Kořínkovi, O. Paluzg•ovi, s. 
Plutovi a E. Richtrovi za pomoc při zhotovování 
meeharldkých dílů. 

Bohuslav Pelc 
ul. Gottwaldova 734 
742 13 Studénka II 

Svoj ďalekohlad může Bohuslav Pelc ovládat nielen 
ručme, ale i Pomocou motorčeka, ktorého ovládač drží 
v ruke. 

Astronomický ďalekohPad 
českosiovenskej výroby 

/ 

IT. 

Kúsok 
optimizmu 
amátérom 

~ 

Závody průmyslové automatizace Praha-Košíře 
pripoavili pre sériorvú výrobu malý astronomický da-
lekohIad. Aj ked nejde o špičkový prístroj pre ná-
ročných amatérov, důležité je, že sa konečne dostane 
na náš trh slušný, priemyselne vyrábaný, presný a 
praktický dalekohIad pre školy a začínajúcieh ama-
térovi, a to v sérii 2200 kusov ročne. Výroba daleko:-
hladu začne už na 'budúci rok. Predstavu o technic-
kých parametroch tohte prístroja dáva prospekt, 
který sne si vyži a  dali od výrobou. 

Astronomický dalekoliIad AD-804 je refraktor 
s achromatickým dvoj šošovkovým objektívom s prje-
merom 56 mm a ohniskovou vzdiulenostou 800 mm. 
Prístraj má svetelnost 1 : 14, ktorá je charakteristic-
ká pre bežné astronomické refraktory s univerzál-
nym použitím. K prístroju sa budú dodávat dva 
okuláre s ohniskovou vzdjalenostou 10 a 20 mm, 
wnožňujúce získat zváčšenie 40 až 80-násobne. Zorné 
pole dalekohledu je pri váčšom zváčšení 36 a pij 
menšom 54 oblúkových minút. Týmto refraktorom 
možno rozlišit zložky dvoj hviezdy, vzdialené od seba 
vine ako 2,5". Priemer výstupnej pupily je pri 80-ná-
sobnom zváčšení 0,7 mm a pij zváčšení 40-násob-
nom 1,4 mm. 

Pre pohodlrnejšie pozorovanie je v dalekohlade 
núnontovaný zenitový hranol, ktorý odchyluje lúce 
prechádzajúce objektjvom o 90 O.  Puzdro pre zasu-
nutie okulára má závitový posun pre zaostrovainie 
obrazu. Tubus dalekohledu je uložený v objímke, 
ktorá je dvora čapmi upevnená vo vidlici azimu-
talnej montáže. Pohyb dalekohIadu má vo výške 
rozpátie viac ako 90°, takže možno pozorovat ob-
jekty nachádzajúce sa pri obzore, ale i v zenite. 
Vidlica dalekohIadu má v spodnej časti vložku so 
závitom W 3/8" pre upevnenie dalekohladu na sto-
jan AD 800, který má masívny trojuholníkový pod-
stavec. V ň•om možno dalekohIad otáčat. Stojan sa 
bude dodávat samostatne, na osobitnú objednávku. 
Zvolenú polohu dalekohIadu vo výške a azimute je 
možné zabezpečit pritiahnutím skrutky s velkým 
hrnatníkom. 

Hmotnost dalekohPadu bez montáže je 1,4 kg. 
Rozmery má 80X 720 mm. Hmotnost stojanu AD 800 
je zhruba 2,2 kg. K dalekohledu bude možné ob-
jednat u výrobou aj okulárový hranol pne projek-
ciu, ktorý sa dá nasadit na okulár dalekohladu a 
může slúžit na premietanie obrazu Slnka na tie-
nidlo. 

Bodla predpokladov výrobou sa tento prístroj ob-
javí 'na hašom trhu v raku 1985 a bude sa predávat 
v predajniach Foto-kino, opravy bude zabezpečovat 
Druopta Praha. Maloobchodné ceny zatia3 neboli 
schválené; podIa cenového návrhu má dalekohlad 
stát asi 2200,— Kčs, stojan AD 800 asi 450,— Kčs 
a okulárový hranol pre projekciu 180,— Kes. 

dr. Ivo Zajonc, CSc. 
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Zvukové viny 
vo hviezdach 

RNDr. ELEMIR CSERE 

Výpočet dynamickej éry hviezd 
(pozn i č1ánok v minulom čísle) 
nám umožnil zistit dobu, za ktorú 
prebehne zmena stavu hviezdy, ak 
sa poruší jej hydrostatická rovno-
váha. Zároveň je to doba, za kto-
rú sa zvuková vina dostane z po-
vrchu do stredu hviezdy. To nám 
umožní vypočítat priemermú rých-
lost, akou sa šíti vina vo vnútri 
hviezdy. V tomto článku si porov-
náme rýchlost šírenia viny s pr-
vou a druhou kozmickou rýchlos-
E•ou. Odvodíme si vzorce, kjtoré bu-
deme potrebovat pri našich dalších 
úvahách o vnútornej tav~be 
hviezd. 

Malé tlakové zmeny, krtoré vzni-
kajú pri porušení hydrostatickej 
rovnováhy hviezdy, šíria sa v jej 
vnútri rovnakou rýchlostou, akou 
by sa pri týchto podmienkach ší-
n i zvuk. Preto aj u hviezd hovo-
ríme o zvukových vinách. Šíria sa 
longitudínálne — zmeny tlaku a 
smer šírenia viny sú pozdlžne. 
Priemernú rýchlost viny vypočí-
tame zo vztahu, odvodeného pre 
dynamickú éru hviezd v minulom 
čísle 

2R3 
t= ~ GM ' 

kde R je polomer hiezdy, G = 
6,67. 10-11 N m2 'kg -2 je gravi'tačná 
konštanŤa a M je hmotnost hviez-
dy. 
Ked polomer hviezdy R vydelíme 
časom t, za ktorý sa zvuková vina 
prenesie z povrchu do stredu 
hviezdy, dostaneme pre pniemernú 
rýchlost V vztah 

R ~ 
ji 

GM 
t  2R 

Tým sme dostali, že priemerná 
rýchlost V zvukovej viny je pria- 
moúmerná druhej odmocnine jej 
hmotnosti M a nepriamoúmerná 
druhej odmocnine jej polomeru R. 

Priemernú rýchlost V, ktorou 
sa šín i zvuková vina vo hviezde 
porovnajme teraz s prvou kozmic- 
kou rýchlostou na hviezde vk (t. j. 
kruhová rýchlost nad povrohoni 
hviezdy) a s druhou kozmičkou 
rýchlostou Vn (t. j. parabolická 
resp. úniková rýchlost). 
Vieme, že pre prvú a d.ruhú koz- 
mickú rýchlost platia vztahy: 

'!  G M 
Vk = I/ R 

Vu = 1,12 vk = 
1 /  2 G M 
V R 

Pomocou nich vyjadríme priemer-
nú rychlost V takto 

V = 

V= 2 , 

Zistili sme teda, že kruhová rých-
lost na povrchu hviezdy je násob-
kom rovným 2/V2 a úniková rýoh_ 
lost dvojnásobkem priemernej 
rýchlosti, ktorou sa šíti zvuková 
vina v danej hviezde. 
Zároveň dokážeme, že pne súčet 
rýohloistí platí vztah 

lf 2 vk 
2 

Vu 

1/2 vi 
Vu = V -ř 

2 

z ktorého dostaneme 

2Vu=2V-}-}/2vk 

Dvojnásobok únik•ovej rýchlosti na 
hviezde sa rovná súčtu dvojnásob- 
nej priemernej rýchloRsti a jl2-ná-

sobku kruhovej rýclrlosti na hviez-
de. 

Vypočítajme teraz tieto hodnoty 
konkrétne pre naše Sinko. Prie- 
mernú ry' ehlost zvukových vin, 
ktoré sa šíria vo vnútri Slnka, sme 
zlatili už v predchádzajúcom člán-
ku 

Vo=308kmš1
Pre kruhovú a únikovú rýchlotst 
po dosadení do odvodených vzta- 
hov dostaneme 

vk = 437 km s -1 
vu = 617 km s-1 

Vidíme, že úniková rýchlost je pri- 
bližne dvojnásobkom priemernej 
rýchlosti zvukových vin. 

Ukážme si teraz, aké hodnoty 
vyjdú pre nadabrov {lrviezdy s 
hmotnostou Sluka, ktoré majú po-
lomen stokrát váčší) : 

V=30,8kmš1
vik = 40,7 km š 1 
Vu=61,7kmš1

Opat sme dostali, že úniková rých-
lost je dvojnásobkem priemerne 
rýchlosti zvukových vín, ktoré sa 
šíria vo vnútri nadobrov a súčas-
ne všetky hodnoty sú o rád nižšie 
než pre Sluko. 

Pre bielych trpaslíkovi — hviez-
dy, ktoré majú rovnakú hmotnost 
ako Sluko, ale polomer stokrát 
menší, dostaneme hodnoty: 

V=3078kmš1
vik = 4378 .km s'1
Vu = 6180 km š 1

Podobne ako v predehádzajúcich 
prípadoch i tu je úniková rýchlost 
dvojnásobkom rýchlosti zvukových 
vín, ktoré sa šíria vo vnútri ta-
kýchto hviezd, no zároveň všecky 
rýchlosti sú rádovo váčšie ako pre 
Slnko. 

Vztahy, ktoré sme tu odvodili 
nám potom pomažu pochopit sprá-
vanie cefeíd — hviezd, ktorýeh 
výskum je úzko spojený s histó-
riou a pokrokom mnohých vý-
znamných oblastí astronómie. Ce-
feidami sa budeme zaaberat na-
budúce. 

Pomaturitně 
štúdium astronómie 

V školskom roku 1984/85 otvára Slovenské ústredie 
amatérskej astronómie v Hurbanove další cyklus po-
maturitného štúdia astronómie, na ktoré sa záujemco-
via mažu ešte prihlásit do 15. októbra 1984. 

Štúdium je dvojročné, diaTkové. Absolventi získavajú 
odborné stredoškolské vzdelanie a kvalifikáciu pre prá-
cu na Tudových hvezdárňach a astronomických kabi-
netech okresných osvetovýeh stredísk. Táto forma di;aT-
kového štúdia hola schválená Mvnisterstvom školstva 
SSR r. 1969. Vznikla z potreby dopinit odborné vedo-
mosti pracovníkorv Pudových hvezdární a prebieha 

v Hurbanove už od založenia Slovenského ústredia 
amatérskej astronómie. 
DiaXkové štúdium je rozplánované na 670 vyučovacích 

hodím. Prednášky bývajú počal školského roku v Hur-
banove raz za mesiac štyri dni (od štvrtka do nedele). 
Praktické cvičena — 80 hodím z celkového rozsahu 
učiva — bývajú počal 10-dňových letných sústredení na 
hvezdárni v Hurbanove. Štúdium kančí obhajobou zá-
verečnej písomnej práce a ústnymi skúškami. 

Podmiernkou prijatia na pomaturltné štúdium astro-
nómie je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturi-
tou. Prijatie sa robí bez prijírracích skúšok. 

Záujemci, ktorí sa chcú prihlásit na toto štúdium, 
mažu svoje prihlášky spolu s potvrdením o maaturitnej 
skúške zaslat na adresu: 

SrJAA 
94701 Hurbanovo 
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Čo sa vám vybaví pod pojmom BEZ-ka? Ak sta Bratislavčan, 
tak okamžite odpoviete Bratislavské elektrotechnické závody, 
ale ak ste zd'aleka, tak vám nepride na um ani to. V najlepšom 
pripade začnete hádať a kombinovať Bezinky s nejakou hudob-
nou skupinou... Pra niektory'ch astronómov-amatérov z Brati-
slavy však BEZ-ka znamená nádej. Nádej, která už konečne nic 
je len na papieri, ako mnohé projekty kupoi v Bratisiave. 

e

t i" 

Dúfam, že vám je to už jasné. Ak nie, tak teda BEZ-ka = kupola 
± klubová miestnost' na streche ubytovne BEZ v Bratislava. 
Začala sa budovať 12.5.1982 pod vedením ing. Evy Chmeliaro-
vej a pod patronátom vedenu závodu BEZ 02 Transformátory, 
ktoré sa odhodlalo pod svoje strachu prijať ďalekohlad E. 
Kécskeiho z bývalej kupoly Tesly Elektroakustiky. Miestna 
organizácia Slovenského zvázu astronómov amatérov po vzá-
jomnej dohodo hned' navrhla brigádnickú pomoc a „išlo sa na 
veď 

Samozrejme, začiatky sú ťažké. Veď si predstavte, kopať 
základy na 10. poschodí. To teda nie je len tak. Najmá ked' sa 
vám začnú, po dobrom lejaku, sťažovať nájomnici o poschodie 
nižšie, že im tečle na hlavu. Kým zoženiete izolácíu a hlavne 
izolatérov, prožije deviate poschodle sťahovanie národov 
v menšom. Potom, ale pridu ďalšie problémy. Z troch výťahov 
premáva len jeden, a všetok materiál (piesok, cement, siporex, 
tehiy, štrk, drevo atd'.) leží dolu, na zemi pri internáte. Zároveň si 
však nesmiete znepriateiiť všetkých obyvatel'ov 9-poschodo 
vého paneláku, t. j. nesmiete stále blokovať jediný prevádzky-
schopný výtah. Vrcholem všetkého je nadrozmerný materiál. 
Vtedy nastupujú čaty horolezcov, ktori obetavo vyťahujú „li" 
profily na vysokohorsky skúšaných Janách. Chcete zarobiť 
maltu alebo cement, tak začnete privolávať bárku, aby vám 
spadlo aspoň trocha vody. Konečne sa želanie spiní, ale vtedy 
počasie nepozná mieru. Zo základov kupoly sa vytvori menši 
bazén. Čerpáte vodu, ale zároveň ťsháte do výšky můry, čím 
zváčšujete objem bazéna. Nakoniec sa na vás začinajú pozerať 
okoioidúcl a okolocestujúci, pretože citujem: „... na streche tej 
ubytovne sú akisi blázni a pozrite sa, oni tam časí ešte aj 
stavajú...". Jednoducho horory. 

Nakoniec sme sa rozhodli „zabalit to". Nad klubovňou je už 
strecha, stavba je omietnutá, okná i dvere sú osadené a ked že 
zostáva dorobiť len „drobnosti", najváčšla práca nás čaká až 
teraz. Ak všetko pójde dobra a v dieiňach BEZ dorobia kupolu, 
v lete ju osadíme a inštalujeme pristroj. Astroněmovia teda 
zatial' zbierajú sily a dobré nápady, ktoré onedihc začnú znova_ 
realizovať. Ved' „blázni" sa na strachu vrátlal 

NAĎA MACHK®VÁ . 



ZAUJÍMLAVÉ OBJEKTY 
OBLOHY 

Nepokojná 
premenná 
AM Merculis 

Máloktorá premenná hviezda vyvo-
lala toI'ko dohadov ako AM Herculis. 
Jej história sa začala objavom v ro-
ku 1923, ked ju našiel Max Wolf 
z observatória v Heidelbergu. Jej 
magnitúda sa mení v rozmedzí od 
121" do 14Q1, a to nepravidelne. Leží 
na rozhraní súhvezdí Herkula a Dra-
ka (pozn i fotografiu na strane 141) 
a má súradnice a = 18h 14m 58,55, d = 
= 49° 50,8' (1950.0). 

Až do roku 1974 bola sledovaná iba 
fotograficky a pozorovania bolel len 
sporadické. Práce, ktoré z nich určo-

vali 

periódu svetelných zminy, uvá-
dzali hodnoty 660, 130 alebo i 176 dní. 
Už pri prvej róntgenovej prehliadke 
oblohy pomocou družice UHURU sa 
ukázalo, že AM Her by mohla byt 
hviezda s róntgenovou emisiou —
zdroj 3U 1809 ± 50. Tým záujem 
o túto hviezdu stúpol a začal sa jej 
fotometrický a spektroskopický vý-
skum. Fotometrickými pozorovania-
mi sa zistilo, že AM Her velmi rých-
10 mení svoju jasnost — až o 0,5w
v priebehu niekoIkyých minút, čo je 
charakteristický jav pre hviezdy ty-
pu U Gem. 

15alší zlom vo vývoji názorov na 
tento objekt nastal v roku 1976, ked 
S. Tapia zistil rýchlo sa meniacu a 
neobvykle vysokú polarizáciu. Za 
niekoTko minút sa stupeň polarizácie 
zmenil až o 1 %. Neskoršie foto-
metrické merania ukázali, že objekt 
má periódu 3h 05" 385, avšak v nie-
ktorých detailoch sa svetelné krivky 
jednotlivých periód nezhodujú. RSnt-
genová „svetelná" krivka neskór po-
tvrdila podozrenie, že ide o celkový 
zákryt, ktorý trvá 28 minút. Nebolo 
však jasné, ktorá zo zložiek je za-
krývaná. Zo spektier sa zistilo, že 
posuny "i r, vyvolané zmenami ra-
diálnych rýchlostí (od ±200 do —400 
kras-1), sa menia s periódou troch 
hodin. 

Podstatný zvrat nastal po získaní 
spektier 4-metrovým áalekohiadom 
hvezdárne na Kitt Peaku. Primárne 
minimum totiž nastáva najprv v žl-
tej a červenej oblasti, o 35 minút ne-
skór v oblasti modrej a takmer až 
o hodinu neskór aj v ultrafialovej 
oblasti spektra. Prekvapením bole, 
že zdroj jasných emisných čiar sa 
najrýchlejšie vzdaluje počal minima 
v žltej a červenej oblasti spektra. To 
však u obyčejných hviezd nie je 
možné. 

Nezvyčajné vlastnosti AM Her bolí 
objasnené zaujímavým modelom. Po-
zorované rSntgenové žiarenie možno 
vysvetlit tým, že jedna zložka dvoj-
hviezdy odčerpána hmotu z druhej 
a táto látka sa dostána alebo do jej 

okolia, alebo dopadá až na jej po-
vrch. Aby sa pri tomto premiestňo-
vaní plynu uvolnilo množstvo ener-
gie zodpovedajúce intenzite pozoro-
vaného rdntgenového žiarenia, musí 
byt prijímacia zložka dvojhviezdy 
malá a kompaktná; v tomto prípade 
biely trpaslík. Druhá zložka je nor-
máma hviezda hlavnej postupnosti. 
Gravitáciou kompaktnej hviezdy je 
deformovaná do tvaru kvapky, zo 
špičky ktorej odteká hmota k trpas-
líkovi. Tu sa vytvára horúca škvrna 
(zdroj rSntgenového žiarenia), ktorá 
je zakrývaná váčšou zložkou dvoj-
hviezdy. Zatiaf čo lineárna polarizá-
cia súvisí s rozptylom žiarenia v prú-
de plynu medzi zložkami, kruhová 
polarizácia je dókazom nesnůenne 
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silného magnetického pola, aké mož-
no očakávat na povrchu bieleho tr-
paslíka. Tento stav však nemůže byt 
stabilný, a preto sa AM Her nepre-
tržite pozoruje, aby bolo možné v jej 
chovaní pozorovat neperiodické vý-
vojové zmeny. 

Polarizačné javy, zistené u AM Her, 
sa neskór pozorovali aj u dalších 
premenných. Dnes už tvoria osobitnú 
triedu tesných dvojhviezd — polany 
a dokumentujú možný spósob sym-
biózy trpaslíka s n,ormálnou hviez-
dou. V priebehu posledných rokov 
bol model AM Her niekolkokrát 
kvantitatívne prepracovaný a zdá sa, 
že uspokojivo popisuje pozorované 
j avy. 

—mš—

Zastavme sa ešte trochu pri obrovskej 
eliptickej galaxii M 87, ktorej charakte-
ristický výtrysk skúmali aj pomocou 6-
metrového dalekohladu (pozn i článok na 
str. 119). Všimnime si tento zaujímaný 
objekt aj na podrobnejšej snímke, kde 
výtrysk líce nevidno, ale o to krajšie sa 
vynímajú guiové hviezdokopy, ktorými je 
obraz tejto galaxie akoby posiaty. Od-
haduje sa, že masívne halo galaxie M 87, 
ktorá dominuje celtj kope galaxií v Pan-
ne, obsahuje až 10 tisíc guiových hviezdo-
kóp, (Pne porovnanie — v Mliečnej celte 
je zhruba 200 guiových hviezdokóp, z to-
ho asi polovica v galaktickom halo.) 

Samotné gulové hviezdokopy sú pre 
astronómov zaujímané najmá tým, že sa 
považujú za najstaršie objekty vesmíru. 
Podia trochu zjednodušenej hypotézy sa 
hviezdy gaových hviezdokóp vytvorili 
v čase, keá ešte hmota v galaxiách po-
zostávala najmá z vodíka a hélia. Keby 
sme teda dokázali spoTahlivo určit vek 
guiových hviezdokóp, velmi by nám to 
prispelo k presnejšiemu odhadu veku ce-
lého nášho vesmíru. Lenže namiesto toho 
dochádzame k zaujímavému paradoxu: V 
súčasnosti prijímaná hodnota pne maxi-
málny vek vesmíru je zhruba 15 miliard 
rokov, pričom posledné výskumy nazna-
čujú tendenciu znižovat túto hodnotu. Na-
proti tomu niektoré z galových hviezdo-
kóp sa zdajú byt staršie. Z tejto dilemy 
nás můžu vyviest len presnejšie merania 
Do konca desatročia by astronómovia ma-
li mat k dispozícii ovela presnejšie údaje 
o rýchlosti vzdaIovania galaxií, pretože 
táto úloha je jedným z tažiskových pro-
gramov kozmického teleskopu ST, ktorý 
bude mat z obežnej dráhy ovela lepšie 
pozorovacie podmienky než pozemská as-
tronómia. Ak by sa dovtedy podarilo zís-
kat spoTahlivejšie hodnoty veku guiových 
hviezdokóp, konečne by sme mohli spres-
nit odpoved na otázku, kolko času uply-
nulo od big bangu, ktorým datujeme po-
čiatok nášho pozorovaného vesmíru. 

Pni súčasných výkonných dalekohiadoch 
sa už stáva čoraz častejšie, že sa podaní 
zistit vo velmi vzdialených končinách 
nalej Galaxie, až v galaktickom halo, 
premennú hviezdu typu li,R Lyrae. Pre-
tože z tohto typu starých hviezd pozostá-
vajú aj gaové hviezdokopy, které sú 
hlavnou zložkou galaktického halo (ak 
nerátame nesvietiacu látku, ktorú dote-
rajšími prostriedkami pozorovat nemož-
no), je namieste podozrenie, že je to hviez-
da, ktorá unikla z guTovej hviezdokopy. 
Túto otázku teoreticky rozpracovali už r. 
1930 Ambarcumian a Spitzer. Dospeli k 
záveru, že hviezdy s najnižšou hmotnostou 
majú v hviezdokope najvyššie rýchlosti 
a v mnohých prípadoch skutočne můžu 
zo systému uniknúf. Hmotnost hviezdo-
kopy sa tým velmi nezníži, ale pretože 
ide o hviezdy, ktoré majú najváčšiu 
rýchlost, poklesne tým energia, ktorá 
pripadá na jednu hviezdu v guTovej 
hviezdokope. Dósledkom toho je, že sa 
hviezdokopa zmrštuje a najhmotnejšie 
hviezdy sa postupne usadia v blízkosti 
centra. Výsledok tohto procesu sa pre-
javuje aj v charakteristickom vzhTade 
všetkých guiových hviezdokóp. Práve 
preto sa guTové hviezdokopy tak velmi 
jedna na druhú podobajú (pozn fotografie 
na predposlednej strane obálky). 
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HVEZDÁRNE SLOVENSKA Najväčší cYalekohTad so 
všetkých Tudových hvezdár- 
ní na Slovensku — reflek-
tor s priemerom zrkadla 
600 mm — má Krajská 
hvezdáreň v Hlohovci. In- 
štalovali ho v novej kupole 
hlohoveckej hvezdárne kon- 
com minulého roku. VTavo 
dole je refraktor ( objek- 
tívu 180 mm, f 2600 mm), 
ktorého optiku zhotovil J. 
Gajdušek a montáž F. Ko- 
zelský. Tento pristroj ňalej 
slůži na popularizáciu, no-
vá 60-tka na odborná prá- 
cu. Najstaršiu kupolu hvez- 
dárne (na snímke v popre- 
dí) využili na umiestnenie 
heliostatu (na snímke vpra-
vo). Umožňuje to robit zá- 
kresy slnečných škvřn dolu 
v pracovni, kam sa pomocou 
dvoch zrkadiel heliostatu 
prenáša obraz Sluka. 

Snímky: L. Lacinadá 



TRI DESAŤROčIA ASTRONÓMIE V HLOHOVCI 

V t Umenie byt uzitocny 
Je nedeTné ráno uprostred mi-

moriadne úspešnej divadelnej se-
zóny. V rozheganom autobuse sa 
trmáca skupinka veselých kome-
d°iantcv z ochotníckeho súboru pri 
Závodnom klube ROH hlohovec-
kej Slovakofarmy. Spolu s herca-
mi cestujú •aj členovia astronomic-
kého °krúžku. Večer, po predsta-
vení populárnej komédie Sobášna 
kancelária, vynesú astronómovia 
na námestie dalekoh]ad a začína 
sa dalšie predstavenie, ktoré po-
tom pokračuje dlho do noci: Na 
hviezdnej oblohe v drama°tickej 
zápletke fyzikálnych zákonov vy-
stupujú v titulnýdh úlohách ves-
mime objekty, v hre, o ktorej 
mnohí z divékov ani nechyr•ovali. 
Písal sa rdk 1954. Amatérka 
astronómia v Hlohovci sna práve 
zrodila. 

— Z peňazí získaných za tieto 
predstaveni.a nám divadelníci ve-
novali prostriedky na náš prvý da-
lekohTad, — spomína Viktor 
Chrenko, jeden zo šiestich zkla-
dajúcich členov astronomického 
krúžku. — Najprv sme chceli kúpiť 
koristnú vojenskú optiku. Predá-
vala sa vtedy za lacný peniaz; kva-
litný objektív stál asi stovku. No 
prišli sme neskoro. Optika už bola 
vypredaná. Skúsili sme teda šťas-
tie u Ing. Gajduška; ten nám po-
tom ochotne vybrúsil objektiv, 
(O 10 cm, f = 107 cm) a František 
Kozelský potom z neho postavil 
náš prvý ďalekohl'ad. Spolu s di-
vadelným súborom sme po dedi-
nách chodili najprv s binarom, 
ktorý nám požičali z hlohoveekého 
gymnázia. A tak začali naše prvé 
podujatia „S dalekohPadom medu 
Iud", ktorých tradícia pokračuje 
prakticky dodnes. 

Kecl už bol dalekohIad, začali 
sa pravidelné pozorovania Sloka a 
neskór aj pozorovania zákrytov 
hviezd Mesiacom. Potom na seba 
krúžok upozornil úspešnou sériou 
prednášak a besied, spojených 
s pozorovaním zaujímavých úka-
zov na oblohe: Čiastočné zatmenie 
Sloka v júni 1954 a opozícia 
Marsu prilákalš k ďalekohIadu 
dalších nových záujemcov. Potom 
prišiel rok štedrý na kométy. Naj-
jasnejšie z nich — kométa Arend-
Roland a Mťkos — tiež prispeli 
k popularite .astronómov z Hlo-
hovca. 

Nedá sa povedať, že .by usne bdi 
nedocenení, — hovorí RNDr. Ele-
mír Csere, zakladatel a dlhoročný 
obetavý riaditeT hvezdárne v Hlo-
hovci, — našej práci nik neupieral 

prospešnosť. Ale ked sme vyruko-
vali s tým, že Hlohovec po°trebuje 
nielen astronomický krúžok, ale 
aj kupolu s velkým dalekohTadom 
a perspektívne hvezdáreň, stretli 
sme sa s názorem, že niečo také 
je úpiný luxus. Ak Bratislava ne-
má hvezdáreň, argumentovali, pre-
čo sa má stavať práve v Hlohovci? 
Máte miestnosť v závodoom klube, 
hore je plochá strecha, ved pozo-
rovat máte kde. 

Október 1957 — štart prvej unie-
lej družice Zeme. Udalosť, o ktorú 
sa spontárine zaujímali mladí i sta-
ri. Sputnik sa stul témou číslo 
jedna. Odvšadiar nás volali na be-
sedy a prednášky — spomína dr. 
Cisere. — Sputnik spósobil úpiný 
obrat v názorech na hvezdáreň. 
Teraz, v dobe kozmickej, hvezdá-
reň jednoducho musí byť. Aj 
v Hlohovci. Práce na prístavbe 
závodného klubu sa rozbehll, po-
darilo sa prekonať technické prob-
lémy s konštrwkciou kupoly a rok 
po štarite Sputni°ka 1 bola už 
v Hlohovci otvorená hvezdáreň. 
Po hvezdárňadh v Prešove, Levi-
ciach a Humenaiom to bola štvrtá 
Tudová hvezdáreň na Slovensku. 

V kupole bol nový dalekohIad, 
Newton s priemerom zrka°dla 31 
cm. Okrem štandardných pozoro-
vaní slnečnej fotosféry holi h°lav-
ným 'programem zákryty hviezd 
Mesiacom. Hlohovecká hvezdáreň 
hola zaregistrovaná ak°o stanica Č. 
113 medzinárodnej snete pozorova-
nia zákrytov. 

Od roku 1972 je Hlohovec sídlom 
krajskej hvezdáree. Okrem hlav-
ných priestorov, vybudovaných 
ako velká účelová prístavba nad 
Závodným klubem Slovakofamy, 
dokončili vlani novú pozorovatel-
ňu na Sládkovičovej ulici, kde je 
inštalovaný 60-centimetrový Zeis-
sov reflektor. Čoskoro; ked pri-
budne planetárium, získa astronó-
mia v Hlohovci možnosti aj pre 
náročnej°šie formy popularizácie. 
Na Bezovci pri Novej Lehote má 
hvezdáreň svoju horskú pozorova-
telňu. Aj tu sa budujú nové prie-
ttory za aktívnej pomoci amatérov. 

— V závodnom klube máme 
okrem kancelárií a kupoly k dispo-
zícii aj ve]kú divadelnú sálu, —
hovorí terajší riaditeT krajskej 
hvezdáree Jozef Krišto°fovič, — a 
práve tu pokračujeme v dlhoroč-
nej tradí°cii prednášok, besied, se-

Snímky z práce astronomickych 
krúžkov na hlohoveckc3 hvezdárni. 
Foto: Ľ. Lacinová 
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minárov a prijímame exkurzie. 
Na „starom" cfalekohfade robíme 
aj verejné pozorovania. Dlhú tra_ 
díciu majú aj úspešné meteorické 
expedície na Bezovci. Na počesf 
tej prvej pomenoval neskór jej 
priamy úřaGtnik, dr. Kohoutek, 
novoobjavenú planétku v reku 
1963 menom Bezovec. 

Píše sa rok 1984. Amatérska 
astronómia v Hlohovci práve oslá- 
vila tridsiatte narodenin,y. Pod ku- 
polou pozorovatefne na Sládkovi- 
čovej ulici je inštalovaný najvý- 
k•onnejší dalekdhfad amatérskej 
astronómie na Slovensku — taký 
istý, ako hl.avný prí!stroj Observa- 
tória Astronamického ústavu SAV 
na Skalnatom Plese — Zeissov 
reflektor s priemerom zrkadla 
60 em. Odborníci už dalekohfa'd 
otestovali, sú s ním nadmieru s,po- 
kojní a po skú"sobných fotografic- 
kých pozor.ovania'oh oblohy, kto- 
rých ciefom bolo zistiE vplyv mest- 
ského osvetlenia a prašnosti 
ovzdušia, umiestnia v jeho Casse- 
grain•ovom ohnisku fotoelektrický 
fotometer. Potom sa bude šesťde- 
siatka využívať na fatometrioké 

Tie bodky na kupo-
le — .to pie sú škvrny 
na snímke, ale hviez-
dičky namalované fo-
sforeskujúcou farbou 
— tak ako na oblohe. 
Foto: Miroslav Kirdaj 

pozorovania premenných hviezd. 
K odborným úlohám Krajskej 
hvezdárne v Hlohovci, medzi ktoré 
patrí najmá pravidelné pozorova-
nia zákrytov hviezd Mosiacom, po-
zorovania Slnka (nielen fotosféry, 
ale aj chromosféry) a starostlivosti 
o celooblohovú komoru (súčasť sie-
te na sníarnkovanie boli'dov) pri-
budn•e tak další náročný pozoro-
vací program: Ešte v tomto roku 
sa hvezdáreň v spolupráci s Astro-
nomickým ústavom SAV zapojí do 
základného výskumu v rámci ce-
loštátnej úlohy pozorovania pre-
menných hviezd. 

Co všetko už majú v Hlohovci! 
Okrem samotnej hvezdárne aj oso-
bitnú kupolu s najváčším daleko-
hfadom aký má k dispozícii ama-
térka astronómia na Slovensku, 
Balej majú horskú pozorovatefňu 
a na obzore aj planetárium. Poda-
rilo sa im presadif, aby v každom 
osvetovom stredisku Západoslo-
venského krajce bol založený aj 
astronomický kabinet. Tak si kraj-
ská hvezdáreň vytvorila širokú 

sieť pracovisk pre popularizáciu 
astronómie a prácu s krúžknmi. 
Pomáhajú školám pri sakvalijtňo-
vaní vyučovania astronómie a vy-
rábajú prototypy učebných pomó-
cok. 1VLajú premyslený systém na 
seba nadvázujúcich podujatí pre 
rózne vekové a záujmové skupi-
ny: k záujmu o astronómiu vedú 
už deti v pionierskom veku, vzde-
lávajú vedúcich astronomických 
krúžkov, dsobitné pode atiia. majú 
pre doškofovanie učitefov, pre vy-
spelých amatérovi zas práktiká a 
letné školy astronómie. A ešte sme 
nespomenuli celú paletu súťaží a 
prázdninových podujatí, kde sa 
jednoducho nik nestihne nudiť: 
športové a branné hry, turistika a 
orientácia v prirode i na oblohe, 
raketové modelárstvo — a k tomu 
prvý kontakt s astronómiou. 
V spolupráci s AÜ SAV vydávajú 
astronomiokú ročenku zameranú 
pre potreby amatérov. Našli spó-
sob, ako byť užitočný — to je ich 
recept na úspech. Avšak treba ho 
dodržiavať dó,sledne. Každý deň. 

IVAN KOPAL 
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ROMAN PIFFL 

POZORUJT 
S MAMI 

VOLNÝM OKOM 
ĎALEKOHL'ADOM 
FOTOAPARÁTOM 

Priaznivé podmienky na pozorova-
nie Merkúra bolí v tomto roku len 
na prelome marca a apríla, kecy bol 
Merkúr v najváčšej západnej elon-
gácii. Druhé priaznivé dbdobie je 
v polovici septembra, ked nastane 
najváčšia východná elongácia (14. 
septembra o 2,411 SEČ bude Merkúr 
vzdialený 17° od Slnka). Táto elon-
gácia je zaujímavá tým viac, že po-
řas nej dójde aj ku korijunkcii Mer-
kúra s Regul om (4. septembra o 511
SEČ bude Merkúr 3° južne od Re-
gula) a Mesiacomi (24. septembra 
krátko pred východem oboch telies, 
ale leh vzáj•omné priblíženie bude 
dóbre viditelné). Samotná elongácia 
i obe konjunkcie sú dobrým náme-
tom aj pre amatérsku astronomickú 
fatografiu. Pre lepšiu orientáciu 
uvádzame v tabulke východy Mer-
kúra, Mesiaca, Slnka, začiatok astro-
nomického súmraku (vtedy je Slnk" 
práve 18° pod ebzorom) a jasnost 
Merkúra pre daný dátum. Regulus 
má jasnost +1,35m a všetky údaje 
platia pre 15° východne dlžky a 50° 
severnej šírky. 

0 

2. 

4. 

6. 

8. 

10. 

12. 

14. 

16. 

18. 

20. 

22. 

24. 

26 

28. 

30. 

dzat zo súhvezdia Váh cez Škorpió- Jupiter, ktorý sa po celý rok na-
na, Hadonosa až do Strelca. Kedže sa chádza v súhvezdí Strelca, sa po naj-
vzdaluje od Zeme, klesá jeho jasnost váčšom priblíženf (9. júna na 4,20 
z začiatkom augusta na +0,4m AU) od Zeme vzdaluje a jeho jas-, 
kondom septembra. Koni unkcia Mar- nosí sa tým v auguste a septembri 
sa s Mesiacom 4, augusta nastane tes- zmenší z —2,im na —1,8m. Na pozo-
ne po západe oboch telies ,ale i tak rovanie sil vhodné najmá polohy Ju-
je dost nevýrazná, pretože leh naj- piteravých mesiačikov. V pripojenej 
melnšia vzdialenost na oblohe bude schéme možno nájst polohy Galileo-
až 4°• vých mesiacov o 011 UT pre každý 

POLOHY JUPITEROVÝCH MESIACOV párny deň v mesiaci. 
AUGUST SEPTEMBER Saturn prechádza v 

tomto roku suhvezdím 
Váh. Možno ho pozoro-
vat na večernej oblohe 
a jeho jasnost sa pohy-
buje okolo +'0,8m. Úhlo-
vé rozmery Saturnovho 
prstenca dovoIujú jeho 
pekné pozorovanie (aj 
fotografické). Velká os 
má priemer asi 36" a 
malá okolo 12,3". 

Konjunkcia Mesiaca 
s Uranem, ktorý žiari 
v súhvezdí Hadonosa 
oko hviezda približne 
6-tej magnitúdy, nastane 
večer 29. septembra. 
Dójde aj k zákrytu Urá-
na Mesiacom, ale až po 
západe oboch telies. leh 
priblíženie však bude 
dobre pozorovatelné. 
Urán možno pozorovat 
na večernej oblohe. 

. 

. 

. 

.' 

. 

.. 
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.. 

.' 
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.. 
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. 

. 

.. 

. 
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Dátum 

okamžik východu v SEČ 

summk 
I asnost 

Merkúra
Merkúr Mesiac S1nko 

7.9. 04h 08m 1811 0lm 05h 24m 0311 28m +l,lm 
12.9. 03 54 19 24 05 31 03 37 +0,2 
17.9. 04 00 21 10 05 39 03 47 -0,5 
22.9. 04 21 01 26 05 46 03 56 -0,9 
24.9. 04 33 04 22 05 49 03 59 -1,0 
27.9. 04 50 08 47 05 54 04 05 —1,1 

260° 265° 

Na obrátku je zachytená poloha 
Merkúra a Regula v obzorníkových 
súradniciach vždy o 511 SEČ (na vo-
dorovnej osi je astronomický azimut, 
kde 0° je juh, 90° západ atd.; na 
zvislej osi výška nad obzorom). Ten-
kou čiarou je vyznačená dráha Me-
siaca a jeho poloha vzhladom k Mer-
kúru pre okamžik konjunkcie 24. 
septembra. 

Venuša je počal augusta a sep-
tembra nepozorovatelná, no Mars 
možno pekne pozorovat na večernej 
oblohe, ked bude postupne prechá-

METEORY 

Pozorovaniu Perzeíd v tomto roku 
Í áz  Mesiaca nepraje. Možno však 
s úspechom pozorovat niektoré sla-
bé a málo preskúmané roje, z kto- 
rých niektoré sú 7aradené aj do po- 
zorovacieho programu brnenskej 
hvezdárine, ktorá u nás organizuje 
amatérske pozorovanie meteorov. 
V auguste majú maximum južné (3. 
8.) a severné (20. 8.) iota Aquaridy. 
V septembri sú v činnosti. beta Per- 
zeidy (13.-25. 9.) a pí Ori ¢ddy (18.-
28. 9.), maximum činnosti majú juž- 
né Plscidy (20. 9.) a kapa Aquaridy 
(21. 9.). Podrobnejšie údaje o meto-
dike pozarovania možno získat pria- 
mo na brnenskej aleb,o bansko- 
bystrickej hvezdárni. 

Samozrejme, že pozorovanie Me- 
siaca, planét a ich satelitov, konjunk- 
cií telies a meteorov nie je jedinou 
č•innostou, ktorej sa móže astronóm- 
amatér venovat. Pozorovanie zákry- 
tov hviezd Mesiacom a premenných 
hviezd tiež patrí medzi programy, 

Jupiter a jeho mesiace. 
Snímka: Josef Gabrhelík 

které majú svoje čaro a práve takáto 
činnost, ak má pre ňu pozorovatel 
vhodné vybavenie a skúsenosti, mó-
že priniest cenné výsledky. Predpo-
vede pre pozorovan,ie zákrytov a 
premenných hviezd možno nájst 
v Hvezdárskej ročenke 1984 (str. 104 
— zákryty a 149 — premeniné hviezdy) 
alebo v Astronomickej ročenke 1984 
(premenné hviezdy na str. 158). 

FOTOGRAFUJTE OBLOHU 

V auguste a septembri možno na 
oblohe nájst množstvo objektov 
vhodných na fotografické pozorova-
nie. Z najjasnejších a najkrajších 
spmeňme galaxie M 31 v Androméde 
a M 33 v Trojuholníku, gulové hviez- 
dokopy M 13 a M 92 v Herkulovi, 
M 15 v súhvezdí Pegasa, planetárne 
hmloviny M 27 v Líšlň.čke a M 57 
v Lýre, plynné hsmloviny Trifid (M 
20) a Lagúna (M 8) v Strelcovi •a 
mnohé dalšie objekty Messierovho 
katalógu. Vydarené snímky raxli uve- 
rejníme. 
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Obloha 
u auguste 
a septembri 

VCHODY A ZÁPADY SLNKA VCHODY A ZÁPADY MESIACA 
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deň východ západ 
h m h m 

1.8. 4 16 19 21 
5.8. 4 22 19 15 
9.8. 4 27 19 09 

13.8. 4 33 19 02 
17.8. 4 38 18 54 
21.8. 4 44 18 47 
25.8. 4 50 18 40 
29. 8. 4 55 18 32 
2.9. 5 01 18 24 
6.9. 5 07 18 16 

10.9. 9 13 18 07 
14.9. 5 18 17 59 
18.9. 5 23 17 50 
22.9. 5 29 17 42 
26.9. 5 35 17 33 
30.9. 5 40 17 25 

Pegas . 

1O1

Južraá ryba 

~ 

Žeriav 

Údaje sú v SEČ a platia pre stredné 
Slovensko (—lil 17tH, 48° 40') 

MESAČNÚ FAZY 

deň h m fáza 

4.8. 3 34 I 
11.8. 16 44 spin 
19.8. 20 41 III 
26.8. 20 26 nov 
2.9. 11 30 I 

10.9. 8 02 spin 
18. 9. 10 32 III 
25.9. 4 ii nov 

deň východ západ 
h m h m 

1.8. 9 04 21 43 
5.8. 14 25 23 16 
9.8. 18 30 1 30 

13.8. 20 14 5 58 
17.8. 21 17 10 22 
21.8. 23 07 15 00 
25.8. 2 20 18 30 
29.8. 8 05 20 05 

2. 9. 13 31 21 51 
6.9. 17 10 0 25 

10.9. 18 37 4 56 
14.9. 19 41 9 20 
18.9. 21 44 13 53 
22.9. 1 12 16 57 
26.9. 7 00 18 27 
30.9. 12 31 20 26 
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Hranica súhvezdí Draka (Draco, hore) a Herkula (Hercules, dolu). 
liviezdy zo súhvezdia Draka — Alwaid, Etamin, Grumium a Kuma 
— vytvárajú na oblohe obrazec, známy pod menom Hlava Draka. 
Všetky majú približne 3n~, takže obrazec nic je velmi nápadný. Je 
zaujímavé, že najjasnejšou hviezdou súhvezdia je Etamin (gama 
Draka), heci podia označena by mal byť čo do jasnosti až na tre-
ťom mieste. Tento oranžový obor spektrálnej triedy K5 má jasnost 
2,4m a má sprievodcu — hviezdu ktorá je od neho na oblohe 
vzdialená 13 oblúkových sekúnd. Anglický astronóm James Bradley 
r. 1728 pri štúdiu pozorovaní Etamina objavil aberáeiu svetla. Pri-
bližne v strede medzi hviezdami Alwaid (beta Draka) a Kuma 
(ný Draka) sa nachádza radiant meteorického roja, ktorý je v čin-
nosti okolo 10. októbra. Súhvezdie Herkula do tejto časti oblohy 
zasahuje gulovými hviezdokopami NGC 6229 (jasnost a Vi/d 92 
(NGC 6341), ktorej jasnost 6,4n je už na hranici viditelnosti vol-
ným okom. V blízkosti hviezdy iota Her můžeme vidieť novu Her-
culis, ktorá patrí k najlepšie preskúmaným novém. V roku 1934 
pri svojom vzplanutí zvýšila svoju jasnost z 15 na 1,4 magnitúdy. 
čo zodpovedá takmer 276 000-násobnému zjasneniu. Odhodila pri 
tom plynný obal, ktorého hmotnost sa takmer rovnala hmotnosli 
našej Zeme. Šípkou je označená poloha premennej hviezdy AM 
Herculis (pozriclánok na str. 134). Tento zaujímavý objekt je ešte 
dostupný amatérskym dalekohladom, a preto na ,jeho vyhladanie 
pripájame podrobnú mapku blízkeho okolia. 
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• VESMIR JE NÁŠ SVET — astro-
nomická sútaž, ktorú na Deň kosmo-
nautiky tradične poriuda Krajská 
hvezdáreň v Banskej Bystrici, kona-
la sa tento rok už v dvanálstom roč-
niku. Počet škál, ktoré sa do nej pri-
hlasujú, je každým rokom váčší, a 
preto sa tento rok museli poriadat aj 
okresně kolá v okresech Liptovský 
Mikuláš, Prievidza, Rimavská Sobo-
ta, Žiar nad Hronom a Žilina. Na 
krajské kolo tiež už jeden deň ne-
stačí; finále pre študentov stredny'ch 
škál bole 4. a 5. apríla v Mýte pod 
Ďumbierom a žiaci základných škál 
sa k záverec"ným bojom zišli 12. a 13. 
apríla v Ružomberku. V oboch kate-
góriách pozostáva sútaž z písonlnej 
a ústnej skúšky pred publikum, 
ktoré býva vždy početné. V tomto 
ročníku sme výsledky po prvýkrát 
vyhodnocovali počítačom, takže sú-
tažiaci mohli priebežne sledovaf svo-
je umiestnenie. Na sútaži sa vyžat 
dujú ovela Mbšie vedomosti z astro-
nómie, než predpisujú učebné osno-
vy, a preto znalosti sútažiacich sú 
zrkadlom práce astronomických 
krúžkov. Preto v tabulke vítazov 
uvádzame aj mená vedúcich astro-
nomických krúžkov — ako prejav 
uznania za ich záslužnú prácu. 

I. kategória — 'žiaci základných škál 

1. Miroslav Ďuriš — Milan Líška 
Astronomický krúžok pri ODPM 
v Liptovskom Mikuláši, vedúci 
František Olej ér 

2. Martin Mikušiak — I. Marčák, ZŠ 
Žilina, Moskovská ul., vedúca AK 
Františka Kondrlíková 

3. Marta Lietavová — Dezider Góra. 
ZŠ Hontianske Nemce, vedúca 
gastronomického krúžku Helena 
Rondíková 

II, kategória — žiaci stredných škól 

1. Branislav Hanáček — Lubomír Lu-
káč, Gymnázium V. P. T. Martin, 
vedúca astronomického krúžku Dr. 
Dunja Kucháriková 

2. Iveta SentdSrdiová — Miriam Pe-
trusová, Gymnázium Rimavská So-
bota. vedúca astronomického krúž-
ku Katarína Kerekešová 

3. Soňa Perenčavová — Katarína Fe-
rencové, SEŠ Lučenec, vedúci 
krúžku Ing. Pavol Makovník 

Branislav Hanáček a Lubomír Lukáč 
z gymnázia V. P. T. Martin zví€azili 
v U. kategórii astronomickej sútaže 
Vesmír je náš suet. 

Snímka: P. Zimnikoval 

E KOZMONAUTIKA V ČISLACH 
Hvezdáreň a planetárium Mikuláša 

Koperníka v Brne vydala k 25. vý-
ročiu vypustenia prvej umelej druži-
ce Zeme zaujímavú a praktickú pu-
blikáciu pod názvom ‚Z5 let kosmo-
nautiky v číslech", ktorej autorem 
je náš popredný odborník na kozmo-
nautiku RNDr. Petr Lála; CSc. 

Posledně štvrfstoročie je charak-
terizoívané búrlivým rozvoj.om koz-
monautiky. Prvý let človeka do ves-
míru, pristážie na Me iaci či prvé 
lety sond k pinétam slnečnej sústa-
vy sa stali medzní'kmi v kozmickom 
výskunne. Mnoho ňalších wlat,ostí 
kosmonautiky však zostalo (najmá 
v poslednej dobe) bez povšimnutia. 
Je ich dnes už tolko, že sa stali pre 
nás „všednou" záležitostou. Ani od-
borná a populárna Literatúra už ne-
venuje novým projektom velkú 
pozornost. Dobrou pomóckou sa pre-
to každému maže stat publikácia „25 
let kosmonautiky v číslech". Cielom 
autora bole podat prehlad o tom, čo 
sa v kozmonautike za 25 r~okov udia-
lo a poukázat na dóležité projekty 
a udalosti vesmírnych letov. Vo for-
me tabuliek je uvedený prehlad štar-
tov družíc a kozmických sond, mená 
všetkých kozmonautov, rekordy 
v kozmonautike a zoznamy sond, 
lctoré leteli k Mesiacu a planétam. 
Publikáciu doplňa prehlad prven-
stiev v kozmonautike a slovník náz-
vov uskutočnených kozmických pro-
gramov. Príruc"ka brnenskej hvez-
dárne nenahradzuje literatúru 
s touto tematikou, s ktorou sa mohol 
čitatel už stretnút, ale doplňa ju 
o najnovšie udalosti v kozmickom 
výskume do 31. 12. 1982, Publikácia 
sa maže stat zdrojom potrebných in-
formách í pre každého záujemcu o tú-
to oblast. Možno si ju zakúpit alebo 
objednat na adrese: Hvězdárna a pla-
netárium Mikuláše Koperníka, Kraví 
hora, 616 00 Brno. —rv—

HVEZDAREŇ V ŽIAR! NAD 
HRONOM v spolupráci s Krajskou 
hvezdárňou v Banskej Bystrici a po-
bočkou SAS pri SAV usporiadala 
dvoj dňový astronomický seminár (23. 
a 24. marta.) pre vedúcich a členev 
astronomických krúžkov a astronó-
mov-amatérov Stredos1ovenského 
krajce Odzneli na ňam prednášky: 
Sinečná sústava, vplyv Slnka na člo-
veka a život v Mliečnej taste (RNDr. 
L. Hric, AÜ SAV), Vývoj hviezd 
a hviezdnych sústav (RNDr. D. Oče-
náš, KH B. Bystrica), Extragalaktic-
ká astronómia (RNDr. D. Očenáš), 
Fotometrický výskum vesmíru 
(RNDr. J. Zverko, CSc., AÜ SAV), 
Význam spektroskopie v astronómii 
(RNDr. J. Zverko, CSc.), Amatérske 
pozorovania premenných hviezd (P. 
Kvačkay, Gymnázium Brezno), Vzá-
jomné vztahy mikrosveta a mega-
sveta (RNDr. L. Hric). Prednášky, 
bohaté na množstvo nových informá-
cií, boll dopinené premietaním dia-
pozitívov a budú vydané ako meto-
dický materiál pre astronomické 
krúžky. Obsažná a prínosná bola aj 
diskusia o práci astronomických 
krúžkov, která sa rozprúdila v zá-
vere seminára. Melánia Príhodová 

~PREDAM časopis Říše hvězd roč. 
1972-1974 viazané v jednom zvě.z-
ku za 150.— Kčs, ročníky 1975-
1983 neviazané po 30.— Kčs za 
ročník, časopis Vesmír dva roční-
ky po 40.— Kčs, časopis Kosmos' 
kompletné ročníky 1976--1983 ne-
viazané po 24.— Kčs, ročník 1974 
viazaný za 38.— Kčs a jednotlivé 
čísla Kozmosu: 2/1972, 1 a 3/1973, 
1, 3-6/1975 po 4.— Kčs/kus. Ďaiiej 
predám hvezdárske ročenky 1946, 
1951, 1953, 1954, 1956, 1974-1983, 
velmi zachovalé, po 20.— Kčs 
a rozličnú astronomickú literatúru 
širokého zameranvn. Zoznam za-
šlem na požiadanie. Ďalej predám 
profesionálne fotografie hviezd-
nych sústav, súhvezdí a objektov 
slnečnej sústaivy, profesi'onálne 
diapozitivy (dovoz zo ZSSR), 
vhodné pre ludové hvezdárne 
a astronomické krúžky, Zoznasn 
zašlem na požiadanie. Adn Wa-
dimír Kožurík. Sverepec 107, 
01701 Považská Bystrica. 
• KÚPIM Bečvářov Atlas Cock 
i s prílohou I a II. Ďalej kúpim 
katalógy galaxií a hmlovín. Vla-
dimír Kožurík, Sverepec 107, 
01701 Považská Bystrica. 
• PRODÁM astronomický reflek-
tor Newton 65/1350 s azimutální 
montáží. Zvětšení 33, 88 a 133-
krát. Přenosný kufříkový. K pří-
slušenství patří sluneční filtr. 
Hmotnost dalekohledu 10 kg, cena 
podle dohody. Petr Roček, Rudé 
armády 415/II, 290 01 Poděbrady, 
tel. 42-62. 

KÚPIM časopis Kozmos ročník 
1983 čísla 1-3 a čas. Věda a tech-
nika mládeži ročník 1983, číslo 1. 
Radovan Škantár, Družby 30, 
984 01 Lučenec. 
0 PRODÁM zenitální hranoly, 
šířka 32 mni, délka odvěsen 31 
mm, délka přepony 44 mm. Pře-
p;ona je postříbřená a zalakovaná 
krycím lakem. Dále nabízím po-
vrchově pohliníkovaná rovinná 
zrcátka roan. &0X143 mm. MUDr. 
Věra Cochlarová, Smetanova 1152, 
757 01 Valašské Meziříčí. 
® KOUPÍM astronomický daleko-
hled s montáží. Lenka Hálová, U 
tvrze 5/6, 108 00 Praha 10, tel. 
77-26-56. 
• PRODÁM okulár f = 1,25 mm. 
Cena dle dohody. Petr Holý, V 
aleji 654, 549 01 Nové Město nad 
Metují. 
• KÚPIM jednoduchý o'bjektív 
pre astronomický ďalekohlad 75 
až 100 mm (f = 800-1000) nebo 
parabolické zrkadlo šÓ 100 až 150 
mm. Uveďte cenu a zašlite popis. 
Jozef Balog, Kukučínová 2042, 
069 01 Snina. 
• KÚPIM achromat. objektiv f 
mim. 600 mm a priemeru 80-120 
mm. Predám knihy M. Codra. Ju-
raj Brašeň, Lednické Rovne 46, 
PSČ 02 061. 
® KÚPIM Kozmos č. 6/1983, prí-
padne vymením za Letectví a kos-
monautika 15/1976 alebo 13/1981. 
P. Talian, Miškovecká 2, 04001 
Košice. 
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Eugen T I T K A— dl-
horočný spolupracovník 
Krajskej hvezdárne v 
Hlohovci a Okresného 
astronomického kabinetu 
pri OOS 

v 

Nitre oslávil 
29. júla svoje 70. narode-
niny. 

S amatérskou astronó-
miou se začal zaoberat 
už v roku 1937. V tomto 
období pracoval žndivi-
duálne, no svoje poznat-
ky rozširoval medzi pria-
telov a známých, čím 
získaval pre túto oblast 
stále nových nadšencovi. 
V rokoch 1951-53 se 
svojou aktžvnou prácou 
a organizačnými schop-
nostami velkou mierou 
zaslúžil o zeloženie prvé-
ho astronomického krúž-
ku v Nitre, ktorý vyvíjcc 
aktívnu činnost ž v sú-
časnosti. V roku 1973 stál 
pri zrode Okresného as-
tronomického kabinetu 

pri OOS v Nitre a stal 
se jedným z jeho prvých 
externých spoluprecov-
níkov. Ako lektor pre 
astronómiu ochotne odo-
vzdáva svoje bohaté teo-
retické a praktické skú-
senosti mladým záujem-
tom. Systematickému po-
soroveniu javov na Slnku 
se venuje takmer 30 ro-
kov. Pni vizuálných po-
zorovaniach slnečnej fo-
tosf éry využíva amatér-
sky zhotovený refraktor 
s priemerom objektivu 
55 mm a ohniskovou 
vzdialenostou 800 mm. 

Svoje tvorivé a organi-
začné schopnosti uplat-
ňuje mnoho rokov ž vo 
funkcii tajomníka Slo-
venského zvdzu astronó-
mov amatérovi, pobočka 
Nitra a v činnosti Astro-
nomickej spoločnosti pri 
SAV. Dnes se Eugen Tit-
ke radí k popredným 
a uznávaným pozorovate-
lom slnečnej fotosféry v 
českoslovenku. 

K jeho významnému 
životnému jubileu mu sr-
dečne blahoželáme a 
prajeme áalšie úspechy 
v jeho záslužnej práci. 

Peter Pollak 

VODOROVNE: — A. Egyptský boh Sln-
ka; armádna skratka (politicko-výchov-
ná sieň); ósmy diatonický stupeň; zly-
hanie organizmu (medit.); prvé sov. 
nákladné autá; skratka svetovej strany; 
— B. Druhá časí tajničky; — C. Syntetic-
ké zlúčeniny; milenec; ŠPZ Rychnova 
nad Kněžnou; zbavený (čest; povaha; 
— D. Tiene (čest; švédska mean; býk 
(špo.) ; krstné mužské mono; polské 
mestečko pod Duklou; — E. Dúšky 
(čes.); cirkusová manéž; katastrof álna 
záplava; druh mikróba; predpona mier 
(10° ) ; — F. Domáce ženské mono; muž-
ské mano; sprievod v púšti; zrnko zla-
tra; značka maň. železnic; — G. Opyto-
vaale zámeno; padá; čel. domáce žen-
ské meno; 101 (rim.); ženské mono 
(Luxemburgová); číslovka; ŠPZ melta 
Landsberg!Lech v NSR; — H. Kula; 
budhistický kňaz; pripináčky (ang1J; 
pohrozonie; kožené opasky; — I. Ženské 
meno; točil sa vo víre; bóžikovia lásky; 
čs. letecká továreň; — J. Ročné obdobie; 
nemecká číslovka; postava zo Shake-
spearovej drámy; žily, cievy; vražda 
(Pud.); podlžnost; — K. Ruská rieka; 
bulvárne noviny; tretia časí tajničky; 
látka, schopná tvoru disperzné sústavy; 
značka ložísk; — L. Ozdoba vlasov; stra-
ším; ruské ženské meno; mesto v ZSSR; 
polská rieka; — M. Ruská rieka; velké 
drevené nádoby; taiianska herečka; ŠPZ 
melta vo Vetkej Británii; usmievaf sa 
(čel.); šermiarska zbraň; staršia ploš-
ná miera; — N. Zoologická záhrada: ia-
ponské víno; mužské meno; černoch 
(lit.); jednoduchý nástroj; plávajúce Ia-
dovice; — O. Prvá časí tajničky. 

ZVISLE: - 1. Otvorená hviezdokopa 
v súhvezdí Raka; hluk; — 2. Vysoko-
školskí hodnostári; predvojnová značka 
kávy; dámská kožušinová ozdoba na 
krk: — 3. Svetadiel; ženské meno: špor-
tová skratka; symetrála; — 4. Druh sku-
penstva (množ.); vzáeny prvok; plastická 
látka: — 5. Reprezentačné rodinné do-
my; ženské meno; panovník; — 6. Pove-
dai (angl.): otesáva; fúkal; predpona 
(v súvislosti so živ. prostredím) ; — 7. 
Okúzlená; pohyboval sa vo vzduchu; fr. 
predložka; — 8. Japonský odev; zábavní 
podnik; umelecké obdobie; — 9. Látka 
spradená z nití; mužské meno; napomí-

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 

K 
L 
M 
N 
0 

Právo pred šiestimi rokmi vzru-
šila astronomiekú verejnost sprá-
va, že aj Pluto, najvzdialenejšia 
planéta slnečnej sústavy, má me- 
siac. Objav umožnila snímka ob- 
servatória vo Flagstaffe, .na kto- 
rej mesiac vidno ako predlženie 
obrazu planéty. Pri pohTade na 
túto historickú fotografie jste sú- 
hlasítc s výrokom v ta,jničke. 

nam; — 10. Ženské meno; skupenstvo vo-
dy; spo]ivo; domáce meno Márie (fo-
net.); — 11. Značka angl. whisky; židov-
ská nábož, potreba; písalo (čes.); opak 
dňa; — 12. ŠPZ Prahy; to-
čivý pohyb; časti chotára (zast,); ŠPZ 
Londýna; — 13. SPZ Kolína; kriačie; 
žart; vlastní; — 14. Oddelene technoló-
gie práce; prízemná hmla; mládežnicky 
denník; komu, pre koho (lat.) ; — 15. Me-
no papagája; cyklohexanon; osobné zá-
meno.; obracat, otáčai sa (angi.) ; — 16. 
Starogrécke námestie; súostrovie v 
Attantickom oceáne; stredoveký arabský 
vládca; — 17. Ozdoba ruky (čas); SPZ 
Ancony v Taliansku ; druh priesvitnej 
látky; — 18. Splň potrebu; teliesko rov-
nováhy v strednom uchu; SPZ Přerova; 
19. S'kratka amer. odborov; mužské 
meno; železo (angl.) ; kde.; 20. 
Nemecky' komunistický funkcionár; 
značka koňaku; neskrotná; — 21. 
Sal kyseliny octovej ; skoro; anglický 
fyzik; — 22. Zhyniem; bratova dcéra; 
skratka pro slovenské divadlo; SPZ 
Karvinej; — 23. Utišujúci liek; vláčil; 
druh pagagája; — 24. Sovietsky letecký 
kanštruktér; vonkajšie podoby. 
Pomůcky: D. Sanok; G. LL; M. EP; 11. 
Tora; 17. Ane; 19. Afl. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 
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časopis 
KOZMOS 

Počet výti. Dátum Kat. Číslo 
92982 

Meno a priezvisko:  

miesto bydliska  

ulita  

číslo   porch.   Č. bytu  

PSČ 

dátum podpis 

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

KÚPIM časopis Kozmos ročníky 
I až XIV neviaaané. Za nepoškodené 
časopisy zaplatím pinú cenu. J. Vor-
lický, Náměstí míru 189, 69145 Po-
diven. 
‚KÚPIM ortoskopický okulár s f = 
3 až 6 mm, sekundárne zrkadielko 
pre Newton, knihu Erhartovoi : Ama-
térske astronomické ďaiekohlady. V. 
Benček, Lesnícka 10, 91105 Trenčín. 

KOTJPÍM kvalitní achromatický 
objektiv o do 100 mm a f do 2500 
mm. P. Zouhar, Hraničky 415, Vyš-
kov 68201. 

KÚPIM plán na zhotovenie silnej-
šieho zrkadlového dalekohladu a 
Kozmosy 1, 2, 3, 4, 5/81, 1/84 a Říše 
hvězd ročník 1977. M. Šimun, Ovruč-
ská 15, 040 19 Košice. 

KOUPÍM Bečvářův Atlas Eclipti-
calis a Atlas Borealis. Roman Ehren-
berger, Scépomoc 199, 57201 Polička. 

KOUPÍM časopis Kozmos ročníky 
1970-81, dva kusy okulárových vý-
tahů a okulár f = 4 až 5 mm. Zde-
něk Hošek, Heyrovského 34, 320 00 
Plzeň. 

PREDNÁ 
STRANA 
OBÁLKY 

Rodina horizon-
tálnych slneč-
nýoh spektrogra-
fov sa úspešne 
rozrastá. Koncom 
júna tohto roku 
bola ukončená 
montáž ďalšiého 

z pátčlennej série rovnakých prí-
strojov, ktoré pre československo 
vyrobili v n, p. Zeiss, Jena. Prí-
stroj je v novum 'areáli Astrono-
mického ústavu SAV vo Vyso-
kých Tatrách, ktorý sa buduje 
v Starej Lesnej. 

Sním+ka: Aleš Kučera 

ZADNÁ 
STRANA 
OBÁLKY 

Galaxia M 82. 
K článku Scenár 
píše gravitáci.a — ' 
interagujúce ga-
laxie. 

K O Z M O S — populárno-vedecký astronomický dvojmesačník 
Vydáva Slovenské ústredie amatérskej astronómie v Hurbanove za odbor-
nei spolupráce Slovenskej astranomickej spoločnosti pri SAV, vo vydava-
telstve OBZOR, n. p., Bratislava. Redakcia: Tatiana Fabini (poverená ve-
dením redakcie), RNDr. Zuzana Krištáková, grafická úprava Milan Lackovič. 
Redakčnú radu vedie Milan Bélik, riaditel SÚAA v Hurbanove, členovia: 
RNDr. Elemír Csere, PhDr. Ján Dubnička, CSc., Dušan Kalmančok, Ing. 
Štefan Knoška, CSc., PhDr. Štefan Kopčan, Jozef Krištofovič, Štefánia Len-
zová, prom. ped., RNDr. Bohuslav Lukáč, Ján Mackovič, RNDr. Daniel Oče-
náš, RNDr. Ján Štohe, CSc., RNDr. Matej Škorvalnek, CSc.., RNDr. Daniel Zde-
nek Vítek, RNDr. Juraj Zverko, CSc., Michal Zóldy. Príspevky posielajte 
'na adresu: Redakcia Kozmos, Hanulova 11, 84101 Bratislava. Telefón do 
redakcie: 362-343. Adresa vydavatela: Slovenské ústredie amatérskej astro-
nómie, 94701 Hurbanovo, tel. 24-84. Neobjednané rukopisy sa nevracajú. 
Tlačiti: Tlačiarne SNP, n. p., Martin. Vychádza 6-krát do roka, v každom 
nepárnom mesiaci. Cena jedného čísla 4.— Kčs, ročné predplatné 24,— Kčs. 
R•ozširuje Poštová novinová služba. Objednávky na predplatné i do zahra-
ničia prijíma PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače, Gottwaldovo nám. 
Č. 6. 813 81 Bratislava. 
Zadané do sadzby 30. 4. 1984, imprimované 13. 6. 1984, expedícia 26. 7. 1984. 
Indexné číslo: 49 824 Reg. SUTI 9/8 
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GuPové hviezdokopy sú najstaršie objekty našej Galaxie a 
predstavujú jej sférickú zložku. Hviezdy v guFových hviez-
dokopách sa nápadne sústredujú do stredu hviezdokopy, 
takže na prvý pohYad vyzerajú úpine rovnako, čo dokumen-
tujú obrázky: obr. 1 — M 3 (NGC 5272) obsahuje viac než 
500 000 hviezd, z ktorých v5čšinu predstavujú staré hviezdy, 
ako sú bieli trpaslíci a mé degenerované hviezdy. Obr. 2, 
M 15 (NGC 7078) je vzdialená skoro 50 000 svetelných rokov 
od galaktického centra a hviezdokopa na obr. 3 Omega Cen-
tauri (NGC 5139) sa nachádza v blízkosti roviny Galaxie, 
približne v strede medzi Slnkom a galaktickým centrom. Na 
dalších dvoch gurových hviezdokopách M 5 (NGC 5904) —
obr. 5 a 47 Tucana (NGC 104) — obr. 4 móžeme pozorovat 
nápadné sploštenie, ktoré mohla spbsobif leh rotácia. 

GuYové hviezdokopy, ktoré sa líšia svojou polo-
hou v našej Galaxii: NGC 6522 a NGC 6528 na 
obr. 7 sa nachádzajú v galaktickej rovine spolu 
s velkým počtom mých hviezd, ktoré nevytvá-
rajú hviezdne sústavy. Na rozdiel od nich gu-
Pová hviezdokopa na obr. 6 pomaly obieha okolo 
centra Galaxie až vo vzdialenosti vi čšej než 
300 000 svetelných rokov; jej galaktický rok je 
približne 100-krát dlhší než galaktický rok nášho 
Slnka. 




