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V súhvezdí Traj-
uholníka sa vo 
vzdialenosti nie-
koPko sto kilopar-
sekov nachádza 
velká špirálová 
galaxia M 33, kto-
rá patrí do našej 
Miestnej skupiny 
galaxií. Aj ked ju 
pozorujeme už dl-
hú dobu, jej vzdia-
lenosť zatiaf nie 
je spofahlivo ur-
čená; cefeidy, kto-
ré vnútri Miestnej 
skupiny slúžia ako 
indikátory vzdia-
leností, sa dajú 
v nei pomerne tuž-
ko rozlíšiť. Nedáv-
no americkí vedci 
začali znovu skú-
mať cefeidy, ktoré 
už v r. 1926 našiel 
v tejto galaxii 
Hubble. Nové vý-
sledky naznačili, 
že M 33 móže byť 
až o 40 a" o áalej, 
než je doterajšia 
hodnota 700 kpc. 
Potom i galaxia 
musí byť váčšia a 
jasnejšia ako sa 
predpokladalo. 
(K článku na str. 
191.) 



„Tvrdím, že vesmír je nekonečný celok, pretože nemá hraníc, konta, ani 
povrchu. Ďa`lej, že vesmír nie je úpine nekonečný, pretože každá časf,; ktorú 
móžeme z neho oddelif, je konečná a každý z jeho nespočetných svetov je 
konečný.'` 

Giordano Bruno 
(O nekonečne, vesmíre a svetoch) 

SVETONAZOR 
kalený ohňom 

V tomto roku uplynuli práve 
štyri storočia od vydania zname-
nitých dialógov Giordana Bruna 
— O príčine, princípe a o jednom, 
o nekonečne, vesmíre a svetoch, 
Večera na Popolcovú stredu. 
Diela tohoto velikána, ktorý ne-
kompromisne obhajoval svoje pre-
svedčene proti oficiálne uznáva-
ným cirkevným dogmám, sú vrcho-
lom renesančnej prírodnej filozo-
fie a jeho tragická smrf na ohni-
vej °hranici symbolom boja za 
pravdu a vedecký svetonázor. 
V uvedených dialógoch nadvázu-
júc na svoji•eh predchodoov (M. 
Kuzánsky, B. Telesius, M. Koper-
ník a další), sformuloval svoje fi-
lozofické a kozmologidké princípy, 
které bolí v ostrem protiklade 
s existujúcim oficiálnym teologic-
kým svetonázorom. 

Základným rysom jeho filozofie 
je materializmus. Podnety okrem 
prírodovedy čerpá z materialistic-
kých tradícií, predovšetkým gréc-
kej filozofie. Všeobecné filozofické 
tézy aplikuje na všetky oblasti 
skutečnosti — od vesmíru až po 
spoločenský život. Svojou filozo-
fiou ostro kritizuje aristotelovskú 
fil•ozofickú tradíciu a hliavne na 
nej vybudované dogmatické teo-
logické teórie. 

Z celého komplexu problémov 
upriamime našu pozornosf na prí-
nos Brunových kozmologických 
názorov, které sa stali dóležitou 
súčasfou dalšiého vývoje vedeeké-
ho svetonázoru. 

Názory G. Bruna na vesmír sú 
smelým rozvinutím Koperníkovei 
helia centrickej koncencie. Aj ked 
na rozdiel od Koperníka, Galileiho 
a Keplera nie je experimentátor, 
na oblohu sa nedíva cez daleko-
hPad a mvšlienky čerpá len z exis-
tujúoej literatúry. predsa je jeho 
kozmoló~ia revolučná. 

Vesmír je podPa G. Bruna časo-
ve a priestorove nekonečný, bez 
nevnýeh bod'ov, bez privilea,ované-
ho stredu a bez obvodu. V dialógu 
O nekonečne, vesmíre a svetoch 

PhDr. JAN DUBNIČKA, CSc., 
Ústav filozofie 

a sociológie SAV, Bratislava 

píše: „Je jedno bytie, ktoré obsa-
huje a zahrňuje všetky telesá 
i velké organizmy, ktoré vidíme 
akoby rozsiate a rozptýlené v tom-
to nesmiernom priestore". „Je 
jeden nekonečný vesmír afko niečo, 
čo je spojené a zložené z éteri•c-
kých oblastí a svetov". Zamieta 
nielen privilegované miesto Zeme 
vo vesmíre, ale zavrhuje .aj ko-
pernfkovskú koncepciu ústredného 
postavena Slnka. Stred nekoneč-
ného vesmíru neexistuje. Nie je 
nikde a je všade. Naša slnečná 
sústava je len jedným z nekoneč-
ného mn•ožstva svetov neustále 
vznikajúcich a zanikajúcich. „Jest-
vuje nekonečný počet svetov, 
které v rozličných oblastiach ves-
míru z tých istých príčtn sú vní-
mateP°né a jestvujú ako tento svet, 
ktorý obývame a ktorý je vníma-
telný a jeztvuje". „Sú nespočetné 
slnká, nekonečné zeme. které po-
dobne obiehajú okolo slnk, ako to 
vidíme na tých našich planétach, 
ktoré obiehajú okolo Slnka nám 
blízkeho." Nekampromisne rozbíj•a 
sféru stálic, ktorú sa neodvážil od-
stránif nielen Kopernk ale ani 
Kepler a nekonečný počet hviezd 
umiestňuje do nekonečného pne-
stonu. „Móžeme predpokladať. že 
jesťvuje nekonečný počet slnk, 
z kterých mnohé vidíme ako ne-
patrné telesá. . . Okolo týchto mč-
žu krúžif zemegule, které majú 
váčšiu alebo menšiu hmotu, ako 
má naša Zem". A Balej konštatu-
je: „Tak teda nie je jediný svet, 
jediná Zem, jediné Slnko, ale je 
ich toTko, kolko vidíme nad sebou 
svetelných lámp, které o nič vlec 
ani menej nie ksú na jednom nebi, 
na jednom mieste, kterým je ten-
to evet nami obývaný". Ako vi-
díme, Bruno predpokladá, že aj 

mé slnká majú planetárne sústa-
vy, na kterých existujú živé by-
tosti. 
S rozpracovávaním jeho kozmo-

logickej koneepcie sú úzko spgté 
pojmy „hmota" a „pohyb", kto-
rýek interpretácia je blízka k dia-
léktieko-materialistickému ehápa-
niu. 

Hmota tvorí podstatu eveta. Je 
beztvará a nie je poznatelná zmys-
lami. Priamemu poznaniu sú prí-
stupné len konkrétne formy hmo-
ty, jej prejavy. Hmota ako sub-
stancia sa zadhováva, menia sa 
len konkrétne objekty. Vyehádza-
júc zo ,svojho učena o hmote do-
chádza k záveru, že ostatné svety 
nemóžu byť absolútne odlišné, 
ale majú podobné zloženie jako náš 
okolitý svet. Dósledne háji pi n-
cíp materiálnej jednoty a vzájom-
nej súvislosti javov. „Nekonečné, 
nespočetné a hlavné telesá ves-
míru majú rovnaký tvar, rovnakú 
pósobnosf, schopnost a účinek". 
„Medzi všetkými hviezdami a 
všetkými svetmi skuteěne jestvu-
je podobnost a že dóvody jestvo-
vania našej Zeme sú platné aj pre 
mé zeme". Proto k objasneniu prí-
rodmých javov nie je potrebná 
božská substancia, o ktorej hovorí 
náboženstvo, ale materiálna sub-
stancia, hmota, kborá je základom 
všetkých prírodných jaavov. Ostro 
kritizuje Ari•stotelov pojem hmoty 
ako pasívnej látky a čistci mož-
nosti. Hmota je večná a celá bo-
hatost jevového sveta sú premeny 
foriem existencie hmoty. G. Bru-
no v učení o hmoto jednoznačne 
stojí na pozíciách materialistické-
ho monizmu. 

S kategóriou „hmoty" úzko sú-
visí •kategária „pohybu". Podle 
Bruna prírode je vlastná vnútorná 
produkujúca sila, která je npósobia-
cou prí•činou. Je to vnútorná 
i vonkajšia príčina všetkýdh pni-
rodných vecí. Pohyb je teda vla.st-
nosiou hmoty, a preto aj konkrét-
ne formy existencie hmoty sú 
v neustálom pehybe. ,.Teda jedno 
je nebo, nesmierny priestor, lone. 
všeobsahujúci vesmír, éterická 
oblast, v ktorej všetko prebieh•a 
a 'hýbe sa". „Vesmírny priestor je 
taky', že se v ňam móže pohybovat 
mnoho hviezd: každá z nich sa 
móže na základe vlastriej schop-
nosti a vnútorného zdroja pohv-
bovaf". Za najprirodzeneiší nohvb 
vo vesmíre považuje pohyb pri-
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bližne kruhový. „A ako má naša 
Zem, pohybujúc sa prirodzene 
pasobením svojho zdroji pohybu, 
iba jediný, približne podobný kru-
hovému pohybu, na základe kto-
rého sa pohybuje okolo vlastného 
stredu a okolo Sknka, tak isto sa 
pohybujú aj ostatné telesá, ktoré 
majú podobnú prirodzenost". Ne-
kompromisne odmieta aristotelov-
ského prvého hýbateToa, ako aj 
každý nadprirodzený pohybový 
princíp odtrhnutý od hmoty. 
S učením o pohybe spája teóriu 
dvoch príčin v prírode — výkonná 
(kauzálna) a účelová (finákna), 
ktoré existujú v jednote, pretože 
nie je pohyb, ktorý by nebol za-
prfčinený a súčasne by k niečomu 
nesmeroval. Svet možno teda vy-
svetlit z dvoch základnýd prin-
cípov — hmoty a ,pohybu. 

Samozrejme, pojmový aparát 
G. Brusu, prostredníctvom ktoré-
ho vyjadruje svoje názory, je po-
platný dobe, v kttorej žil. Ale čo 
je podstatné, naplňuje ho záisadne 
novým obsahom. Použfva síce po- 
jem „boh", ale sním,a ho z teolo-
gických n•ebies a vkladá ho do prí-
rody. B'o'h a svet tvoria jednotu. 
Boh je všade a vo všetkom ako 
tvoriaca prima, ako neoddeliteT-
ný princíp materiálnej akutočnosti. 
V mých súvislostiach zavádza 
pojem „.svetová duša", ktorým 
označuje princip zmeny a života, 
pričom táto je v jednote s hmotou. 
Je to princíp vesmíru a všetkého, 
čo je v ňam obsiahnuté. 

Giordano Bruno 
(1548-1600) 

G. Bruno významne prispel 
k vývoju dialektiky. Vyslovil dia- 
lektickú myšlienku o „splývaní 
protikladov", a to ako v nekoneč-
ne veikom, tak aj v nekonečne 
malom. „Kto chce poznat najváč- 
šie taj'omstvo prírody, nech sa díva 
na minimá a maximá toho, čo je 
protikladné a protilahlé, a pre- 
mýšTa o tom". Zhodu protikladov 
nachádza vo všetkých oblastiach 
prír•ody a Tudskej činnosti. V kaž-
dej z nich je vždy jeden protiklad 
počiatk•om Jiného protikladu. Zá-
nik je počiatkom vzniku. Prame- 
ňom spájania protikladov je ne-
konečná substanCia. Práve jeho 
„dialektický" poklad na skutoč- 
nost mu dovolil v 'danej epoche 
vyslovit s teoretiďkým predstih•om 
rad myšlienok, ktoré sa až o sto- 
ročia potvrdzujú v experimentál- 
nej praxi. 

Celým svojím učením sa G. 
Bruno ,stavia proti cirkveným a 
scholastickým autoritám. Je pre- 
svedčený, že zmysly a rozum sú 
jediným zdrojoan poznania a no-
vé pravdy treba presadzovlat ne-
úprosným bojem próti existujú- 
cim predsudkom a omylom. 

I vo svojom poklade na asrtro- 
nómiu je materialista. Podia Bru- 
na astronómia vznikla a praktic-
kých ch potrieb a až neskoršie sa 
astronomických poznatkov zm-oc- 
nita filozofická špekulácLa, ktorá 
ju doviedia k nezmyselným záve- 
rom. 

Vlastným menom Filippo Bruno, narodil sa v Nole 
pri Neapoli. Ako pätnástročný vstúpil do dominikán-
skeho kláštora, kde prijal reholné meno Giordano. Po 
vysvštení za kňaza pí sobil v kláštore sv. Bartolomeja 
v Campani, kde sa dókladne oboznámil so scholastic-
kou filozofiou, so židovskou a arabskou stredovekou 
filozofiou, osvojil si renesančné myslenie a hlboko pre-
nikal aj do myšlienok myslitelov gréckeho a rímskeho 
staroveku, ako aj novovekých prírodovedcov. Tu sa 
rodili aj jeho prvé pochybnosti a skeptické stanovisko 
k základným cirkevným dogmám, pre ktoré bol neskí r 
obžalovaný z kacírstva. V r. 1576 uteká z kláštora, 
zhadzuje mníšske rúcho a začína sa jeho pestrý život 
myslitela a bojovníka, ktorý pre svoje odvážne názory 
a nekompromisné vystupovanie nenachádza nikde tr-
valý pobyt. Putuje cez Janov, Savonu, Turín, Benátky, 
Padovu do Francie a odtial do Ženevy, kde sa obozná-
mil s kalvinizmom. Celý čas sa živil súkromným vyučo-
vaním gramatiky, astronómie alebo mnemotechnického 
umenia. V Ženeve odmieta prestup na kalvinizmus a 
po sporoch s kalvinistami uniká do Francúzska cez 
Lyon do Toulousu, kde písobí ako profesor na univer-
zite. Pre svoju odvážou kritiku Aristotela bol však 
donútený odíst aj odtial. Odchádza do Paríža, kde sa 
stáva mimoriadnym profesorom. Tu vydal komédiu 
Svietnik, v ktorej zosmiešňuje neresti mníchov a krá-
lovi Henrichovi III. venuje spis O tieňoch ideí. Pre 
svoje nekompromisné názory musí opustit Paríž a dva 

Cirkevné, ale aj svetské feudál-
ne kruhy si velmi dobre uvedo-
movali svetonázorovú silu a ne-
bezpečenstvo plynúce z Brunových 
myšlienok. Bruno nekompromisne 
pranieruje cirkevnú vierou'ku, in-
štitúcie, ako aj pápežstvo, ktoré 
nazýva krutou tibériovskou tyra-
ni•ou. V krestanstve vidí príčinu 
všetkýeh pút, ktorými bol spúta-
ný Iudský duch. Náboženstvo je 
produktom fantázie, jeho vznik 
bol podmienený strachom človeka 
z neznámych prírodnýeh síl a na 
určitom stupni vývoj a spoločnosti 
bolo vládnúcimi vrstvaani zneužité 
proti človeku. 

Preto namiesto viery G. Bruno 
preferuje vedu, ktorá otvára člo-
veku oči, zbavuje ho róznych ná-
boženských a teologických fantázií 
a zároveň útočí na cirkevn,é teórie, 
inštiitúcie, pra', na samotnú pod-
statu viery. Na prvé miesto dó-
razne stavia vedu a vedecké po-
znanie. Preto ale musel v danej 
dobe za svoju pravdu zomriet na 
ohnivej hranici. 

Poznámky: 

Všetky tni diela Giordana Bruna 
vyšli v češtine v edícii Živé odkazy. 
(Giordano Bruno, Dialogy, Praha 
1956. Dialóg o nekonečne, vesmíre 
a svetoch je publikovaný aj v 
slovenčine vo IV. zv. Antológie z dlel 
filozofov — Humanizmus a rdnesan-
cia, Bratislava 1966). Citácie v člán-
ku uvádzame podla slovenského pre-
kladu. 

roky (1583-1585) pOsobí v Anglicku, najmě na univer-
zite v Oxforde. Toto obdobie je myslitelsky najplod-
nejším v jeho živote. Tu vznikli jeho slávne dialógy 
Výklad tridsiatich pečatí, Večera na Popolcovú stredu, 
O príčine, princípe a o jednom, O nekonečne, vesmíre 
a svetoch. V tomto období napísal aj dva dialógy, 
v ktorých rozvíja etické otázky (Vyhnanie vítaznej 
beštie a O hrdinskom nadšení) a ostrú satiru Tajomstvo 
koňa Pegasa s dodatkom o KylIenskom somárovi. Ale 
aj z Anglicka ho nepriatelia vyštvali. Vracia sa do Pa-
ríža. Na Sorbone ostro napadol aristotelovskú prírodnú 
filozofiu a jej stúpencov, a preto musel opět opustit 
Francúzsko. Odchádza do Nemecka, kde dva roky pred-
náša vo Wittenbergu, na Lutherovej univerzite. Potom 
asi 6 mesiacov v r. 1588 pobudol v Prahe, kde vydal 
dva spisy — Stošesfdesiat článkov proti matematikom 
a filozofom a O počítaní druhou a kombinatorickom 
lampáši R. Lullu. Po sporoch v Prahe odchádza do 
Frankfurtu, kde vychádza popri jeho troch prácach 
v latinčine aj umelecky i filozoficky výborná báseň 
podia vzoru Lucretia Cara O nezmerne a nespočetných 
— 1591. Tu prijal pozvanie benátskeho aristokrata Mo-
ceniga, aby ho vyučoval logike a mnemotechnike. Na 
Mocenigovo udanie ho však inkvizícia r. 1592 zatkla 
a obvinila z kacírstva. V r. 1593 bol Bruno z Benátok 
prevezený do Ríma, kde vo vězení strávil šest rokov. 
Aj napriek hrubým výsluchom zostal svojim názorom 
verný. Ako zatvrdilého a nenapravitelného kacíra ho 
inkvizícia postúpila svetskej vrchnosti. Dňa 17. 12. 1600 
bol na rímskom námestí Campo di fiori upálený a jeho 
popol bol rozmetaný vo vetre. Po vynesení rozsudku 
vyhlásil: „Vynášate nado mnou rozsudok s vučším 
strachom než s akým ho ja počúvam". 
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Štart 
ku kométe 

V prvej polovici decembra —
teda už o niekoPko dní — od-
štartujú z Bajkonuru prvé dye 
pripravované sondy k Halleyo-
vej kométe — Vega 1 a Vega 2. 
Pre pozorovanie tejto kométy 
holi vyvinuté aj tni ďalšie son-
dy — západeurópska Giotto a 
japonské Planet A a Planet B 
(MS T-5). Okrem nich sa do 
pozorovania najznámejšej z ko-
mét zapoja i družice vypustené 
už skór, ktoré neboli pripravo-
vané priamo na pozorovanie 
Halleyovej kométy, ale využitie 
ich prístrojov umožní získať 
kompletnejšie údaje o kométe 
— Pioneer Venus, IEEE-3, Solar 
Max, Astro 1 a RTE satellite. 
Sondy Vega 1 a Vega 2 sa po-
čas svojho 450-dňového letu 
pniblížia v júni budúceho roku 
k Venuši, vypustia balóny na 
výskum jej atmosféry a budú 
pokračovať v ďalšom lete, aby 
sa v marti 1986 stretli s Hal-
leyovou kométou. 

Československo sa na projekte VEGA podieTa vývojom a výrobou automa-
ticky stabilizovanej plošiny (ASP-6), na ktorej budú umiestnené prístroje, 
určeně pre pozorovanie Halleyovej kométy. Hlavným koordinátorom a ga-
rantom za našu stranu je Vývojová a provozní základna výzkumních ústavů 
v Prahe-Běchovicích, ktorá úzko spolupracuje s Astronomickým ústavom 
ČSAV. Celé zariadenie boto vyrobené v spolupráci viac ako 60-tich výskum-
ných pracovísk, podnikov a závodov. Na snímke ČTK vidíme plošinu v roz-
vinutej pracovnej polohe po ukončení skúšok. 

Navádzací analógový snímač je najdóležitejšou častou automaticky sta-
bilizovanej plošiny, ktorá bola pne projekt VEGA vyvinutá a vyrobená 
v Československu. Tento snímač zabezpečuje automatické smerovanie 
prístrojov, umiestnených na plošine, priamo na jadro kométy. Na snímke 
RNDr. Boris Valníček, DrSc. z AÚ ČSAV (vPavo) a ing. Jiří Reček z Vý-
vojové a provozní základny výzkumních ústavů v Běchovicích kontro-
lujú správnost montáže snímača. Foto: ČTK 

Automaticky stabilizovaná plošina čes-
koslovenskej výroby bota 8. marta toh-
to roku odovzdaná do Čstavu kozmic-
kých výskumov AV ZSSR v Moskve, 
kde prebieha kompletizácia a záverečné 
skúšky sond VEGA pred leh vypustením 
k Halleyovej kométe v decembri tohto 
roku. Na snímke vidíme sondu VEGA 
(bez pristávacieho modulu pre Venušu) 
s orientovanou plošinou na testovacom 
zariadení. Foto: S. Kužel 
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Styri obrazy 
galaxie v Androméde 
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Itádioteleskop vo Westerborku (Holandsko), pomocou ktorého boli získané snímky 
galaxie v Androméde v rádiovej oblasti. Používa metódu apertúrnej syntézy a vďaka 
tomu sa pomocou jeho dvanástich antén dosiahne taká vetká rozlišovacia schopnost, 
akú by mohol rádioteleskop s jedinou anténou dosiahnut len pri priemere antény 
asi 1600 metrov. 

DRUŽICA IRAS PRE-
SKÚMALA ZA NECELÝ 
ROK SVOJEJ ČINNOSTI 
OKREM INÝCH OBJEK-
TOV AJ 20 TISÍC ROZ-
LIČNÝCH GALAXIÍ A 
VYSLALA ZÁZNAM ICH 
ŽIARENIA V INFRA-
ČERVENEJ OBLASTI 
SPEKTRA. TAK SME 
ZÍSKALI AJ ĎALŠÍ 
PORTRÉT GALAXIE 
V ANDROMĚDE A MOŽ-
NOST POROVNAT HO 
S JEJ OBRAZMI NA 
INÝCH VLNOVÝCH 
DLŽKACH. 

Prvý obraz — meranie 
družice IRAS — ukazuje 
infračervené žiarenie ga-
laxie na vinovej dlžke 
60 um. V tejto oblasti 
spektra vyžaruje prach, 
zahriaty na teplotu 20-
30 K. Snímka nám teda 
ukazuje, v ktorých ob-
lastiach galaxie je prach 
zahriaty na vito teplotu. 
V centrálnycli oblastiach 
galaxie udržiavajú tep-
lotu medzihviezdneho 
prostredia červení obri —
staré hviezdy spektrálne-
ho typu M. Na snímke 
vidíme aj výrazný prste-
nec vo vzdialenosti 15 ti-
síc svetelných rokov od 
galaktického centra. Je 
to pásmo, kde mladé, ho-
rúce hviezdyy, ktoré vzni-
kajú v hustých a chlad-
ných (10 K) molekulár-
nych oblakoch, zahrievajú 
prach svojím ultrafialo-
vým žiarenfm. 

Druhý obraz — fotogra-
fia galaxie v Androméde 
cez 1,2 metrový ďaleko-
hPad palomarského ob-
servatória zachytáva len 
časí viditelného žiarenia, 
a to krátke vinové dlžky 
viditelného s', etla (tzv. 
modrá oblasi), kde pro-
važuje žiarenie velmi ho-
rúcich, mladých hviezd. 
Vidíme, že pásmo tých'to 
horúcdch obrov je na tých 
tstých miestach galaxie, 
kde zistila družica IRAS 
oblasti nahriateho pra-
chu. Maximum žiarenia 
v oblasti 60 ,um presne 
zodpovedá plochám vel-
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kých jasných oblastí io-
nizovaného vodika (ob-
lasti H II). 

Tretí obraz ukazuje 
miesta, kde vyžaruje 
neutrálny vodík. Neutrál-
ne vodíkové atómy vysie-
lajú rádiové žiarenie na 
vinovej dlžKe 21 cm, tak-
že až vdaka pokroku rá-
dioastr•onom,ckých metó i 
sme mohli získaE pred-
stavu, do akých velkých 
vzdialeností sa tiahnu 
oblasti neutrál•neho vo-
díka (oblasti H I), ktoré 
sa rozkladajú ešte daleko 
za okrajom viditeTnej 
časti galaktického disku. 
V centrálnej časti gala-
xie, až do vzdialenosti 
12 tisíc svetelných rokov, 
však oblasti neutrálneho 
vodíka nie sú. Vo vnú-
torných častiach galaxie 
sa teda hviezdy tvoriE 
nemózu, keďže tam chýba 
jedna z htavných zložiek 
— plyn. Rádiogram je 
zhotovený na observató-
riu vo W estE r. borku. 

Štvrtý obraz umožňuje 
študovať magnetické pole 
galaxie. Už na pohYad 
vidno, že je rajintenzív-
nejšie v oblasti, kde dru-
žica IRAS detekovala za-
hriaty prach a kde rádio-
vé mapy zistili pásmo 
roďiacich sa hviezd. Ob-
last vo vzdialenosti 15 ti-
síc svetelných rokov od 
galaktického centra je 
teda dejiskom najzaují-
mavejších procesov, ktoré 
sa v galaxii odohrávajú. 
Tento obraz je opat z rá-
dioastronomického obser-
vatória vo Westerborku, 
zachytáva vyžarovanie na 
vinových dlžkach 50 cm. 
Na rozdiel od predošlej 
snímky prevažuje tu žia-
renie polarizované, ktoré 
vysielajú volné elektróny, 
urýchlené v magnetckom 
poli. Podia interpretácie 
rádiových pozorovaní sa 
odhaduje, že M 31 má 
celkovú intenzitu 'magne-
tického poTa podobnú 
ako naša Galaxia — pri-
bližne 5.10-'` T (čo je 
asi stotisíckrát menej ako 
na povrchu Zeme). 

Podia Ap. J. Letters, 
1. 3. 1984 —tj-
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supernovy 
rádioteleskopom 

Supernovy sú v astrofyzike jav 
prvoradého významu, který súvisí 
so vznikom tažkýeh prvkov, neu-
trónových hviezd .a pravdepodobne 
aj značnej časti kozmického žia-
renia •a kozmických lúčov s vyso-
kými energiemi. Reprezentujú 
skutočne grandiózne „buchnutie 
dvermi" za životom (hviezdy —
hviezdnu explóziu, poóas ktorej 
móže jedna jediná hviezda svojou 
svietivostou prežiarit miliardy 
ostatnýCh hviezd prí'slušnej gala-
xie. 

Pozorovania za niekoYko posled-
ných rokov ukázali, že supernovy 
sú v raných štadiách svojho vzpla-
nutira aj mohutnými zdrojmi rá-
diového ži reňia. Rádiová emisia 
bola zistená u troch supernov 
krátko po ich objave optickými 
metódami: SN1979c v galaxii 
M 100, SN1970g v známej špirá-
lovej galaxii M 101 a SN1980k 
v galaxii NGC 6946. Kon lbinované 
údaje o týchto :a niektorých dal-
ších starších supernovách nazna-
čujú, že výrazná rádiová emisia 
nastupuje medzi jedným týždňom 
a jedným rokom po samotnou 
výbuchu a trvá niekoPko rokov. 
Po desiatkaoh pokov sa potom su-
pernova opšt stáva silným rádio-
vým zdrojom v dósledku zvýšenej 
interakcie expandujúcej obálky 
s medzihviezdnym plynom. 

Doposial sa rádiová emisia hPa-
dala len u opticky objavených su-
pernov a ich pozostatkov. Medzi-
národná skupina rádioastronómov 
na čele s J. M. van der Hulstom 
z Holandska sa rozhodla tento 
postup obrátit a hTadat nové su-
pernovy priarno rádi'oastronomic-
kými metódami. Pom'ocou existu-
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rektascenzia 

Rádiové mapy, ktorýeh porovnaním sa podarilo zistit mladú supernovu v galaxii NOC 4258 (M 106). Je to prvý 
prípad objavu supernovy výlučne pomocou rádioastronomických metód. Rádiová mapa na obr. vFavo (z porovnaní 
VLA na vinovej dlžke 20 cm) je z januára 1982, druhá zo septembra 1982 (pozorovanie observatória vo Wester-
borku). Štúdiom rádiovej emisie sa zistilo, že supernova vz planula v auguste 1981. 

Na fotografii gala~ie NGC 4258 (M 106) z palomarského observatória je 
vyznačené miesto vzplanutia supernovy, ktorej objav pomocou rádioastro- 
nomielcýeh metód dodatočne potvrdili aj vizuálne pozorovania. 

júcich kvahtných máp stálej rá-
diovej emisie velkého počtu ga-
laxií je už dnes takýto postup 
možný — nové dočasné zložky rá-
diovej emisie sú na kvalitných 
mapách stálej emisie jasne rozlí-
šitel.né. Podla správy, uverejne-
nej v časopie Nature (zv. 308, Č. 
5943, str. 566, 1983) bole úsilie tej-
to skupiny korunované úspechom. 
Porovnaním a analýzou meraní 
získaných holandským rádioastro-
nomickým systém'om vo Wester-
borku a americkým ant&mym 
systémom Very Large Array v No-
vom Mexiku sa skupjne podarilo 
objavit mladú supernovu v špirá-
lovej galaxii NGC 4258. 

Supernova bota •obj'avená ako 
silný rádiový zdroj, ktorý sa náhle 
vytvoril v severnom vnútornom 
špirálovom ramene tejto galaxie. 
Rádiový zdroj •sa objavil medzi 
májom 1981 a januárom 1982 a 
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pretrvával ešte v máji 1983. Z po-
lohy zdroj a, ako aj z charakteru 
vývoja rádiovej emisie vyplýva, 
že skutočne jde o supernovu, a to 
zrejme o supernovu typu II. Úda-
je z rádiovej oblasti spektra beli 
potvrdené optickými snímkami 
galaxie z viacerých observatórií, 
okrem mého aj rnírrrkami získa-
nými pomocou vetkej Schmidtovej 
komory na Mt. Palomare. Super-
nova zrejme dosiahia maximum 
v polovici augusta 1981. 

V porovnaní s mými superno-
vami, ktoré sa už pozorovali v rá-
diovej oblasti, rádiová svietivost 
supernovy v NGC 4258 klesala 
pomerne rýchlo — podstatný po-
kles nastal už asi po roku. Táto 
supernova je prvou v histórii 
astranómie, která bota objavená 
výlučne rád.oastronomidkými me-
tódami. 

ZDENĚK URBAN 

12" 17M OS 12H 16M 405 12'1&'2O 12H16M 05

rektascenzia 
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Rozpínanie Krabej hmloviny de-
monštruje táto fotografia, ktorá je 
kompozíciou dvoch snímkk získa-
ných s časovým rozdielom 14 rokov 
pomocou 5-m ďalekohYadu na Mt. 
Palomare: jedná snímka je v pozití-
ve, takže žiariace vlákna plynu sa 
nám javia ako svetlé a druhá, získa-
ná neskór (v r. 1964), zas je v nega-
tíve, a preto sa nám na nej tie isté 
útvary javia ako tmavé. Vidíme, že 
tmavá pozitívna snímka z neskor-
šieho obdobia prekrýva len sčasti 
predchádzajúcu — a tieto malé roz-
diely názorne ukazujú ako hrnlovina 
za 14 rokov expandovala. 

Krabia hmlovina je pozostatkom 
supernovy, ktorá vzplanula vo vzdia-
lenosti len 6500 svetelných rokov. Jej 
svetlo dosiahlo Zem v júli 1054 —
a dej, ktorý sa odohral nedávno v 
kozmickom čase zaznamenali čínski 
a arabskí pozorovatelia i americkí 
indiáni. Vlákna, ktoré vidíme na o-
kraji hmloviny, predstavujú rozpí-
najúci sa plyn. 

Najvýraznejší a velmi mladý zvyšok po supernove — Krabia 
hmlovina — je ideálnym typom pre štúdium objektov tohto druhu. 
Práve preto pozorovanie Krabej hmloviny prinieslo viacero zá-
sadných objavov. Súčasná, oveTa precíznejšia technika astrono-
mických pozorovaní umožňuje hlbší pohFad na fyzikálne procesy, 
ktoré charakterizujú tento „kozmický synchrotrón". 

ZAUJIMAVE 
OBJEKTY OBLOHY 

Krabia 
hmlovina 

KRABIA HMLO VINA 
TROJROZMERNE 

Zaujímavý pohPad do vnútra 
Krabej hmloviny priniesol dlho- 
dobý výskum založený na 5-roč- 
ných spektrosk'opickýoh pozorova- 
niach pomocou 3,9 m anglo- 
austrálskeho dalekohTadu. Pozo- 
rovania spraoovávali v anglickom 
Rutherfordovom labora•tóriu a 
získali nový priegtorový obraz 
tohto objektu — informáciu o je-
ho vnútornej štruktúre a o rých- 
losti expanzie plynu v róznych 
častiach hmloviny. 

Táto zaujímavá práca si zaslúži, 
aby sme podrobriejšie popísali aj 
použitú metódu. Počas 5-ročného 
pozorovania bolo treba postupne 
spraviE približne 1800 spektier 
z jednotlivých oblastí hmloviny 
(veTkosti 4,7 X 10 oblúkových se-

kúnd). Fri spracovávaní spektier si 
vybrali zakázanú čiaru dvakrát io-
nizovaného kyslíka (vinová dlžka 
500,7 nm) a určili hodnoty Dopple-
rovho posunu. Výsledky nakonec 
názorne vyniesli do dvoch máp 
radiálnych rýchlostí plynu v hmlo-
vine, ktoré vidíme na zadnej stra-
ne obálky (prevzaté zo Sky and 
Telescope, J.anuár 1984). Na jed-
nej mape je znázo'rnený pohyb 
látky, ktorá sa od nás vzdaluje, 
a teda jej odpovedá červený po-
sun, druhá mapa ukazuje radiál-
ne ry' chlosti plynu, ktorý sa k nám 
pribhžuje (modrý posun). Kedže 
Krabia hmlovina je pozostatok su-
pernovy, predpokladali, že naj-
rýchlejšie sa pohybuje materiál, 
kt'orý sa už dostal najdalej od 
centra explózie. Ašak rozpínanie 
hmloviny nic je úpine rovnomer-
né, ako si to móžeme pozriet na 
farebných mapách. 

O Krabej hmlov ne sa póvodne 
myslelo, že je to dutá plynná obál-
ka. Tieto nové pozorovania však 
ukázali, že plynom je vypinený 
celý objem hmloviny, pričom jej 
vnútro žiari najjasnejšie. Vnútro 
hmloviny má priemer 135 'oblúko-
vých sekúnd a expanduje rých-
los8ou 720 km/s, zatiaP čo vonkaj-
šia zložka priemeru 340 oblúko-
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vých sekúnd sa rozpína rýchlostou 
1800 km/s. Tieto dye zložky ob-
klopuje halo, ktoré sikha až do 
vzdialenosti 700 oblúkových se-
kúnd a rozpína ,sa rýchlostou až 
niekoPko tisíc kilometrov za se-
kundu. 

Z týchto údajov si móžeme uro-
bit predstavu, aký r•ozsia°°hly je 
tento plynový útvar, ktorý nazý-
vame Krabia hmlovina. Kedže jej 
vzdnlenost je asi 6500 svetelných 
rokoy, jedna oblúková sekunda 
zodpovedá rozlohe 1800 krát váč-
šej než je vzdialenost Zeme od 
Sloka. Celá hmlovina, vrátane 
vonkajšicho halo, má teda rozlohu 
ydac než milión astronomických 
j ednotiek. 

Vlá•knité výbežky, ktoré pozo-
rujeme na okraji Krabej hmlovi-
ny, nevychádzajú z jej stredu, 
ako sa predtým myslelo, ale tvo-
ria štruktúru plynných óbálok —
vonkajšej a vnútornej. Sú aj vlák-
na, ktoré sa tiahnu cez obe obál-
ky, ale tie sú v menšine. 

POLARIZOVANÉ SVETLO 
PODROBNEJŠIE 

Krabia hmlovina hola prvým 
zdrojom, na ktorom sa študovala 
záhada spojitého spektra — spek-
tra, ktoré nemá adne emisné 
ani absorpčné čiary. Zdroj, ktorý 
sa vyznačuje takýmto spektrem, 
sa prejavuje aj ďialšou typickou 
vlastnostou: jeho svetlo je silne 
polarizované. Súvislost týchto 
dvoch javov vysvetlil v r. 1953 
Šklovskij : nemóže to ,byt žiarenie 
atómov ionizovaného plynu, ale 
žiarenie volných elektrónov, 
urýchlených v magnetickom poli 
hmloviny. Tento istý proces pre-
bieha aj v synchrotrónových 
urýchIovačoch, a preto žiarenie 
tohto typu dostalo názov synchro-
trónové. 

Velkost a smer polarizácie svet-
le sú teda veličinami, z ktorých 
možno zlatit, akú intenzitu a 
štruktúru má magnetické pole 
v jednotlivých častiach hmloviny. 
Vyžaduje to však velmi precízne 
merana, aké 'sú možné len špič-
kovou technikou. Systém s kame-
rou CCD, ktorý zostnojili na 
observatóriu v Edinburgu a inšta-
lovali na 1,5 m dalekohlade v Ari-
zóne, umožnil škótskym astroná-
mom merania s vysokou rozlišo-
vacou schopnostou. Výsledkorn ich 
práce je nová polarizačná mapa 
Krabej hmloviny, ktorú uverej-
ňujeme na nasledujúcej strane 
dole. Obsahuje podstatne viac in-
formách í o štrúktúre magnetického 
pola tohto zaujímavého objektu, 
než bole možné získat donedávna 
používanými technikami (rozlíše-
ne 0,75 oblúkových sekúnd, ktoré 
dosiahli je 7X vacšie než možno 
dosiahnut fotografickými mera-
niami). 
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Škótski astronómovia kombino-
vali kameru CCD so spektropola-
rimetrom. Týmto zariadením moh-
li urobit naraz niekoiko tisíc po-
larizačny' ch meraní v celej skú-
manej oblasti hmloviny. Urobili 
štyri expozície toho istého pola 
cez polvinovú polarizačnú doštič-
ku, ktorú orientovali v róznych 
uhloch k dopad'ajúcemu svetlu. 
Zmeny v obraze, ktoré vznikali 
rozličnou orientáciou doštičky, im 
umožnili merat stupeň polarizácie 
v každom bode hmloviny. Mera-
na robili v úzkom intervale vl-
nových dlžkk červeného svetla —
'oužili interferenčný filter s cen-
trálnou vinovou dlžkou 750,0 nim. 
Porovnaním nových údajov s hod-
notami v modrom svetle (fotogra-
fické i fotoelektrické) zistili, že 
stupeň polarizá'cie je aj na týchto 
vinových dlžkach rovnaký, čo po-
tvrdzuje model synchrotrónového 
žiarenia Krabej hmloviny. 

Teoreticky sa predpokladá, že 
zdroj, ktorý vysiela synchrotró-
nové žiarenie nióže vyžarovat 
nanajvýš 69 u/0 polarizovaného 
svetla. (Stupeň polarizácie avetla 
hviezd je nanajvýš 10 %). Kedže 
polarizáciu svetla spáaobuje mag-
netické pole, výsledná polarizačná 
mapa ukazuje zároveň jeho štruk-
túru — jeho velkost a smer v jed-
notlivých oblastůach hmloviny. 
Práca ukazuje, že v oblasti s roz-
lohou asi 20 oblúkových sekúnd, 
zachována si magnetické pole 
približne rovnakú velkost a smer. 
Oblasti rovnakej polanlzácie sú od 
seba oddelené prechodnou oblas-
tou (s rozmerom asi 5 oblúko-
vých sekúnd), v ktorej sa smer 
magnetického pola >postupne mení. 
Dá sa to vysvetlit tým, že mag-
netické pole v hmlovine je sice 
rovnorodé, ale pri interakeli hnilo-
viny s medzihviezdnym prostre-
dím, magnetické pole jednotlivých 
oblastí nadóbudlo odlišnú onien-
táciu. 

Celková energia, ktorú vyž aru-
je Krabia hmlovina je asi 1031 J/s. 
Je to tak velké množstvo energie, 
že jasnost hmloviny by musela 
už za niekoIko rokov podstatne 
poklesnút, ak by sa energia ne-
doplňala z nejakého dodatočného 
zdroja — z pulzara v jej centre. 
Aky'm mechanizmem sa prenáša 
energia z pulzara do hmloviny, 
to sa zatial presne nevie. Na zá-
klade svoji'ch nových pozorovaní 
škótski astronómovia vyvodzujú, 
že energia sa z pulzara uvolňuje 
čiastočne ako vietor relativistic-
kých elektrónov a čiastočne ako 
rotujúci lúč. Zistená štruktúra 
magnetického pola tomuto mode-
lu pine odpovedá. 

MERANIA IRAS 
Prvé presné merania Krabej 

hmloviny v dalekej infračervenej 

Fotografia Krabej hmloviny v červenom 
svetle (na vinovej dlžke 750,0 nm), ktorú 
získali škótski astronómovia využitím ka-
mery CCD na 1,5 metrovom áalekohTade 
na Mt. Bigelow. Snímka je zložená z dvoch 
skúmaných oblastí hmloviny o priemere 150 
oblúkových sekúnd — východného okraja 
hmloviny a centrálnej oblasti v okolí pul-
zara. Pulzar je spodná jasná hviezda 
z dvojice hviezd, ktorá sa naehádza približ- 
ne v strede obrázka. Jeho magnitúda v čer- 
venom svetle je 17m (prevzaté zo Sky and 
Telescope, okt. 1983). Na snímke vpravo 
je Krabia hmlovina vo vizuálnej oblasti. 

~ 
oblasti, ktoré urobila družica 
IRAS, objasnili fyzikálne pod-
mienky v jej vnútri — umožnili 
presne určit velkost magnetického 
pola v hmlovine a priniesli dókaz 
toho, že ve vnútri sa nachádza 
zahriaty prach. 

Rádiové pozorovania hmloviny 
ukázali, že množstvo žiarenia, kto-
ré vysiela hmlovina v tejto spek-
trálnej oblasti, klesá smerom ku 
kratším vinovým dlžkam. Podob-
ný, ale oveIa rýchlejší pokles bol 
zaznamenaný i v optickej a ultra-
fialovej oblasti. Medzi nimi, teda 
v infračervenej oblasti, musí exis-
tovat prechod, pni ktorom sa po-
zvolný pokles intenzity mení 
v ovela prudší pokles. Výsledky 
družice IRAS ukázali, že takýto 
zlom v ;spektre je pni vinovej dlž-
ke 30 mikrometrov. Prasná hod-
nota vinovej dT~ky umožní určit 
podha teónie synchrotrónovéh•o žia-
renia intenzitu magnetického pola 
v hmlovine. Pre Krabiu hmlovinu 
je táto hodnota 3.10-$ T, teda 
menej než tisícina intenzity mag-
netického pola na povrchu Ze-
me. 

Merana družice IRAS okrem 
toho ukázali, že Krabia hmlovina 
žiari v infračervenej oblasti ovela 
intenzívnejšie, než by to zodpo-
vedalo podha teórie synchrotróno-
váho mechanizmu. Tento nadby-
tok emisie je tepelného póvodu, 
ktorý sa zrejme nachádza vo vnú-
tri hmloviny. Prachové častice 
absorbujú optické a ultrafialové 
žiarenie hmloviny, zahrievajú sa 
na teplotu 70 K a znovu vyžarujú 
v infračervenej oblasti. Množstvo 
prachu ne je zatial presne zná-
me; odhaduje sa na 0,003 Mo. Je 
moc~nné, že prach pochádza ešte 
z obdobia výbuchu supernovy, ale 
nemožno vylúčit, že jeho zdrojom 
je aj medzihviezdna látka. -zvk-

Čast polarizačnej mapy Krabej hmloviny 
(prevzaté z Nature 1983 Júl 21, ktorá 
zachytáva okolie pulzara. Velkost a smer 
polarizácie v jednotlivých miestach hmlo-
viny ukazujú vektory (dlžka a poloha ma-
lých čiarok), ktoré prekrývajú fotografiu 
v bodoch vzdialených od seba 0,75 oblú-
kových sekúnd. Oblasti rovnakej polarizá-
cie (aké sa vyskytujú po celej hmlovine) 
vidíme napr. na pravom okraji mapy, kde 
je smer vektorov horizontálny. Na obi-
dvoch snímkach je západ vpravo, sever je 
hore. 
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Miestna 
skupina 
galaxií 

Pre astronómov, ktorí skú-
majú škálu mimogalaktických 
vzdialeností, aby pomocou nej 
presnejšie zistili hodnotu Hubb-
lovej konštanty a tým aj vek 
vesmíru, začalo byť podrazu 
zaujímavé najbližšie okolie na-
šej Galaxie. Sandage a Tam-
mann totiž ukázali, že }iám sta-
čí získať velmi presné údaje 
o vzdialenosti galaxií našej 
Miestnej skupiny a °rýchlos-
tiach, akými sa pohybujú sme-
rom ku stredu superkopy v sú-
hvezdí Panny — 'aby sine mohli 
ovePa praktickejšie uplatnit 
Tully-Fisherov vztah, z ktoré-
ho sa po tejto revízii stane 
ovePa spolahlivejšia metóda na 
určovanie mimogalaktických 
vzdialeností. Našiel sa teda 
spósob, ako využit údaje o naj-
bližších, °susedných galaxiách 
na to, aby sme spresnili škálu 
vzdialenosti v širších kozmic-
l~ých meradlách. Tým podstatne 
stúpol význam podrobného štú-
dia blízkych susedov našej Ga-
laxie, ktorí sú spolu s ňou člen-
mi jedného galaktického spo-
ločenstva — Miestnej skupiny 
galaxií. 

Velká špirálová galaxia M 31 v súhvezdí 
Andromédy je dominujúcim členom Miest-
nej skupiny galaxií, do ktorej patrí aj naša 
Mliečna cesta. Kresba, na ktorej vidíme 
nielen galaxiu v Androméde, ale aj jej 
sprievodcu M 32, pochádza z roku 1749 
a jej autorom je Le Gentil. Je to v histórii 
astronómie prvá kresba difúzneho objektu. 

~ —~~  .~ • ~~':-:.,~.~%~ 
~ '~ ~ ~~.,-•-~--~~ - • -,— ~ ~~.,s„ 

'. ~ 
__-~=~~~~-x~.``~ 

~ 
—. á ~ —

______ Y— 
-,  ~-~_

~~•- ~^~- - ~.~:.,; 

`~  = 
-e~~ ~~  

 & 
i `- :  '^_~_ -~ 

_.., ~--~~ • —~~ ~ Ý . 

a ~ ` í.r _____   
r.~  -;-r ~'..~..._
~ -Z.  ~~~ ~—~ _—~---~

•1  ~ ~.~.~- ~ 
,.:~,~~  ~

~ +M~ • - • ~-!~. Y ~s.~-. 
.

e 
~~ ~í~~° ,1~..,~L~."..s-.,~•ř^ :T,~.~~Te -•,;,' .v.:~ + : r ~_ ~ 

ra-  

~: ~. 
_• _ - ~ _ 

x4-"3•č.~~̀rss. -^r - °

Kým ešte ludia pozorovali ob-
lohu volným okom, mohli ro-
zoznať len tni objekty, o kto-
rých dnes vieme, že sú to galaxie 
Miestnej skupiny. Hmlovinu 
v Androméde, o ktorej nachádza-
me zmienky už v starých kataló-
goch a Magellanove mraky, za-
kreslené aj na mapách južnej ob-
lohy, ktoré pochá'dzajú z či as pr-
vých plavieb na južnú pologulu. 
Pozorovanie difúznych, málo jas-
ných objektov je však bez foto-
grafickej techniky obtiažne. Preto 
neprekvapuje, že známy Messie-
rov katalóg, vydaný v roku 1781, 
obsahoval z celkového množstva 
103 objektov (z toho 34 galaxií) 
len tni galaxie Miestnej skupiny. 
V roku 1888 vydáva Dreyer NGC 
katalóg, ktorý obsahuje až 7840 
hmlovín a hviezdokóp — iba jed-
na bola novým členom Miestnej 
skupiny. 

V 20. rokoch sa napokon zistilo 
(hlavne zásluhou HubNa), že vač-
šina hmlovín sú „vesrnnírne ostro-
vy" mimo našej vlastnej Galaxie 
a bol už len krok k zisteniu, že 
aj naša Mliečna cesta je členom 
malej skupiny galaxií. Tento sys-
tém potom Hubble nazval „Miest-
na skupina". Vtedy bole známych 
len 13 jej členov, vrátane našej 
Galaxie. 

Trpasličie galaxie vtedy ešte 
neboli známe. Až kecy bol na pa-
loanarskom observatóniu postave-
ný velký Schmidtov dalekohIa'd, 
našli sa pri prehliadke oblohy další 
trpasličí členovia Miestnej sku-
piny. Po vybudovaní observatórií 
na južnej pologuli bole možno 
preskúmat oves podrobnejšie 
aj južnú oblohu a vdaka to-
mu konečne móžeme povedať, že 
naše poznatky o Miestnej skupine 
sú už dost úpiné. Okrem galaxií, 
ktoré sú v tabulke (a z nich je 
nejatá iba prí'slušnost IC 5152), 
uvažuje sa o niekoYkých dalších 
objektech, kťoré by spád tiež 
mohli patrit k Miestnej skupine; 
sú to predovšetkým systémy Sex-
tans A a Sextans B. O váčšine dal-
ších objektov dnes predipokladá-
me, že sú to vzdialené gulové 
hviezdokopy — „medzigalaktickí 
trampi". Pozoruhodnou výnknkou 
je objekt Phoenix, o ktorom sa 
póvodne myslelo, že je to velmi 
vzdialená gulová hviezdokopa, ale 
neskór sa ukázalo, že je to trpasli-
čia galaxia nachádzajúca sa vo 
vzdialenosti zhruba 1,8 Mpc, teda 
niekde na hraniciaeh Miestnej 
skupiny. Posledným objaveným 
členom sa stal v roku 1978 systém 
Pisces LGS 3. 

TRPASLtČIE GALAXIE 

Kolko vlastne galaxií obsahuje 
Miestna skupina? Z predpokladu 

Galaxia v Androméde má štyri satelity —
trpaslíčie eliptické galaxie. Dye z nich le-
žia blízko svojej materskej galaxie a vidí-
me ich na v5čšine snímok galaxie v An-
droméde: M 32 sa premieta na okraj jej 
špirálového ramena a druhá, NGC 205 leží 
trochu ďalej, severne. Druhé dva satelity 
— NGC 147 a NGC 185 — sú od svojej ma-
terskej galaxie podstatne vzdialenejšie, až 
niekorko státisícov svetelných rokov. 
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Názov typ 
vzdia- 
lenost 
(kpc) 

zdanlivá 
magnitúda 

absolútna 
magnitúda objaviteY 

M 31 (NGC 224) Sb 670 4.38"' —21,61m Al-Súfi, pred r. 964 
Galaxia Sbc —20,6m 
M 33 (NGC 598) Sc 760? 6.26" -19,07" C. Messier, 25. 8. 1764 
Velký Magellanov 
mrak Ir 60 0.63m —18,43m A. Corsali, pred r. 1515 
Malý Magellanov mrak Ir 80 2.79m —16,99m A. Corsali, pred r. 1515 
IC 10 Ir? 1300 11.70"' -16,2m L. Swift 
NGC 205 (M 110) SO/E5 pec. 670 8.60m —15,72m C. Messier, 10. 8. 1773 
M 32 (NGC 221) E2 670 9.01" —15,53m Le Gentil, 29. 10. 1749 
NGC 6822 Ir 560 9.35m —15,11"' E. E. Barnard, 1884 
systém WLM Ir 1600 11.29" -15,04m M. Wolf, 1908 
IC 5152 Sdr 1600 11.68m —14,6m D. Steward 
NGC 185 dE5 pec. 670 10.13"' —14,59m W. Herschel 
IC 1613 Ir 770 9.96m —14,50" M. Wolf, 1907 
NGC 147 dE5 670 10.36" —14,36m H. L. D'Arrest, 1856 
Leo A (Leo III) Ir 1590 12.70" —13,49m F. Zwicky, 1940 
systém Pegasus Ir 1620 12.41m —13,37"' A. G. Wilson, pred r. 1959 
systém Fornax dEO pec. 160 9.04m —11,98m H. Shapley, 1938 
DDO 155 Ir 1300 14.59m —11,2"' G. R. Reaves, pred r. 1955 
DDO 210 Ir 1600 15.34m —11,0"' S. van den Bergh?, pred r. 1959 
Sagittarius d1G Ir 1100 15.06 -10,65m H.-E. Schuster, 13. 6. 1977 
systém Sculptor dE3 pec. 80 9.0" —10,6"' H. Shapley, 1937 
Androméda I dE3 670 13.9m —10,60"' S. van den Bergh, 1971 
Androméda III dE 670 13.9m -10,6ín S. van den Bergh, 1972 
Androméda II dE 670 13.9"' —10,6" S. van den Bergh, 1972 
systém Pisces Ir 1000 15.5m — 9,7m C. T. Kowal a spol. 29. 10. 1978 
Leo I dE3 190 11.81"' — 9,62"' A. G. Wilson, 1950 
Leo B (Leo II) dE0 pec. 190 12.3m — 9,26" R. G. Harrington, 1950 
Systém Ursa Minor dE4 90 11.6" — 8,2"' A. G. Wilson, pred r. 1955 
Systém Draco dE0 pec. 100 12.0"' - 8,0"' A. G. Wilson, pred r. 1955 
Carina dE dE4 90 viac než 13'n — 5,51n R. D. Cannon a spol. 1977 

funkcie svietivosti odhadol Zwic-
ky, že celkový počet galaxií Miest-
nej skupiny, jasnejších ako abso-
lútna magnitúda —7m, by mal byť 
až 92 — a vznikla otázka, kde tieto 
chýbajúce galaxie hradať. V súčas-
nosti vieme, že Mliečna cesta má 
deváť satelitných galaxií a snád 
aj niektoré dalšie, na ktoré by 
nám mohol jej disk zakrývať vý-
hYad. Ak vychádzame z predpo-
kladu, že M 31 je pravdepodobne 
hmotnejšia a svietivejšia než je 
naša Galaxia, potom móžeme odó-
vodnene predpokladať, že k M 31 
móže patriť aj oveTa váčší počet 
trpasličích systémov. Tieto pred-
pokladané galaxie by mali byť 
vo vizuálnej oblasti slabšie než 
14m, nie však slabšie než 18'. 
leh hTadaním sa zaoberal okrem 
mých van den Bergh, no po-
darilo sa mu nájsť len tni ob-
jekty tohto typu. Celkove leh 
zatiaT boto objavených sedem, 
čo nás núti veriť, že váčšinu ga-
laxií Miestnej skupiny už pozná-
me a zdá sa velmi málo pravde-
podobné, že by v budúcnosti boli 
objavené dalšie. Lynden Bell vša+k 
uvažuje ináč. Tvrdí, že váčšina 
trpaslíčich galaxií okolo Mliečnej 
cesty vznikla pri interakcii našej 
Galaxie s kedysi ovela váčším Vel-
kým Magellanovým mrakom.Ked-
že objekty, ktoré sa vyskytujú pni 
M 31, nemohli isa k nej priblfžiť 
natoTko, aby s ňou interagovah, 
nemožno predpokiatdať okolo nej 
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Vzfah medzi rotačnou rýchlosfou galaxií a leh absolútnou rýchlosfou 
znázorňuje priamka, vynesená na základe revidovaného Tu11y-Fisherov-
ho vztahu. Autor článku, O. G. Richter, vyznačil do grafu namerané 
hodnoty svietivosti a rotácie všetkých špirálových a nepravidelných ga-
laxií Miestnej skupiny a ukázalo sa, ako krásne tieto hodnoty súhlasia 
s teoretickým predpokladom. Táto práce ukazuje nielen správnost sú-
časných údajov o našich najbližších galaxiách, ale najmg dokazuje plat-
nost opraveného TuUy-Fisherovho vztahu v rámci Miestnej skupiny ga-
laxií. 
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Leo I 
Léo I 

rsa Minor .Ursa Majo 
Draco Šextans 

r Mliečna cesta 
Pegasus. Velký Mageila nov mrak 

Matý Mageila ov mrak \ Sculptor 
Fornax 

Obrázok ukazuje, aké je postavenie našej Mliečnej cesty v spoločnosti 
nejbližších galaxií, ktoré ležia v okruhu zhruba 1500 kpc (kružnice označujú 
vzdialenosť po 500 kpc). Toto galaktické spoločenstvo voláme Miestna sku-
pina galaxií. Jej najhmotnejším členom je galaxia v Androméde (jediná 
galaxia, ktorú na severnej oblohe vidíme aj volným okom) a hned druhou 
v poradí hmotností je naša Mliečna cesta. Takmer všetky ostatné galaxie 
Miestnej skupiny sú zoskupené okolo týchto dvoch dominantných špirálo-
vých galaxií ako ich satelity: v5čšinou sú to trpaslíčie eliptické galaxie, 
mnoho je nepravidelných a niektoré majú aj náznaky špirálovej štruktúry. 
Nic je medzi nimi žiadna obria eliptická galaxia, aké sú v mnohých mých 
kopách galaxií. Okrem galaxie v Androméde a Mliečnej cesty je tu len 
jedna dalšia velká špirálová galaxia — M 33 v súhvezdí Trojuholnika (pozni 
obrázok na druhej strane obálky), o ktorej najnovšie výskumy ukazujú, že 
je oveTa vzdialenejšia než ukazuje táto schéma, a teda podstatne hmotnej-
šla. Tieto uzávery vychádzajú z práce palomarského observatória, kde už od 
roku 1950 systematicky sledujú periódu zmien jasnosti trinástich cefeíd ga-
laxie M 33. Takmer všetky doteraz určené hodnoty vzdialenosti M 33 (ne-
prevyšujúce 760 kpc), bol! určené z údajov o cefeidách, ktoré získal ešte 
Hubble v r. 1926. Dihodobý pozorovací program palomarského observatória 
však naznačuje, že M 33 leží snád až vo vzdialenosti 1100 kpc. Význam tohto 
podrobného výskumu medzičasom podstatne stúpol, ked sa ukázalo, že vzdia-
lenosti v Miestnej skupine móžu byť velmi praktickým podkladom pre 
spresnenie škály vzdialenosti v širších kozmických meradlách, 

taký velký počet satelitnýeh ga-
laxií. Z týchto úvah však nevy-
plýva, že odhad počtu členov 
Miestnej skupiny by sa mal pod-
statne znížit. Je však možné, 
že funkcia svietivosti galaxií 
má maximum pri zatiaT nepresne 
určenej magnitúde, a toto maxi-
mum by zrejme malo ležat bliž-
šle k jasnejším magnitúdam, než 
sa póvodne predpokladalo. 

INDIKÁTORY VZDIALENOSTI 

Prečo vlastne vyn•akladárme toT- 
ko úsilia 'na štúdium našich blíz- 
kych galaktických sus'edov? Sú to 
objekty k nám naj'bližšie, a preto 
móžeme veTmi presne určit ich 
parametre a študovat ich štruk- 
túru. Avšak všetky absolútne hod-
noty móžeme určit len za prod-

pokladu, že poznáme aj vzdiale-
nosti týchto objektov. Hned nás 
to vedie k otázke, ako vlastne ur-
čujeme vzdialenosti vo vesmíre. 
Vychádzame z °predpo'kladu, že 
fyzikálne vlastnosti jednotlivých 
objektov sú všade vo vesmíre rov-
naké. Potom, ak poznáme objekty 
určitého typu vo vnútri našej Ga-
laxie (hlavne v blízkom okolí Sin-
ka, kde móžeme ich vzdialenosti 
určit pomerne jednoduoho a pres-
ne), móžeme určit aj vzdialenosti 
objektov rovnakého typu, ictoré sa 
n.achádzajú v inýeh g'alaxiách. 
Predovšetkým teda :potrebujeme 
náj.st vhodné indikátory vzdiale-
nosti, t. j. objekty, ktorých fyzi-
kálne parametre majú veleni malý 
rozptyl. Avšak práve vo výbere 
najvhodnejších indikátorov sa as-
tronómovia rozchádzajú. 

V súčasnosti existujú dva hiavné 
smery: jeden predstavujú Sanda-
ge a Tammann, druhý de Vaucou-
leurs. leh výsledky sa často líšia 
až dvoj násobne, pričom však roz-
diely nepochádzajú z použitých 
údajov, ale skór z prístupu. De 
Vaucouleurs zastáva názor, že na 
určenie vzdialeností možno použit 
všetky indikátory, t. j. aj také, 
ktoré sú založené na dost zjedno-
dušených fyzikálnych úvahách, 
pričom predpokladá, že prípadné 
chyby sa vo výsledku vykompen-
zujú. San°dage a Tammann 'sil zas 
toho názoru, že treba zobrat do 
úvahy len najspoTahlivejšie indi-
kátory, o ktorých sme presvedče-
ní, že ich fyzikálne závislosti dobre 
poznáme. V súčasnostů existuj 
len dva indikátory vzdialenosti, 
ktoré používajú obe skupiny rov-
nako. Sú to cefeidy, ktorýoh pe-
rióda zmien jasnosti súvisí s ich 
absolútnou magnitúdou a najjas-
nejší červení obri spekrálnej trie-
dy M, ktorých hornú hranicu 
absolútnej magnitúdy považujeme 
za druhý spoTahlivý indikátor. 
Ako dalšie indikátory sa používa-
jú supernovy typu I, ale tu sa 
názory jednotlivých skupin na leh 
magnitúdu v čase maxima rozohá-
dzajú: napr. de Vaucouleuers po-
užíva absolútnu magnitúdu —18,6" 
Sandage a Tammann —19,7m a nie-
ktorí dokonca hodnotu —20,2m. Na-
pokon štvrtým indi'kátorom, ktorý 
sa bežne používa od roku 1977, 
odkedy Tully a Fisher našli vztah 
medzi celkovou absolútnou m.agni-
túd~ou galaxií a ry' chlostou ich ro-
tácie — určenou z rozšírenia spek-
trábnej čiary neutrá°lneho vodí°ka 
na vinovci dlžke 21 cm. Ostatsié 
indikátory, ktoré sa používajú na 
určenie vzdialeností nic sú dost 
spoTahlivé; dokážeme ich síce po-
merne presne namerat, ale už nic 
tak spoTahlivo interpretovat, lebo 
presne nepoznáme ich fyzikálne 
súvislosti. Preto by sa na čo naj-
presnejšie určovanie vzdialeností 
mali používat iba predchádzajúce 
štyri indikátory. 

Ked určujeme vzdialenosti dal-
ších galaxií v okolí našej Miest-
nej skupiny (pomocou týchto 
štyroch indikátorov), získame 
predstavu, že pojem Miestna sku-
pina nic je cel+kom výstižný. Prav-
depodobnejšie le, že sa °na'chádza-
me v nejakom „miestnom vlákne", 
'ktoré sa tiahne od Sculptorovej 
skupiny cez „Miestnu skupinu" 
a potom Balej ku skupme galaxií 
okolo M 81, t. j. cez viac než 
5 Mpc. Teda len niekoTko rokov po 
tom, čo sa začalo hovorit o vláknli-
tel štrúktúre vesmíru, začíname 
túto štruktúru objavovat v našem 
galaktickom okolí. 
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Spor o Hubblovu konštantu 
pokračuje 

Napriek tomu, že rozpínanie 
vesmíru patrí medzi najzávažnej- 
šie objavy tohto storočia s dale- 
kosiahlymi astronomickými, fyzi- 
kálnymi a filozofickými dósledka- 
mi, pil otázke jeho skutočného 
priebehu zostávame ešte stále vo 
veTkých neistotách. Začalo sa roz-
pínanie vesmíru 'pred 10 či 20 mi- 
liardami ro•kov? Aykou mierou sa 
rozpínanie spomaPuje a kedy sa 
skončí? A skončí sa vóbec nieke- 
dy ? 

SpoTahlivo•sť odpovede na tieto 
otázky závisí vo veTkej miere od 
toho, ako presne dokážeme určiť 
hodnotu Hubblovej konštanty HQ, 
vyjadrujúcej súčasnú rýchlosť roz- 
pínania vesmíru. Už takmer dvad- 
sať rokov prebiehajú kontraverzie 
medzi stúpencami róznych škó1, 
reprezentujúcich odlišné metódy 
pil odvodení škály mimoga°laktic- 
kých vzclialeností, rozhodujúcej 
pre určenie Hubblovej konštanty. 
Konkrétne určené ^hodnoty Hub-
blovej konštanty pre rózne metó- 
dy kolíšu medzi dvomi extrémami, 
od 50 do 100 krn .s 1. Mpč 1. Pro- 
ponentami nízkej hodnoty sú naj- 
má A. Sandage a G. A. Tamunann; 
v prospech vysokej hodnoty sved- 
čia výsledky G. de Vaucouleursa 
a mnohých cl°alších. 

Na XVIII. kongrese Medziná- 
rodnej astronomickej únie v gréc- 
kom Patrase v auguste 1982 G. A. 
Tammann podrobil kritiókej ana-
lýze metódy, ktorými sa dosiah°ia 
vysoká hodnota Hubblovej kon-
štanty. Jeho snahou bolo dokázať, 
že Hubblova konštanta má naj- 
pravdepodobnejšiu hodnotu okolo 
50 km . š 1. Mpč 1. Z ostrej reakoie 
a protiargumentov prítomných ex- 
pertov bolo vtedy zrejmé, že Tam-
man so svojou nízkou hodnotou 
Hubblovej konštanty nepochodil. 
Váčšina odbornfkov sa právo na-
opak zhodla v tom, že skutočná 
hodnota Hubblovej konštanty od- 
vodená z pozorovaní musí byť o- 
veTa vyššia, pravdepodobne okolo 
85 ± 4 km. š 1. Mpč 1. (Pozn i Koz- 
mos, 1983, roč. 14, č. 1, str. 3-5). 
V tom istom raku uverej nil G. de 
Vauoouleur.s článok v časopise Na-
ture (1982, roč. 299, str. 303) ; u- 
viedol v ňom opáť svoje argumen-
ty v prospech vysokej hodnoty 
Hubblovej konštanty a poukázal 
na to, že k niešeniu sporu o Hub- 
blovu konštantu by mohol zásad-
ne prispi'eť podrobný výskum zá-

RNDr. JAN ŠTOHL, CSc. 

vi.slosti medzi šírkou spektrálnej 
čiary neutrálneho vodíka v rádio- 
vej oblasti na vine 21 arn a svie- 
tivosťou vzcTaTujúcich sa galaxií. 

Závislosť medzi šírkou vo•dík'o- 
voj čiary 21 cm a svietivosťou špi- 
rál•ových galaxií (tzv. vzťah Tul-
lyho — Fishera) zohráva v ostat- 
ných mokoch takmer kYúčovú 
úlohu pni určení Hu'bblovej kon-
štanty. Velká výhoda Tullyho — 
Fi•sherovho vzťahu spočíva v tom, 
že umožňuje určiť svietivo.sť ga-
laxie, a teda aj jej absolútnu jas- 
nosť a vzďialeno•sť, z jednoduchého 
a pomerne presného zmerania šír-

ky čiary 21 cm. Metóda je zvlášť 
presná vtedy, ked sa so šírkou 
čiary porovnávajú infračervené 
magnitúdy v oblasti vinovej dlžky 
1,6 um. Práve touto metódou zisti- 
li M. Aaronson, J. Huchra a J. 
Mould pomerne vysokú hodnotu 
Hubblovej konštanty 95 -f- 4 
km . s . Mpč 1, vo vePsni •dobrom 
súlade s hodnotou, ktorú nezávisle 
od toho celkom mými metódarni 
odvodil krátko predtým G. de 
Vaucouleurs. V"setky dalšie práce, 
ktoré sa opierali pri určení Hub-
blovej konštanty o Tullyho — Fi- 
sherov vzťah, viedli zbodne k vy-
sekej hodn•ote tejto konštanty. 

PokiaT jde o výsledky G. de 
Vaucouleursa, opierajú sa o fun- 
damentálnu revíziu škály mimo- 
galaktických vzdialeností, ktorú 
uskutečnil spolu s G. Bollingerom. 
Pni tejto revízii podrobili kritic-
kému rozboru najprv primárne in-
dikátory vzdialenosti v rámci na- 
šej Galaxie (t. j. ab'solútne jas-

Galaxia NGC 6822, ktorú vidíme na fotografii, má pomerne nesymetrický 
vzhfad. Je to malá nepravidelná galaxia s priemerom len 10 000 svetelných 
rokov. Móžeme v nei rozlíšif jasné hmloviny, ktoré vytvárajú zretefný pás 
(na tejto fotografii je horo). Sú to oblaky žiariaceho plynu, ktoré zahrievajú 
mladé horúce hviezdy nachádzajúce sa v ich strede. 

194 



nosti cefeíd, nov, hviezd ctypu RR 
Lyrae a i.). Dostali tak korigované 
vzdialenosti galaxií, patriacich .do 
Miestnej skupiny galaxií (Magel-
lanových mrakov, Vetkej hmlovi-
ny v Androméde, špirálovej ga-
laxie M 33 v Trojuholníku a nie-
kterých dalších). Na ich základe 
spresnili sekundárne indikátory 
vzdialenosti (absolútne jasnosti 
gurových hviezdokóp, nadobrov 
a i., priemery oblastí H II) ; tie 
im umožnili určit vzdialenosti nie-
koTkých najbližších skupím gala-
xií (skupina •galaxie M 81 vo Ver-
kom voze, skupina Sculptor, sku-
pina galaxie M 101 a i.). Takto 
určené vzdialenosti blízkych sku-
pin galaxií umožnili spresnit ter-
ciálne indikátory vzdialenosti (li-
neárny priemer galaxií, absolútna 
jasnost galaxií), ktoré nakoniec 
umožnili určit spresnené vzdiale-
nosti velkého počtu 458 špirálo-
vých galaxií. Záver tejto vetkej 
analýzy vzdialeností, uverejnenej 
na 7 pokračovaní v The Astrophy-
sical Journal v období 1978-1979 
(zv. 225-233) : najpravdepodo°bnej-
šia hodnota Hubblovej konštanty 
je 100±10 km.s .Mpc 1. 

Zhoda medzi kritickými záver-
mi G. de Vaucouleursa •a prát 
opierajúcich sa o Tullyho — Fishe-
rov vztah nasvedčovala, že sa tre-
ba priklonit skór k vyšším hod-
notám Hubblovej konštanty. Z to-
ho súčasne °vyplývalo, že vek 
vesmíru by nemal presahovat 10-
12 miliárd rokov v prípade krajne 
otvoreného modelu vesmíru a 6-8 
miliárd rokov v prípade zatvore-
ného modelu pulzujúceho vesmí-
ru. Takéto nízke hodnoty veku 
vesmíru sa zdali byt v rozpore s 
vekom naj starších objektov vesmí-
ru, gurových hviezdok©p (vek 13-
16 miliárd rokov), odvodených z 

teórie vývoj  hviezd; pranrda, ur- 
čenie veku .gurových hviezd'okóp 
dosahuje až ± 3 miliardy rokov. 

Spor okolo Hubblovej konštan-
ty znovu rozvírili začiatkom tohto 
roku A. S.a.ndage a G. A. Tam- 
mann uverejnením kriFtickej ana-
lýzy Tullyho — Fisherovho vztahu 
v časopise Nature (26. január 
1984, roč. 307). Uvádzajú v ňom 
nové argumenty v prospech níz- 
kej hodnoty Hubblovej konštanty. 
Na revíziu vztahu Tullyho — Fishe- 
ra využili nové, spresnené vzdiale-
nosti dvoch pomerne blízkych ga-
laxií: špirálovej galaxie M 33 v sú-
hvezdí Trojuholníka (určená 
vzdialenost 1,1 Mpc, t. j. 3,6 nu -
liána svetelných rokov) a galaxie 
M 81 v súhvezdí Vel'kého voza 
(určená vzdialenost 6,8 Mpc, t. j. 
22 miliónov svetelných rokov). 
Revidovaný vztah Tullyho — Fi- 
shera využili potom na určenie 
vzdialenosti dvoch káp galaxií: 
kopy Virgo v súhvezdí Fanny (od- 
vodená vzdialenost 19,7 ± 3,1 Mpc, 
t. j. 64 ± 10 miliónov svetelných 
rokov) a kopy Coma v súhvezdí 
Vlasov Bereniky (odvodená vzdia-
lenost 120 ± 20 Mpc, t. j. 391 ± 65 
miliónov svetelných rokov). Záver 
novej analýzy Sandagea a Tam-
manna: aj z revidovaného vztahu 
Tullyho — Fishera vychádza nízka 
hodnota Hubblovej konštanty, 55 
± 9 km . š 1 . Mpc , so zodpoveda- 
júcim maximálnym vekom ves-
míru 18 miliárd rokov. 

Otázka presnej hodnoty Hubblo-
vej konštanty, a teda i veku ves-
míru, ostáva i nadalej otvorená. Je 
zrejmé, že na jej sporahlivé zod- 
povedanie bude p•otrebné podstat-
ne váčš~e množstvo kvalitných ú- 
dajov nú u °xenie skutočne spoTah- 
livej škálv mimogalaktick,y' ch 
vzdialeností. 

Trpaslíčia galaxia Fornax 
na snímke v modrom svet-
le. Javi sa ako difúzny 
oblak hviezd slabších ako 
19". Jasná hviezda napravo 
od tohto člena Miestnej sku-
piny je lambda2 Fornacis. 
Systém Fornax je zaujíma-
ný tým, že na rozdiel od 
mých trpaslíčich eliptických 
galaxií obsahuje aj niekor-
ko gurových hviezdokóp. 

Malý zhluk hviezd 20 oblúkových 
minút severne od jasnej hviezdy 
Regulus je jedna z najmenších a naj-
menej svietivých galaxií — trpaslí-
čia galaxia Leo I. Pozostáva z hviezd 
slabších ako 20m. 

Pri prehliadke južnej oblohy Schmid-
tovými komorami boto objavených 
niekorko trpaslíčích systémov. Jed-
ným z nich je trpaslíčia eliptická 
galaxia Carina, známa od roku 1977. 
Je vzdialená 500 tisíc svetelných ro-
kov a priemer má 3 tisíc svetelných 
rokov. Ako vidíme na fotografii, ja-
ví sa len ako zvýšená koncentrácia 
slabých hviezd medzi overa jasnej-
šími hviezdami našej Galaxie. 
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12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE 

0 HVÉZDNÉ ASTRONOMII 

Konference se konala od 12. do 
15. 6. v motelu Bobrava nedaleko 
jihomoravského Rajhradu a zú-
častnilo se jí přibližně 60 odbor-
níků. Stručné obsahy všech před-
nesených referátů — bylo jich ke 
čtyřiceti — seřazené za sebou by 
na čtenáře asi působily dojmem 
tříště, bude proto lepší napsat 
jenom několik svých postřehů. 

MODERNÍ POZOROVACÍ 
METODY A TECHNIKA 

V současnosti probíhá ve svě-
tové astronomii invaze do infra-
červené oblasti spektra. Blízkou 
infračervenou oblast znají astro-
nomové už mnoho desetiletí, i ta 
je však vyhání na kopce a hory. 
K systematické práci v oblasti do 
30 um a zejména pak v oboru 
ještě delších vinových délek až 
do 1 mm byla už dlouho pociťo-
vána potřeba mít specializovanou 
družici. Družice IRAS pracující 
v oblasti 11-90 um udělala 2 
kompletní přehlídky oblohy ve 
střední infračervené oblasti spek-
tra. Objevy na sebe nedají jistě 
dlouho čekat, protože, řečeno slo-
vy dr. Grygara, vesmír je piný 
chladné energie. Za zmínku stojí, 
že se na lovu na tuto energii 
v mezích svých možností podílejí 
i naši astronomové. Dr. Mayer 
informoval o stavbě a provozních 
skouškách infračerveného foto-
metru observatoře Skalnaté Ple-
so. Pracuje v oblasti do 4 ,um a 
je chlazen na 77 K kapalným du-
síkem. 

Ultrafialová měření nejsou v 
podstatě se zemského povrchu 
'možná vůbec, umístění receptoru 
na družici však dnes není zvlášt-
ním technickým problémem. Proto 
jsou astronomové bohatě zásobo-
váni daty ve střední ultrafialové 
oblasti už od .startu družice Co-
pernicus v r. 1972. Jen družice 
IUE dodala od r. 1978 přes 45 ti-
síc spekter a stále pracuje. O to 
větší problémy tu činí zpracování 
dat. Celá UV oblast je totiž úpině 
překryta absorpčními čarami. 
V některých místech je jich i 100 
na jediné desetině nanometru, 
takže jen jejich identifikace vy-
ža'duje dalekosáhlé úvahy o fyzi-
kálních podmínkách v atmosféře 
hvězdy. Detailní studium spektra 
je nutné i při redukci širokopás-

JINDŘICH ŠILHÁN 

movýeh spekter, protože jinak 
nelze stanovit ani úroveň konti-
nua. Příslušné výpočty jsou ne-
smírně náročné na strojový čas. 
O těchto problémech velmi zají-
mavě pojednal dr. Hubený z Ar 
ČSAV, jemuž se už podařilo ge-
nerovat spektrum hvězdy podobné 
Veze s velmi pěknou přesností. 

O projektech velkých pozem-
ních dalekohledů podal přehled 
Ing. Zicha. Vývoj jde ;dvěma smě-
ry. Soudobá technika světlovodů 
a samočinných počítačů umožňuje 
simultánní práci více dalekohledů. 
Soustava má dosah v magnitudách 
určený součtem ploch všech zrca-
del a její rozlišovací schopnost 
vzroste ještě podstatněji, protože 
ta je dána vzdáleností krajních 
bodů optické plochy. Dalším ob-
jektem vylepšování může být sa-
mo zrcadlo. Jeho podstatnou funk-
ci, totiž zabezpečit za všech okol-
ností optickému systému odrazo-
vou plochu přesně žádaného tvaru, 
zajišťuje u stávajících konstrukcí 
tuhost materiálu. Z velkých zrca-
del se tak stávají tlusté bloky skla 
těžké desítky tun. Kdybybylo zr-
cadlo tenší, byl by dalekohled 
ovladatelnější a také i několika-
násobně levnější. Tenké zrcadlo 
nebude ovšem zcela tuhé a na vy-
rovnávaní deformací bude nutno 
použít počítač. Ukazuje se, že je to 
výhodné řešení a představuje to 
druhý směr vývoje. Existuje pro-
jekt dalekohledu o průměru 7,6 
metru se zrcadlem tlustým pou-
hých 10 cm. Ve výhledu je i kom-
binace obou vylepšení: systém 
čtyř dalekohledů o průměru 8 m 
s tenkými zrcadly. Samozřejmě na 
azimutální montáži, jejíž výhod-
nost pro velké dalekohledy pro-
kázal už před lety 6 m dalekohled 
na Kavkazu. 

A co našiastronomové? Ti jsou 
v nepříliš obvyklé situaci, že totiž 
z exotických částí spektra mají 
o mnohých objektech řadu dat, 
ale neznají vizuální oblast. Toto 
bylo konstatováno na konferenci 
několikrát. Za běžnými pozorová-
ními totiž musí jezdit za hranice, 
jelikož ondřejovs'ký dvoumetr je 
už několik let v rekonstrukci. 

RELIKTOVĚ ZÁŘENÍ 

D:r. Hadrava referoval o zařízení 
RELIKT. Bylo umístěno na družici 
Prognoz 9 a slouží k měření re-
liktového záření na vině 8 mm. 
Milimetrové viny 'se 'dají běžně de-
tekovat s povrchu Země, měření 
z kosmu ale slibuje nejméně o řád 
vyšší přesnost. Zbavuje totiž as-
tronomy starostí s šumem atmo. 
sféry. Při plánované přesnosti 
ovšem už nelze zanedbat záření 
Galaxie, a jeho odredukování bylo 
svěřeno našim odborníkům. Uka-
zuje se, že mezi procesy budícími 
milimetrové viny stačí uvažovat 
jen dva: přechody ‚mezi vysokými 
hladinami atomů vodíku kolem 
60. hladiny) a volně-volné přecho-
dy téhož prvku. Tyto procesy pro-
bíhají intenzivně v oblastech ioni-
zovaného vodíku (tzv. H II oblasti 
s teplotou kolem 10 K), takže se 
trochu překvapivě, ale přitom zce-
la logicky objevila potřeba infor-
mací o rozložení horkého plynu 
v Galaxii. Stejně zákonitě pse u Vě-
ci objevila dr. Polechová z petřín-
ské hvězdárny. Tu jistě nenapadlo, 
když se před lety začala zabývat 
oblastmi H II, že to může být 
dobré ke studiu reliktového záře-
ní. Na konferenci nicméně už re-
ferovala o přípravných pracech. 

ZÁVĚREČNÁ STADIA VÝVOJE 
HVĚZD 

Tomuto tématu se na konferenci 
věnovali dr. Onderlička a dr. Ve-
tešník z brněnské university. 
V posledních letech byl podrob-
něji zkoumán vývoj červených 
obrů. Ukázalo se, že hrají význam-
nou roli v nukleogenezi. Byly ob-
jeveny nejen procesy schopné Vy-
tvářet středně těžké atomy až po 
prvky vzácných zemin, ale i kon. 
vektivní období v životě hvězdy, 
při nichž se vzniklé prvky mohou 
dostat z jádra na povrch a pak 
do mezihvězdného prostoru (tam 
hvězdným větrem). Vzhledem 
k velkému počtu červených obrů 
je jejich přínos velmi významný, 
a jen u těžkých atomových jader 
s atomovým číslem nad 70 uznává 
teorie i nadále za monopolního 
výrobce supernovy. 

Pokud jde o vývoj hvězd v sa-
mém závěru života, zůstávají 
v platnosti naše představy o pře-
měně hvězdy lehčí než Ch+andra-
seikharova mez v bílého trpaslíka 
— zd•e má zřejmě teorie již té-
měř definitivní podobu. Hvězdy 
s jádrem v intervalu hmotností 
1.44 až 2 Mo zřejmě skončí život 
jako •supernovy a pak neutronové 
hvězdy, oproti minulosti však tady 
víme o spoustě otázek, které 
budou vyžadovat osvětlení. Na vý-
vojové cestě byly totiž objeveny 
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nepříjemné nestability. Hvězdy 
s jádrem ještě hmotnějším mají 
překvapující konec, protože samy 
'sebe zcela zlikvidují. Ve hvězdě se 
postupně vytvoří železné jádro 
s takovou přemírou energie, že se 
jádra železa desintegrují až na 
helium. To se pak rozptýlí do pro-
storu za doprovodu výbuchu, kte-
rý můžeme pozorovat jako super-
novu II. typu. Je-li hvězdné jádro 
hmotnější než 30 Mo, 'dojde do-
konce i k rozbití jader helia 
a hvězda se rozpadne v oblak e-
lektronů, pozitronů a neutrin. 

KATAKLYZMATICKĚ HVĚZDY 

Jimi se zabývali na konferenci 
slovenští astronomové a zejména 
dr. Hrie. Běžně se pro ně používá 
podvojný model, i když není je-
diný. Mnoho informací lze o nich 
získat studiem mikrofluktuací, 
které probíhají po dlouhou dobu 
po každém vzestupu jasnosti. Ty-
to fluktuace se sledují dalekohle-
dem na Skalnatém Plese (časové 
rozlišení 1') a na Rožene v Bul-
harsku (rozlišení 1"). Pozorovate-
lům by pomohla vhodná strážní 
služba, která by je upozorňovala 
na to, že u té které hvězdy došlo 
k výbuchu. Dr. Hric přišel s ideou, 
že tento dozor by mohli vykonávat 
vizuálně amatéři. Autor tohoto 
článku a několik dalších lidí spíš 
doporučovali fotografickou meto-
du. Její výsledek je trvanlivý, na-
víc je možno v případě nejasnosti 
snímek zopakovat s delší expo-
zici. 

AMATĚRSKA POZOROVANÍ 

Program sledování zákrytových 

dvojhvězd na čs. lidových hvěz-
dárnách vedený z Brna měl v u-
plynulých 3 letech rekordní vý-
sledky. V souvislosti s ním vznikly 
i dvě původní odborné práce, po-
kračuje se ve zdokonalování 
a rozšiřování podkladů pra pozo-
rování atd. Pisatel těchto řádek 
stručne informoval na telární 
konferenci oo výsledcích našich 
amatérů a reakce byla překvapi-
vá: vznikla diskuze podstatně del-
ší než příspěvek sám. Několik 
kritických hlasů navrhovalo sou-
středit úsilí na získání techniky 
k fotoelektrickým měřením. Tam, 
kde je to reálné, je tato cesta bez-
pochyby nejsprávnější, 'ale dr. Mi-
kulášek uvedl příklad jedné naší 
velké lidové hvězdárny, kde se da-
lekohled s fotoelektrickým foto-
metrem staví více než 15 let a do-
sud není hotov. Další diskuze se 
týkala možností a cílů vizuálního 
pozorování. Zajímavý byl i návrh 
dr. Harmance, který má zájem 
o celé křivky některých zákryto-
vých dvojhvězd. Je to zřejme zase 
práce spíše pro fotografy. V době, 
kdy článek vyjde, budeme snad 
už v Brně mít výběr těchto hvězd 
a event, zájemcům budeme moci 
poskytnout bližší informace. 

Na úpiný závěr ještě ,perlička 
V posledním příspěvku mluvil dr. 
Mayer z ATJ UK o pokusu zjistit 
sekulární zjasňování veleobrů. 
Moderní vysoce přesná fotoelek-
trická měření zatím pokrývají 
příliš krátký časový úsek a jed-
noznačný výsledek nedala. Zato 
vyšla hodnota blízká teoretické, 
když 'byl za výchozí bod vzat pri-
mitivní, dvě tisíciletí starý katalog 
Almagest. 

Opáf k Marsu? 
Komisia pre výskum slnečnej sú-

stavy pri NASA navrhla štyri pro-
jekty na výskum Marsu. Jedným 
z nich je návrh na geofyzikálny a 
klimatologický výskum planéty po-
mocou družice, ktorá by bola na po-
lárnej dráhe Marsu vo výške 350 km 
a bola by v činnosti počas celého 
martanského roka. Projekt má ozna-
čenie MGCO (Mars Geoscience Cli-
matology Orbiter). Ešte pry, než sa 
zváži možnost realizácie projektu 
z hladiska finančných nákladov, bola 
vytvorená skupina, ktorá vypracovala 
jeho vedecký program. 

Družica by získavala podrobné 
údaje o mineralogiekom zložení po-
vrchu Marsu, ďalej by mala na prog-
rame výskum polárnych čiapočiek a 
výskum prenosu vody medzi pologu-
Tami Marsu. Komplexný výskum 
cirkulácie atmosféry by pomohol 
zodpovedat na mnohé zaujímavé 
otázky, napríklad objasnit príčiny 
pieskových búrok, ktoré patria medzi 
typické klimatické javy na tejto pla-
néte. Do programu družice by patri-
lo aj získavanie údajov potrebných 
pre výskum gravitačného a magne-
tického pola Marsu. 

Družica by mala na palube osem 
prístrojov, predovšetkým infračerve-
ný a gama spektrometer, rádiolokač-
ný výškomer, magnetometer a de-
tektory ultrafialového žiarenia na 
výskum atmosféry planéty. Podobne 
ako pri mých vedeckých projektoch, 
ktoré sa v poslednom čase pripra-
vujú v NASA, prejavuje sa snaha 
o maximálnu úspornost. Preto by sa 
pri stavbe družice využili už hotové 
prístroje z predošlých projektov. 

Ak sa tento projekt schváli, dru-
žica by mala byt vypustená pomocou 
raketoplánu v auguste 1990. 

Podia Spaceflight 12/1983 —mr—

Infračervené 
mraky Venuše 

Praoovníkom anglo-austrálskeho observatória v Novom Juž-
nom Walese sa pomocou spektrofotometrických pozorovaní 4 m 
dalekohTadom podarilo pozorovaf štruktúry mračien na ne-
osvetlenej pologuli Venuše v dvoch velmi úzkych spektrálnych 
oblastiach okolo 1,7 um a 2,4 um, leži'acich v infračervenej 
oblasti ,spektra. 

Celá neosvetlená pologula Venuše žiari v infračervenom 
svetle v širokom rozsahu vinových dlžok predovšetkým v dó-
sledku rozptylu žiarenia prenášaného atmosférou z osvetlenej 
pologule. Ale intenzita tohto spojitého infračerveného žiarenia 
plynule klesá smerom od terminátora (rozhrania 'osvetlenej a 
neosvetlenej časti) k limbu (okraju) neosvetlenej časti disku. 
Terajšie pozorovania však ukázali, že niektoré štruktúry mra-
čien žiaria intenzívne na uvedených vinových dlžkach bez 
ohradu na vzdialenosí od terminátora. V priebehu zmien fáz 
Venuše (v júh a .septembri 1983) sa podarilo z periodicity 
štrukturáinych 'obrazcov určif rotá'ciu týchto mračien. Ukázalo 
sa, že tieto „infračervené" mračná rotujú pomalšie, s ;periódou 
5,4 dňa (s presnostou ± 0,1 dňa), než známe „ultrafialové" 
mračná, ktoré rotujú s periódou 4 dni. D•osiaT sa nepod•arilo 
podaf jasné vysvetlenie, čo je príčinou týchto teplých mrakov, 
ktoré •o viac než 200 K ,prevyšujú infračervené žiarenie pozadia 
neosvetlenej pologule Venuše. Pravdepodobne ide o masívne 
mračná CO a CO2 ve výškach okolo 50 km nad povrcho•m pla-
néty. Nature 107, 19. Jan. 1984 — A. H. 
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Len čo sa skončí školský rok, začína sezóna na Tudových hvez-
dárňach. Nastáva čas expedícií, zrazov, organizujú sa praktiká, 
zácvik pozorovateTov, exkurzie, večery pod letnou oblohou, be-
sedy v pionierskych táboroch. Je to množstvo akcii, ktoré uspo-
radúvajú naše hvezdárne v záujme toho, aby čím viac mladých 
Pudí malo možnost strávif čo len týždeň prázdnin s astronómiou, 
aby k nej získali hlbší vzfah a základné vedomosti, ktoré potom 
cez školský rok rozvíjajú ďalej — pri práci v astronomických 
krúžkoch. 

Nechceli by sme tvrdif, že všetky podujatia sú ideálne, že niet 
čo vylepšovaf na organizácii, nápini, či metodike. Skór vás chce-
me v tomto súbore príspevkov zaviesf na niektoré prázdninové 
akcie, ukázaf, čo bob o na nich zaujímavé a prínosné a porovnaf 
formy práce jednotlivých hvezdární. 

Zrazy 
astronómov-amatérov 

Zrazy sú podujatia tradičné, kto-
ré sa usporadúvajú každý rok, a to 
na úrovni celoslovenskej i v rám-
ci jednotlivých krajov. A aby pa-
ša informácia hola kompletná, tra- 
díciu prázdninových zrazov si 
založili aj niektoré okresy: Ri-
mavská Sobota, kde okresná Tu-
dová hvezdáreň po vydarenej vla-
ňajšej premiére usporiadala zraz 
tento rok po druhýkrát a v okrese 
Dunajská Streda, kde astronomic-
ký kabinet, rovnako ako v pre-
došlých rokoch, ,aj cez tieto prázd-
niny zorganizoval v areáli hurba-
novskej hvezdárne podujatie pre 
svojich pozorovateiov — Konkoly 
'S4. 
ZHAS — BANSKÁ BYSTRICA 
Skratka ZMAS označuje celo-

slovenské podujatie, ktoré orga-
nizuje Slovenské ústredie amatér- 
skej astronómie v Hurbanove — 
Zraz mladých astronómov Sloven-
ska. 

— KecY sme kedysi, pred roka-ni, 
začínali s organizovaním celoslo- 
venských zrazov, nemali sme zá- 
mer usporiadaf ich ako podujatia 
ry' dzo astronomické, ktorých fa- 
žiskom by bola pozorovatePská 
činriosf, — hovor! Milan Bélik, ria- 
diteP SÚAA v Hurbanove, — skór 
nám išlo o to, aby sme vytvo.rili 
platformu výmeny skúseností, pod-
ujatie, na ktorom by sa stretli ak- 
tívni astronómovia-amatéri a nad- 
viazali medzi sebou kontakty. 
Program bol spoločensko-rekre- 
ačný, organizovali sa výlety, 
športové turnaje medzi jednot-
livými krajmi. O pár rokov, 
keá už astronomických krúž- 
kov podstatne pribudlo, pre-
orientovali sme program našich 
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Snímky sú zo Zrazu mladých astronómov Slovenska v Banskej Bystrici. Foto: 
L. Lacinová, J. Teske. 

zrazov tak, aby phiili aj úlohu 
vzdelávaciu. Astronomickej litera-
túry bolu vtedy velmi málo, tak-
že účastníci ocenili prednášky, 
ktoré si každý mohol vybrat cel-
kove z piatich záujmových okru-
hov — Slnko, medziplanetárna 
hmota, história asstronómie, pre-
menné hviezdy, všeobecná astro-
nómia. 

— Práca v odborných sekciách 
sa nám osvedčila a tvorí hlavný 
program nášho zrazu, — hovorí 
Ladislav Druga, metodik SÚAA. 
Zaviedli sme aj nové sekcie, na-
pr&lad výpočtovej techniky, ktorá 
má mimoriadný úspech. Póvodnú 
ideu — aby zraz bol miestom, kde 
majú Tudia spoločných záujmov 
možnost nadviaza$ medzi sebou 
kontakty — rozvíjame Balej. V po-
sledných rokoch pozývam•e na tie-
to naše °podujatia aj zahraničných 
hostí zo socialistických krajín. Sú 
to pracovníci ludových hvezdární 
i mladí amatéri. 

Tohtoročný, v poradí už 16-ty 
ZMAS bol v kempingu v Banskej 
Bystrici od 9. do 15. júla. Sek•cie 
pracovali vzorne, k dispozícii holi 
aj dva dalekohTady, vydaril sa aj 
výlet po stopách SNP, ktorý za-
čínal prehliadkou múzea SNP 
v Banskej Bystrici a ukončil sa 
besedou s priamymi účastníkmi 
SNP Ing. Jánom Chromekom a ppl. 
Ludovítom Lacikom. Týždenný po-
byt spríjemňovalo blízke kúp•alis-
ko i nenútený, .pestro zostavený 
sútažný program (kvízy, fyzikálne 
hádanky na nástenkách), v ktorom 
každá ,sekcia zápolila o body. Ne-

únavné ich organizoval mladý 
pracovník SÚAA Peter Augustín, 
ktorý mal zároveň aj nepopulárnu 
fun°kciu udržiavatel'a disciplíny 
v stanovom tábore a bol ne-
úprosný najmá v dodržiavaní ve-
čierky, stanovenej na 22. hodinu, 
po ktorej vždy len jedna skupina 
dostala výsadu pozoroval oblohu 
ďalekohTadom. 

— Nám sa ušlo vecerné pozoro-
vanie práve v tú jedinú noc, ked 
bole zamračené, — stažovala sa mi 
skupina chlapcovi a svorne tvrdili, 
že ten viaňajší zraz bol oveba lep-
ší — lebo sa konal na hurbanov-
skej hvezdárni a každý si mohol 
pozorovat cez velký ďalekohI°ad 
kolko len choel. — Prečo sa vlast-
ne astronomické zrazy nerabia 
každý rok na hvezdárni? Že by 
to bolo fádne každý rak na tam 
istom mieste? Nám by bol vzác-
nejší ten ďalekohla'd, — namietali. 
A stojí za to zamysliet sa, či by 
sa návrh poriadať zrazy na hvez-
dárňach nemal zvážit — aby tej 
praktickej astronómie bolo na 
zraze mladých astronómov predsa 
len trocha viac. 

A OPXŤ NA čINGOVE 
Chaty na Čingove, v malebnom 

kúte Slovenského rajce, sú už stá-
lym miestom zrazu, ktorý poriada 
Krajská hvezdáreň v Hlohovci pre 
mladých astronómov Západoslo-
venského kraj a. Sem by sa mal 
príst pozriet každý, kto rozmýšTa, 
ako pripravit pre pžtdesiat mla-
dých Tudí vzorový prázdninový 
program — dni naozaj aktívneho 
oddychu. 
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— Vieme, že na náš zraz pridu 
mnohí, ěo sa predtým s asitronó-
miou arú nestretli. Snažif sa „na-
bíjat" leh vedomosťami? Na to by 
osem dní bob o primálo. Našim ú-
častník•om móžeme dat ovela viac: 
záujem. Ostatné si už nájdu v kni-
hách, či časopisoch, alebo sa do-. 
zvedla v astronomických krúž-
koch. Možností je už dos, hlavné 
je ukázat, •aká je astronómia za-
ujímavá, — hovorí riaditel Kraj-
skej hvezdárne v Hlohovci, Jozef 
Krištofovič. 

rčastník tohto zrazu má každý 
deň iný program. V jeden deň po-
zoruje S1nko, zakresluje škvrny. 
Na další deň sa i•de za krásami 
Slovenského rain, pričom si každý 
vyskúša svoje schopnosti orientá-
cie v teréne. Potom nasleduje 
služba •na táborovej meteorologic-
kej stanici. Na nasledujúci deň sa 
v •spoločnosti nadšeného rádioama-
téra popri práci s vysielačkou 
dozvie aj čoto o rádioastronómii 
a na další deň si postaví (a večer 
vypustí) model rakety. Okrem to-
ho každé popoludnie je šport —
volejbalový turnaj a branné hry, 
večer besedy — s členmi horskej 
služby i s priamymi účastníkmi 
SNP, ako aj prednášky o astronó-
mh. Okrem toho boll aj dve ex-
kurzie (do `hvezdárne v Rožňave 
alebo do Košického planetária) 
a jedna celodenná túra po Sloven-
skom raji. Naozaj ukářJka pestrého 
programu na osem dní. 

ASTRONÓMIA 
AJ NAJMLADŠIM 

Hlohovecká hvezdáreň poriada 
cez každé letně prázdniny aj dal-
ší zraz, a to pre deci vo veku 10-
14 rokov. Zraz pionierov-astr'on:ó-
mov trvá týždeň a odborní pra-
covníci hlohoveckej hvezdárne, 
ktorí ho vedú, móžu povedaf, akí 
vdační poslucháči sú deti v tomto 
veku. Hladajú podia mapky sú-
hvezdia na oblohe, snaživo zakres-
lujú slnečné škvrny a zdá sa, že 
ich nikdy. neunaví počúvaí roz-
právanie •o slnečnej sústave, naj-
má ak je dopinené snímkami z koz-
mických sond. 

Tohtoročný zraz bol v B. Bystri-
ci a zúčastnilo sa na ňom 44 detí. 
Jeden celý deň piný dojmov strá-
vili deti na hvezdárni na Vartovke. 
Počas zrazu navštívili i památník 
SNP a prezreli si pamtatky mesta. 
Zraz končil astronomickou súía-
žou, ktorá ukázala, kolko nových 
poznatkov si deti o•dniesli z tohto 
týždenného poduj.atia. (js) 

ODTERAZ NA HVEZDARNI 
Svoje tradičné podujatie — Zraz 

mladých astronómov Východoslo-
venského 'kraja — usporiadala pre-

šovská hvezdáreň tento rok po 
prvýkrát priamo vo svojom areáli. 

— Mohli sme využívat vybave-
nie hvezdárne, takže práca sekcií 
bota zaujímavej šla než v,provizór-
nych podmienkach, — hovorí dr. 
Juraj Humeňan:ský, odborný pra-
covník KH v Prešove. Sličné 
škvrny deti zakreslovali pneme-
tom cez velký dalekohlaad v ku-
pole, meteorologická sekala mala 
k dispozícii dobre vybavenú sta-
nicu. Po prvýkrát sme mali aj sek-
ciu „optika a stavba dalekohla-
dov", pri ktorej snie tiež využili 
mnohé pom&cky a zariadenie na-
šej hvezdárne. Overili sme si, že 
takýto náročný program je pre de-
ti najprífažlivejší a veríme, že 
podobné akcie budeme mód po-
nadat na hvezdárni aj v budú-
cich rokoch. 

Náš zraz, v druhý prázdninový 
týždeň, sme poriadali v spolupráci 
s hvezdárňou v Mi'chalovciach. My 
'sme mali na starosti odborný pro-
gram, ani športové a turistické 
podujatia. Vydarilo sa počasie, 
každý večer sa dalo pozorovat. 
Sme radi, že aj výber úcastníkov 
(od ktorého do vetkej miery zá-
visí úroveň zrazu) robili v astro-
nomických krúžkoch naozaj zod-
povedne a poslali nám deti, ktoré 
majú o astronómiu naozaj velký 
záujem. Celk•ove tu bolo 32 detí 
vo veku 11-14 rokov. My totiž 
robíme zraz len pre žiakov zá-
kladných škól. TI váčší, ak zosta-
nú astronómii verní, zapoja sa aj 
do aktívneho pozorovania, či už 
meteorov, alebo premenných 
hviezd — a «pre nich už by bol 
zraz málo, tí už chodia na expe-
dície. 

Sekcia raketového modelárstva (hore) a po-
zorovatelská na Zraze mladých astronómov 
Západoslovenského kraja. 

Foto: L. Lacinová 

Skupinka účastníkovi Zrazu pionierov-astro-
nómov Západoslovenského kraja, ktorý po-
riada Krajská hvezdáreň v Hlohovci. 

200 



LETNĚ PODUJATIA HVEZDARNI 

Expedície 

To už ale sú len nezávázné, prázd-
ninové stretnutia s astronómiou. Tu 
sa pozoruje. Treba mat cvik, znalosti 
a výdrž. Je to práca precízna a ná-
ročná — strážit svoj úsek oblohy 
alebo jasnost pozorovanej hviezdy 
s malými prestávkami po celú noc, 
až do brieždenia; hlásit alebo zapi-
sovat údaje a cez deň ich spracovaf. 
Expedície putujú na odlahlé miesta, 
čím Balej od umelého osvetlenia. Je 
tu málo pohodlia, ale o to viac hu-
moru a svojráznej atmosféry. 

SPORADICKÉ METEORY 

Tohtoročná už 28. celoštátna me-
teorická expedícia mela opat na pro-
grame pozorovanie slabých spora-
dických meteorov teleskopicky z 
troch stanovíšt, vzdialených od seba 
30 km (13ubietová, Stará Huta a Bo-
rovina). Pozorovatelov bob o celkove 
35, z toho 14 zo Slovenska. V čase 
expedície (23. júla — 7. augusta) boto 
velmi dobré počasie, takže na jed-
notlivých stanovištiach sa pozorova-
lo 12, 13 a 14 nocí. Odborný program 
expedície viedol dr. Znojil z brnen-
skej hvezdárne a tak ako po mé 
roky spoluorganizátorom expedície 
bola Krajská hvezdáreň v Banskej 
Bystrici. 

Tni pozorovacie stanovištia sú ur-
čené tak, aby ležali na vrcholoch 
rovnostranného trojuholníka. Umožní 
to zistit priestorové rozloželnie drá-
hy meteorov, ktoré sa napozorovali 
zo všetkých stanovíšt súčasne. Mi-
moriadnym zážitkom tejto expedície 
bol velmi jasný, krátky bolid, ktorý 
videli viacerí pozorovatelia nad rá-
nom 4. augusta o 2,30 hod. na sever-
nom obzore stanovišťa Borovina. 
Jasnost bolidu odhadli na —12' . Ako 
nám povedal dr. Očenáš, centrálny 

záblesk bol natolko jasný, že si oči 
dlho potom nemohli privyknút na 
tmu. Bolid sa podarilo zachytit aj 
fotograficky pomocou celooblohovej 
komory, takže vizuálne pozorovanie, 
ktoré umožnilo overit čas úkazu, je 
velmi cenné. Snímku bolidu z ce-
looblohovej komory uverejníme v bu-
dúcom čísle Kozmosu. 

V P̂CHODOSLOVENSKÉ 
EXPEDÍCIE 

Meteorické expedície, ktoré orga-
nizuje Krajská hvezdáreň v Prešove, 
vyznačujú sa hlavne dóslednosfou, 
s akou sa zistujú osobné chyby jed-
notlivých pozorovatelov, v záujme 
toho, aby výsledný súbor pozorovaní 
bol čo najprecíznejší. Tento program 
už dlho vedie dr. Juraj Humeňan-
ský, odborný pracovník KH v Pre-
šove. Na tohoročnej už 15. meteo-
rickej expedícii (Sninské rybníky 24. 
7.-3. 8.) bol dokonca priamo na 
mieste počítač Sinclair ZX 81, takže 
súčastou programu bob o aj vyhod-
nocovanie pozorovaní minulých ex-
pedícií. K počítaču bola pripojená aj 
televízna obrazovka a na tomto za-
riadení sa testovala miera objektiv-
nosti pozorovania jednotlivých účast-
níkov, ktorí potom mali možnost 
pružne korigovat svoje osobné chyby. 
Ako nám povedal dr. Humeňanský, 
tento rok budú výsledky expedície 
spracované tesne po expedícii, do 
konta septembra. 

PREMENNĚ `84 

Okrem meteorov pozorujú na vý-
chodoslovenskej expedícii aj pre-
menné hviezdy. Premenárov, ktorí 
tvorili osobitnú skupinku, viedol Pe-
ter Ivan, odborný pracovník Krajskej 
hvezdárne v Prešove. Pozorovaniasa 
orientovali na krátkoperiodické zá-
krytové premenné hviezdy dostupné 
binarom, na vyhladávanie okolia 
premenných hviezd a vyhodnocova-
nie hypotetických odhadov. 

Počasie nebolo ideálne, a preto sa 
využil náhradný program — súfaž 
v postrehu, šachový turnaj a pred-
nášky, z ktorých najváčší úspech 
malo vtipné pojednanie o strašidlách. 
Padol aj návrh, aby sa ako náhradný 
program zvolilo pozorovanie Halley-
ovej kométy, avšak potom sa konšta-
tovalo, že pozorovanie búrky bude 
predsa len nádejnejšie. Originálny 
kvíz „Homo universal« obsahoval 
medzi iným úlohu vymysliet sci-fi 
poviedku, v ktorej sa vyskytne de-
vát zadaných slov, velmi rozmanitej 
kombinácie. 

Vela humoru potreboval člen tejto 
expedície, aby sa povzniesol nad 
problémy so stravou a hygienou. 
V tomto ohlade sa tohtoročná vý-
chodoslovenská expedícia vymykala 
dobrej tradícii týchto podujatí. Padol 
návrh, aby sa na budúci rok expe-
dícia konala pri hvezdárni v Rozto-
koch nad Svidníkom, kde nie sú 
o nič horšie pozorovacie podmienky, 
ba navyše by bob o možné pozorovat 
zákrytové hviezdy aj fotometricky —
a pritom je možné lepšie sa postarat 
o zdravé a kultúrne prostredie pre 
mladých amatérov. 
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$tretnutia po zraze 

Vráfine sa ešte na celoslovenský zraz 
mladých astronómov do Banskej Bystrice, 
kde tento rok boll aj zahraniční účastníci 
— z Polska, Maďarska, Bulharska, NDR a 
Juhoslávie. Rovnako ako pre nás, aj pre 
našich hostí boto stretnutie s amatérmi 
z mých socialistických krajín zaujímaným 
zážitkom — ved príležitosž porovnať si 
možnosti, náplň a zameranie pracovísk 
amatérskej astronómie vo viacerých kra-
jinách je určíte vzácna — tým viac, že je 
ojedinelá. Doteraz sa totiž v socialistických 
krajinách neorganizuje žiadne podujatie 
s medzinárodnou účas$ou. Jediný je náš 
ZMAS — a toto svoje špecifikum by si roz-
hodne mal udržať aj v budúcnosti. 

Jürgen Teske, NDR 

— U nás sice vyrábame kvalitné prístroje, 
ale vy ich vtipnejšie, širšie využívate, — tvrdil 
J. Teske na slávnostnom obede, ktorý pre 
účastníkov ZMAS-u usporiadal riaditeT odboru 
osvety Ministerstva kultúry SSR dr. František 
Karas. Tento dojem na nášho hosta z NDR 

urobila návšteva banskobystrickej hvezdárne, 
kde si prezrel zostavu Flexaretov na fotogra-
fovanie meteorov. — Velmi sa mi páči aj 
to malé internacionálne spoločenstvo mladých 
Yudí na vašom zraze, vidím, že jazyková 
bariéra sa Tahko prekonáva, ked sú záujmy 
spoločné. Mládež z našej delegácie s velkou 
sympatiou hovorí o úrovni odborných vedúcich 
vášho zrazu a prekvapuje ich ten živý záujmm 
o astronómiu, ktorý má vaša mládež. To viete, 
u nás je astronómia povinný predmet na ško-
lách — a to má aj tienisté stránky, hodí úroveň 
vedomosti je v tomto odbore pochopiteIne, 
vyššia. Máme sa od vás čo naučit o metódach 
záujmovej činnosti — a radi prídeme na zraz 
znova. 

Attila Mizser, Maďarsko 
— Prekvapuje ma, 

že u vás je medzi a-
matérmi najviac roz-
šírené pozorovanie 
meteorov. U nás to-
tiž vedú premenné 
hviezdy. Tým holdu-
jem aj ja. Zato ča-
sopis, kde publikuje-
me naše amatérske 
pozorovania, sa volá 

Meteor, možno ho niektorí z vás poznajú 
určite v okrese Dunajská Streda, kde máme 
čulé styky s tamojším amatérmi. Okrem pre-
menných hviezd sa u nás hodne pozoruje 
Slnko a zákryty hviezd Mesiacom. Každé dva 
roky máme stretnutia pozorovatelov, vždy na 
inom mieste, kde sa referuje o výsledkoch 
a nadvázujú sa kontakty. Podujatie takého 
typu ako je váš zraz nemáme. Pre mladých, 
najmá tých, čo v astronómii začínajú, je to 
velmi dobré podujatie, ale ak mám hovoru 
sám za seba, na expedícii si viac prídem na 
svoje. Je to už tak, ked človek pozoruje zo 
všetkého najradšej. 

Budíček: — Chalani, chcete raňajky? 
— Kolko je hodin? — ozve sa zamumlanie spod spa-

cák a. 
— Dve. 
— Len? Tak urob, ak sa ti chce, — zaznie o niečo 

zrozumitelnejšia odpoved, spacáky °se začnú hýbat a 
pozorovatelia pomaly, °jeden po druhom, vstávajú. 

Po raňajkách se zmobilizuje osadenstvo °a kedže je 
teplo, hurá na Zlaté piesky (aby ste rozumeli, „Zlaté 
piesky" nazývame potok s 10-stupňovou vodou a mi-
niatúrnym vodopádikom, ktorý je asi pol hodiny cesty 
od tábora). Osvieženi kúpelom potom vytahujeme so-
mety, aby sme po určitom vypi tí získali skoro podobné 
(a snád aj podrobné) zákresy tých dvoch-troch škvr-
niek, ktoré teraz na Slnku sú. Ked všetci dokreslia a 
vyhodnotia svoje kresby, račína sa spracúvanie pozo-
rovaní z predošlej noci. Premenári počitajú odhadové 
stupne, kreslia krivky, porovnávajú si O—C. Medzi tým 
meteorári prepisujú protokoly, kontrolujú zákresy (čo 
sa neobíde bez poznámok typu „čo si slepý ved tak 
vóbec neletel"), počítajú čistý čas. 

Nakonec prerušíme usilovné vyhodnocovanie "a pero 
vystrieda vareška — obed je o pol deviatej, ešte pred 
zotmením. Potom nastane zhon. Začína se stmievat, je 
jasno a teda najvyšší čas na prípravu pozorovanie. 
Premenári se dohadujú, či pozorovat RZ Ca; ked má 
kanadské bodovanie len 1, alebo W UMa, ktorá má 
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Jordanka Borisova, Bulharsko, 
Naše observatóriumn 

v Slivane má zatial 
len malé prístroje, 
ktoré sa nehodia na 
profesionálnu prácu, 
ale do konta tohto 
roka sa namontuje 60 
cm Zeissov reflektor 
(taký, aký je hlavný 
prístroj na Skalnatom 
Plese), ktorý bude 

slúžit na fotometriu hviezd. V priebehu na-
sledujúcich piatich rokov plánujeme zakúpit 
reflektor s priemerom zrkadla jeden meter —
a potom už naše observatórium bude najlep-
šie vybaveným pracoviskom spomedzi všet-
kých Tudových hvezdární v Bulharsku. Názor, 
že Tudové hvezdárne nepotrebujú dobré, pro-
fesionálne vybavenie, je už našfastie u nás, 
v Bulharsku, prekonaný. Ved móže byt nápl-
ňou rozprávat záujemcom o pokrokoch astro-
nómie a pritom stát bokom? Celkove je nás 
na observatóriu osem, z toho traja sme astro-
nómovia, jeden elektronik, jeden fyzik. Sta-
viame zariadenie fotometra a okrem toho sa 
chceme pustit aj do rádioastronómie. Štúdium 
astronómie som skončila iba vlani, ale zdá 
sa mi, že pri týchto možnostiach ma práca 
bude tešit čoraz viac. 

Mária Rybak, Polsko Naše planetárium v 
Olsztyne — jedno 
z desiatich v Polsku 
— má 220 miest. Den-
ne tu poriadame 2 až 5 
programov, cez škol-
ský rok sú to najmá 
náučné, pre žiakov, 
a cez leto, ked k nám 
chodí množstvo tu- 

Ň ristov, bežia progra-
my zábavno-náučné, ako napr. Homérovo ne-

bo (prechádzka po oblohe s vysvetlením my-
tologických názvov súhvezdí), Slnečná sústava 
alebo Spoznávame kozmos. Za vlaňajší rok 
sme len pre školy spravili celkove 165 náuč-
ných programov. Celkove má naše planetá-
rium vyše 20 zamestnancov, z toho sedem vy-
sokoškolákov. Naša práca s mládežou? Cez 
školský rok vyučujeme astronómiu priamo na 
školách (každý odborný pracovník nášho pla-
netária má raz týždenne vyučovaciu hodinu 
na niektorej škole v Olsztyne), okrem toho ve-
dieme astronomické krúžky a v lete máme na 
starost odborný program na dvoch harcer-
ských astronomických táboroch. Zrazy síce 
u nás v Polsku nemáme, ale každý kto má 
záujem o astronómiu, móže sa v lete vybrat 
do Fromborku. Okolie planetária sa vtedy 
zmení na velký stanový tábor; je tu výborná 
atmosféra, „skalní" amatéri a povestné tra-
dičné koncerty. Stojí za to prísf. 
Alexander Tomič, Juhoslávia 

— Pracujem na 
Národnom observató-
riu v Beograde a zo 
všetkého najradšej 
mám živú, praktickú 
činnost s mladými, 
ktorí už prišli na chut 
pozorovaniam. Pravá 
koníčkárska práca —
to sú pozorovania a z 
nich najmu také, z 

ktorých sa dá po vyhodnotení aj niečo ro-
zumné vypočítat. Stavba astronomických prí-
strojov — to je dalšia príiažlivá oblast záuj-
movej činnosti. Preto si rád pozerám vo va-
šom Kozmose rubriku „Napíšte o svojom 
ďalekohlade" a rovnako radi ju sledujú aj 
amatéri v Polsku a NDR — ako som sa do-
zvedel od nich tu, na zraze. V pravej koníč-
kárskej činnosti nie sú rečové bariéry — rov-
nako ako vo vesmíre nie sú hranice. 

štvorku. Meteorári rasa chystajú nafukovačky, zháňajú 
mapy, pripravujú fotoaparáty. 

— Stop! 
— Kde? 
— V Drakovi. 
— Ja mám Pegas, — ozýva sa po prelete meteora od-

tial, kde ležia „šutráci" ako meteorárov nar ývajú „var-
kári". U nich zas prevládajú dialógy typu: 

— Lezie dolu? 
— Pozn i sa! 
— Nesviet do očí! 
Pozorovanie je v pinom prúde, dalšia dobrá noc (bo-

daj by ich bolo viac). 
Začína sa brieždit. Pozorovatelia baba °svoje „fidlát-

ka", varí sa čaj a pripravuje sa večera. Je pol piatej 
ráno. Skončil s¢ další pracovný deň na expedícii 

KOŠARISKA '84 
Nakonec trochu faktov: vyše dvadsaf Bratislavčanov 

absolvovalo od 23. júla do 3. augusta v poradí štvrtú 
expediciu Astronomického úseku PKO. Pozorovali sme 
Slnko, premenné hviezdy a zakreslovali meteory. Vyšli 
nám štyri celé jasné noci, ale neklesáme na duchu. 
O rok, n¢ expedícii Košariská '85, je cez maximum Per-
zeíd Mesiac v nove a počasie bude snád lepšie. Takže 
— vydržai! 

ROMAN PIFFL 
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Fotografie 1 

Fotografie 2 

Dvojitý reflektor je určíte zaujímavá myšhernka. Takýto prístroj umož-
ňuje pointovaf cez dalekohTad podobných parametrov, akým fotogra-
fujete, čo je dobrý predpoklad na získanie kvalitných snímok. Žiar, 
konštruktér tohto áalekohladu nám 'neposlal žiadne snímky, na kto-
rých by sme mohli 'overiť prednosti jeho prístroja, zrejm•e preto, že na 
fotografovanie nemá vel'a možností. ĎalekohP'ad má umiestnený v po-
zorovaoom d•omčeku, z ktorého vidno len 30 /O oblohy. Impulzom pre 
postavenie toho dalekohTadu bol záujem o konštrukciu astronomic-
kých prístrojov, ktorý nakoniec prerástol do záujmu profesionálneho. 
Dnes už Anton Pliska ukončil štúdium na Prírodovedeckej fakulte 
Univerzity Palackého v Olomouci, odbor fyzika so zameraním na jem-
nú mechaniku a optiku, má za sebou .i rok vojenčiny. Isteže, voči jeho 
dalekohI'adu možno mať viacero výhrad; design naozaj nie je dotiahnu-
tý, no napriek tomu práca 19-ročného konštruktéra poskytne mnohým 
tému na premýšTanie o •odvážnych nápadoch i chybách, ktorým by sa 
dnes autor určite vyhol. 

VIZUÁLNÍ OKULÁR 

PROJEKČN} OKULÁR 

Popisovaný dalekohled amatér-
ské konstrukce jsem postavil v ro-
ce 1976. Má stabilní paralaktickou 
montáž, umístěnou na betonovém 
sloupu a celý dalekohled je v po-
zorovacím domku s odsuvní stře-
chou — viz obr. 1. 

Objektivy hlavních dalekohledů 
mají průměry 150 a 130 mm a 
shodnou ohniskovou vzdálenost 
1000 mm, u obou je 'použito sys-
tému Newton. Celkový pohled je 
na fotografii Č. 2. Dalekohled je 
vybaven zaměřovačem 7 X 50, 
který se dá upravit s pomocí dal-
ší optické soustavy na parametry 
30 X 50. Okulár zaměřovače je 
v tomto případě povysun•out a 
využit jako převracející čočková 
soustava, která vytvoří obraz 
v =ohniskové rovině Ramsdenova 
akuláru, kde je umístěn vláknový 
kříž. Na jeho zhotovení byly po-
užity světlé vlasy, které jsou 
osvětleny bočním otvorem žárov-

STÍNÍTKO 
nebo FOTOAPARÁT 

kou z kapesní svítilny. Osvětlení 
je regulováno trimrem, umístě-
ným v bočním tubusu se žárov-
kou. Vláknový kříž je odcloněn 
k zamezení případníoh reflexů. Na 
fotografii 3 je patro upevnění 
a justáž zaměřovače třemi šrouby. 
Nosné části jsou přivařené k tu-
busu hlavního dalekohledu. Dále 
je na dalekohledu stabilně insta-
lován teleobjektiv Sonar 4/300 —
viz fotografii 2. Fotografovat je 
také možné v primárních ohniscích 
hlavních zrcadel, k čemuž je vy-
užito upraveného fotografického 
přístroje Vega — fotografie 4. 

Pomocné zrcátko je přilepené 
na skoseném nádstavci, který j•e 
svým rozříznutým napruženým 
koncem zasazen do úchytky tu-
busu. Justáž sekundárního zrcát-
ka není nejlépe vyřešena, ale pině 
vyhovuje. Napružení je dostateč-
né, takže nedochází k rozjustová-
ní. 
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Fotografie 3 

Fotografie 4 

Místo běžných okulárů je pro 
pozorování Slunce vkládána d3 
okulárového výtahu helioskopická 
hlavice — viz fotografie 5 a sché-
mu — která je bez projekčního a 
pozorovacího okuláru. Tato hla-
vice umožňuje vizuální pozorování 
fotosféry v různých barvách a zá-
roveň je možné promítat zvětšený 
obraz na stínítko. Pro fotografo-
vání fotosféry je místo nádstavice 
se stínítkem použit upravený fo-
tografický přístroj Pionýr — for-
mát 6X6. 

Dalekohled je vybaven také dě-
lenými kruhy, které jsou •osvětle-
ny a hodinovým strojem, který je 
poháněn synchronním gramofó-
novým motorkmn bez kontroly 
chodu — viz fotografii 6. Jako 
výstupní převod je použit nefun-
gující motor se šnekovou převo-
dovkou. Šnekové kolo hodinové 
•osy je však relatívně malého prů-
měru a má příliš velký modul, 

takže je třeba mít dalekohled ne-
ustále mírně nevyvážený k vyme-
zení vůle v převodu. Celková vá-
ha montáže je asi 400 kg, všechny 
části jsou kovové. Tubusy jsou 
zhotoveny z trubek o síle stěny 
5 mm a vzhledem k uložení dekli-
nační osi bylo nutno k vyvážení 
použít veleni hmotná protizávaží 
(asi 50 kg). Ustanovky a jemné 
posuvy jsou řešeny velmi jedn3-
duše, jak je patrno z fotografie 7. 
Elektrické napájení je provedeno 
z centrálního zdroje. 

Jak již bylo uvedeno, mám da-
lekohled umístěný v domku s od-
suvnou střechou na úrovni první-
ho patra, avšak koruny soused-
ních stromů omezují výhled asi 
na 1/3 oblohy. 

RNDr. ANTONIN PLISKA 
683 04 Drnovice č. 456 

okres Vyškov 

Fotografie 5 

Fotografie 6 

Fotografie 7 
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U nás dosi málo vídanú kombiná-
ciu optiky použili pri fotografo-
vaní zatmenia Ivan Mach a Ivan 
Majchrovič z Pezinka. Na fo-
toaparát Canon s objektívom 
Zoom 5,6/100-200 pripojili 7-ele-
mentový telekonventor, takže vý-
sledné ohnisko sústavy malo dIž-
ku 400 mm. Ako vidno, snímky 
(expozícia 1/2000 s na film ORWO 
NP55) sa im napriek čiastočnej 
oblačnosti vydarili. Prvá zlava je 
exponovaná o 181i30m48S SEČ, 
posiedná o 181i56m505 SEČ, inter-
val medzi zábermi sa pohyboval 
okolo troch minút. 

Zatmenie Sinka 
Zatmenie Slnka. Poviete si —

fajn, zoberiem fotoaparáty, ďale-
kohIad a pójdem pozorovat. Ale 
aby oralo pozorovanie nejaký 
zmysel, treba sa naň vopred pri-
pravit. Pozorovanie teda v sku-
točnosti začína diho prod samot-
ným úikazom. Neplatí to len 
o zatmení Slnka, ale aj o ostat-
ných úkazoch. A protože na ob-
lohe sa stále doje niečo zaujímavé, 
nezaškodí si pripomenút niekoT°ko 
hlavných zásad pre pos rovateTov. 

1. Inšpirácia — nt . háclvs sa 
v astronomickej ročenke. Treba 
ju však vediet čítat, aby ste si 
našli úkaz zaujímavý pre vás a 
vhodný pre 'váš dalekohYad a po-
zorovacie možnosti. Konkrétne: 
pri tomto zatmení bob o Slnko níz-
ko nad západným obzorom a po-
dTa toho boto treba volit miesto 
tak, aby sme priebeh úkazu vi-
deli čo najdlhšie (teda bolo treba 
zlatit .si azimut západu Shika a 
vhodné miesto nájst podia buzo-
ly). 

2. CieT pozorovania treba mat 
vopred jasný: čo vlastne chceme 
(a co móžeme) získat. Fri tomto 
zatniení Sluka sme mali na vý-
ber dye hlavné metody pozorova-
nia — vizuálne a fotografické. Pro 
vizuálne pozorovanie treba mat 
dalekohTa'd, cez ktorý jasne vi-
diet podrobnosti povrchu Slnka, 
Balej kresby Shí'ka a stopky. 
S týmto vybavením boto možné 
pozorovat prvý kontakt me-  čné-
ho disku so Slnkom, a 'kontakty 
slnečných škvtn s Mesiaoom. Vy-
hodnotením takéhoto pozorovania 
získame velmi presné polohy 
škví'n na Slnku, ako aj dráhu 
Mesiaca počal zatmenia. Fri fo-
tografických pozorovaniach má-
me na výber, či chceme získat 
krajinku ,so zatmeným Slnkom, 

Priebeh úpiného prstencového zat-
menia Sluka 30. mája tohto roku, 
ktoré sme z nášho územia mohli po-
zorovat iba ako čiastočné. Trojica 
snímok z Atlanty, USA (štát Georgia) 
ukazuje vývoj zatmenia, ako ho bobo 
možné pozorovat z miest, kadiaT pre-
chádzal pás totality. Horná snímka 
zachytáva Sluko 7 minút po prvom 
kontakte, dalšia je exponovaná o 32 
minút neskór. O šestnást minút na 
to nastalo úpiné prstencové zatme-
nie, ako ho vidíme na trefom zábe-
re. V Atlante trvalo úpiné zatmenie 
len 9 sekúnd, pretože toto mesto bolo 
na okraji pásu totality. Foto: ČTK 

prípadne tzv. postupku — priebeh 
zatmenia naexponovaný na jed-
no poličko filmu s krajinkou v po-
zadí. Ďalšia možnost je zamerat 
sa na získanie čo najlepších sní-
mok jednotlivých fáz zatmenia 
pom000u objektivu s dlhým oh-
niskom. Záleží nielen na možnos-
tiach, ale aj na 'vyynachádzavosti, 
ako získat čo najváčší a najkvalit-
nejší obraz Sloka v negatíve. Ved 
aj vhodne upravený triéder alebo 
použitie telekonventora méže 
úspešne zakonkurovat oveTa ná-
kladnejším teleobjektívom či špe-
ciálnym •slnečným komorám. Frí-
klady vidíte aj na vydarených fo-
tografiách, ktoré sme dostali 
z tohto zatmenia. 

3. Generálka vám ušetrí skla-
manie. Skúšobné expozície urobte 
z vybraného pozorovacieho stano-
višta tými istými prístrojmi a fo-
tomateriálom. Volte širokú škálu 
expozícií a clón, aby ste mohli 
vybrat optimálnu kombináciu. A 
nepodceňujte ani generálku spra-
covania filmu. 

Stáva sa, že aj pri tákejto prí-
prave a dókladnom zvážení cieTa, 
prostriedk•ov a možností z pozo-
rovania nič nie je — kvóli zlému 
počasiu. Je to síce na zlost, ale 
oveTa horší pocit je, ked človek 
vyjde naprázdno z vla.tnej viny 
— a stačila maličkost a všetko 
mohlo dopadnút ináč. 

Ďalšie čiastočné zatmenie Sln-
ka bude u nás pozorovateTné sice 
až o desat rokov (10. 'i~f'a 1994), 
ale úkazov, ktoré možno x,ozoro-
vat — a teda sa na ie e ovnako 
dókl'adne pripravit — ]u každý 
rok niekoTko. A počasie — to raz 
musí vyjst! 

A takto pozorovali 
slavčania. 

—rp—

zatmenie Slnka Brati-

Snímky: Ing. Lubor Hutta. 
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18h 30m 44s SEČ 18h 47m 36s SEČ 

Na farebných diapozitívoch Zděnka Kolářa zo Sedlčan je zachytený 
priebeh čiastočného zatmenia Slnka z 30. mája 1984. Autor zhotovil 
snímky fotoaparátom Pentacon Six Ti, umiestneným v ohnisku d'alekoh-
I'adu coudé 3000/200. Fotografované na film Fomachrom D 20 s expozí-

ciami 1/8 až 8 sekúnd (časy označujú začiatok expozície). 

18h 55m 42s SEČ 19h 09m 18s SEČ 



18h 22m 03s SEČ 

18h 25m 33s SEČ 

18k 30m 13s SEČ 

18k 37m 02s SEČ 

Uvidiet západ Sluka pri jeho zatmení sa pošfastí snád len raz v živote. Ne-
čudo teda, že si veta Bratislavčanov nenechalo takúto príležitost ujst a 30. 
mája si vyšli na kopček v Dúbravke, kde ich svojím fotoaparátom zachytil 
Ing. Boris Štec. 

Amatér nepotrebuje na fotografova-
nie Sluka ani teleobjektív s dlhým 
ohniskom, ani velký dalekohTad —
stačí fotografovat za okulárom trié-
dra. Takto urobil svoje snímky zat-
menia Sluka aj Zdeněk Šmíd z Plz-
ne. Zachytil síce len začiatokk úkazu 
a aj to cez opar, ale postup zatmenia 
vidno na nich velmi pekne. Snímky 
sú robené cez triéder 7X50 na film 
Dokument K o citlivosti 5 DIN pri 
použití žitého filtra. 

Pretože nasledujúce zatmenie Sluka 
bude u nás pozorovatelné až o 10 
rokov, pripravovali sa aj členovia as-
tronomického krúžku a spolupracov-
níci hvezdárne vo Výškove-1Marcha- 
niciach na zatmenie 30. mája zvlášt 
starostlivo. Ako to však pri podob-
ných úkazoch býva, počasie pozoro- 
vaniu veTmi neprialo. Napriek tomu 
sa podarilo medzi mrakmi zachytit 
začiatok zatmenia, čo vidno aj na 
tejto snímke teleobjektívom Sonnar 
2,8/200 na kinofilm Fomapan 21 DIN, 
ktorú o 18h35m SEČ exponoval ča- 
som 1/500 s pri clone 22 P. Zouhar. 
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OBLOHA 
v decembri 1984 
a januári 1985 

VÝCHODY A ZÁPADY SLNKA VÝCHODY A ZÁPADY MESIACA 

deň východ 
h m 

západ 
h m Údaje sú v SEL 

a platia pre stredné 
Slovensko (_ill 17m, 48° 40') 

deň východ 
h ni 

západ 
h m 

3. 12. 7 17 15 49 3.12. 13 43 1 41 
7. 12. 

11. 12. 
7 
7 

21 
26 

15 
15 

47 
47 MESALN FAZY 

7.12. 
11. 12. 

15 
18 

04 
25 

6 
10 

15 
23 

15. 12. 7 29 15 47 15. 12. 23 42 12 17 
deň h m fáza 19. 12. 7 32 15 48 19. 12. 3 46 13 37 

23. 12. 7 34 15 50 23. 12. 8 50 16 28 
27. 12. 7 35 15 53 27. 12. 11 02 21 13 
31. 12. 7 36 15 56 8. 12. 11 54 spin 31. 12. 12 04 0 32 
4. 1. 7 34 16 00 15. 12. 16 26 III 4.1. 13 33 5 07 
8. 1. 7 33 16 05 22. 12. 12 47 nov 8.1. 17 27 9 00 

12. 1. 7 31 16 10 30. 12. 6 28 I 12. 1. 22 51 10 42 
16. 1. 7 29 16 15 7. 1. 2 17 spin 16.1. 2 54 12 06 
20. 1. 7 26 16 21 13. 1. 23 28 III 20.1. 7 31 15 18 
24. 1. 7 22 16 27 21. 1. 2 29 nov 24.1. 9 23 20 04 
28. 1. 7 17 16 34 29. 1. 3 30 I 28.1. 10 25 - - 
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Na snímke fotografického atlasu Skalnaté Pleso vidíme 
rozhranie štyroch súhvezdí: Povozníka (Auriga), Blí-
žencov (Gemini), Býka (Taurus) a Orióna (Orion). Na-
chádzajú sa tu mnohé zaujímavé objekty, ktoré mó-
žeme pozorovat aj bežnými amatérskymi dalekohFadmi. 
V súhvezdí Povozníka sú to otvorené hviezdokopy, 
z ktorýcli tni najvýraznejšie zahrnul Messier do svojho 
katalógu. Sú to M 36 (NGC 1960), M 37 (NGC 2099) a 
M 38 (NGC 1912). Samotný Messier objavil iba jednu 
z nich M 37 a to ešte v roku 1746. Ďalšie dye našiel 
o tni roky neskór francúzsky astronóm Le Gentil. Mes-
sier nazval M 37 „hviezdokopou malých hviezd", pre-
tože svojím 8 cm °dalekohPadom videl v nej množstvo 
rozlíšiteTných slabých hviezd. ĎalekohTador o prie-
mere 15 cm vidíme v nej asi 170 hviezd jasnejších než 
13m a takmer 600 hviezd jasnejších než 16m. Binarom 
móžeme pozorovat aj otvorenú hviezdokopu M 38, ktorá 
má zdanlivú jasnost 7,Om a priemer 20'. Asi pol stupňa 
juhozápadne od nej móžeme vyhFadat ďalšiu hviezdo-
kopu zdanlivej jasnosti lom a priemeru 5' — NGC 1907, 
ktorá sa často nazýva aj „malá prachová hviezdokopa". 

Hviezdokopa M 36, ktorá má zdanlivú jasnost 6,3m a 
priemer 19' obsahuje veFa červených hviezd. Keby nám 
výhYad na ňu nezastieral prach Mliečnej cesty, mohli 
by sme ju vidiet aj volným okom ako objekt purpu-
rovej farby. Jedným z najzaujímavejších objektov, 
ktorý móžeme pozorovat na tejto časti oblohy, je jasná 
hmlovina Ml (NGC 1952) v súhvezdí Býka, známa pod 
názvom Krabia hmlovina, pozostatok supernovy z roku 
1054. V malých dalekohfadoch sa nám javí ako amorf-
ný sivý útvar, ktorý nájdeme asi jeden stupeň severne 
od hviezdy dzeta Býka. Slabé náznaky jemných fila-
mentov (vláken) na okraji hmloviny sa objavia už pri 
pozorovaní 10 cm dalekohPadom a zreteFne ich móžeme 
vidiet 30-40 cm dalekohfadom. Hnilovinu objavil v ro-
ku 1731 anglický amatér John Bevis. Nezávisle od ne-
ho ju o 27 rokov neskór pozoroval aj Messier, ktorému 
jej tvar pnipomínal plamene. Krabia hmlovina patrí 
už dlhé roky k najviac skúmaným objektom astrofy-
zikálneho výskumu (pozn i Kozmos 5/81 a článok v tom-
to čísle). 
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POZORUJT 
S NAMI 

VOLNÝM OKOM 
ĎALEKOHL'ADOM 
FOTOAPARÁTOM Ing. E. IIUTTA 

MERKÚR 
Planéta Merkúr sa po 20. decembri dostáva na 
rannú oblohu, no túto planétu bude pomerne íažko 
postrehnúť, lebo je nízko nad juhovýchodným ob-
zorom. Na prelome roka Merkúr vychádza pár mi-
nút po šiestej ho+dine ráno, necelé dve hodiny pred 
východom Slnka. Dňa 3. januára je Merkúr v zá-
padnej elongácii, je 23° od Slnka, 19. januára v kon-
junkcii a Mesiacom a 31. januára v konjunkcii 
s Jupiterom, ked Merkúr bude 1° južne od Jupitera. 
VENTJŠA 
Na prelome roka sa nám bude Venuša javii ako 
Večernica. Začiatkom decembra zapadá dye hodiny 
po západe Slnka. Dňa 26. deoembra bude Venuša 
v konjunkcii s Mesiacom a začiatkom tretej de-
kády januára je vo východnej elongácii, 47° od 
Slnka a jej jasno sE bude dosahovat —4m. 
MARS 
Planéta Mars, podobne ako Venuša, bude v decem-
bri nad juhovýchodným obzorom. Jasnost Marsu 
je pomerne malá — okolo +1m. Dňa 27. decembra 
sa dostáva Mars do konjunkcie s Mesiacom (Mars 
bude 4° severne od Mesiaca). V januári sa Mars 
pozvolne približuje k Venuši, no konjunkcia na-
stáva až ku kontu prvej dekády januára. V tomto 
období na Marse nevidno poláme čiapočky, pretože 
je k Zemi privrátený pologulou, na ktorej je mar-
sovské letu. 
JUPITER 
Planéta Jupiter pozvolna ustupuje z večernej ob-
lohy. Začiatkom decenibra zapadá dve hodiny po 
západe Sluka, na prelome roku len pol hodiny po 
západe Slnka. Na rannú oblohu prechádza až kon-
com januára, pretože 14. januára bude v konjunk-
cii so Slnk•osn. 
SATURN 
Planéta Saturn je na rannej oblohe. Začiatkom de-
cembra je nad juhovýchodným obzorom. Dňa 19. 
decembra a 16. januára bude Saturn v konjunkcii 
s Mesiacom — v obohh prípadoch 2° severne od 
Mesiiaca. 
URAN 
Planéta Urán je i nadalej nepozorovatelná. Po 
konjunkci :so Slnkom, ktorá na~bane 5. decembra, 
sa pomaly presúva na rannú oblohu. Dňa 17. ja-
nuára je Urán v konjunkci s Mesiacom a Urán 
je 2° severne od Mesiaca. 
NEPTÚN 
Tak, ako Urán, aj Neptún je nepozorovatelný. So 
Slnkom je v konjunkcii 22. decembra a 18. januára 
je v konjunkcii s Mesiacom, Neptún je 4° severne. 
PLUTO 
Planéta Pluto — naj•slabšia známa planéta slnečnej 
sústavy má jasnost pod +13w. Začiatkom decembra 
vychádza po tretej hodine ráno, k=oncom januára 
po 22. hodine. Nachádza sa v súhvezdí Panny. 
METEORICKÉ ROJE 
Začiatkom druhej dekády decembra má maximum 
meteorický roj Geminíd a Ursaminoríd. Pozorova-
cie podmienky sú velmi dobré, pretože Mesiac je 
po tretej štvrti. Začiatkom roku 1985 má maximum 
výrazný meteorický roj Quadrantíd, kedy je Me-
siac krátko po nove. 

PER ASPERA AD ASTRA 
Sedím v kasárnách v Prešově, v podvečer dne 12. 8. 

1984. Venku už od rána hustě prší, což hojne podněcuje 
moji chmurnou "náladu. Pršelo už ráno; hned při vstá-
vání a já si záhy uvědomil, že vím, čo jsem dělal 
přesně °v tuto dobu, před třemi, dvěma i před rokem. 
Totiž ona toužebně očekáváná noc, piná romantiky, 
noc z 12. "na 13. srpna se přiblížila. Ale na mé tváři se 
neobjevilo nadšení, ani náznak "nadšení. Nešel jsem 
ráno do práce, neřekl "jsem si, že si vezmu dovolenou, 
nespěchal jsem z práce., doma jsem si nepřipravil sta-
tiv?, foiák, ani onu „světelnou skříňku", kterou jste do-
konce otiskli v jednom z čísel Kozmosu. Nevzal jsem 
si ani hodinky, ani půlnoční svačinu, žádne lehátko... 
zkrátka nic. Protože to všechno zbytečně leží doma, 
zatímco ja sedím v kasárnách. Myslím na vás na všech-
ny, kteří v těchto dnech v odlehlých místech v počet-
ných skupinách zaleháváte pod krásou hvězdné t blohy. 
A s úžasem v očích pozorujete každý meteor, který 
před váma vytvoří nejnádhernější scenérii,, kterou vů-
bec znám. Vím moc dobře, jaký je to pocit, když se 
nad váma rozžehne to nejnádhernější, "co snad astro-
nómové poznali. Moc dobře vím, co se v člověku ode-
hrává„ když s třesoucí se rukou zapisuje údaje o me-
teoru, který vám rozbušil srdce a vytrhl z případného 
usínání. 

A tak dnes, v podvečer noci z 12. na 13. srpna, i když 
je zataženo a prší, pevně věřím, že tento 'sen, na který 
každý astronom tak dlouho čekal, se vypiní, obloha 
se vyjasní ke spokojenosti všem. Jsem v duchu s vámi, 
i když vás neznám, spojuje nás něco tak ušlechtilého, 
jako je astronomie. 

Pevně věřím, že se dočkám konce vojny a vrátím se 
k astronomii, která mi ty dva roky bude až neskutečně 
chybět. 

vojín Jiří Horák 
VÚ 6199/A 

08001 PREŠOV 

- -~~--_ 

Letná škole estronómie 
Na Krajskej hvezdárni v Hlohovci usporiadali Let-

nú školu astronómie (20.-24. augusta), ktorej ciefom 
bob o naučit účastníkov pozorovat Slnko, Mesiac a mé 
objekty oblohy a spracovávat získaný materiál. Účast-
níci letnej školy si vyskúšali prácu s dalekohladmi, 
urobili si snímky a svoje pozorovania samostatne spra-
covali. 

V. Karlovský, prom. fyz. 
KH Hlohovec 

Vylúštenie krížovky z minulého čísla: 
„Fyzika je matka vied, lebo prvá ukazuje cestu roz-
voja rudskej kultúry." (Baco+n) 
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Ebicykl '84 

Popisáť nevšedně putovanie dvadsia-' 
tich astronómov po českých a morav-
ských krajoch na bicyklech od hvezdárne 
ku hvezdárni nemožno bez patričného 
historického úvodu. Lebo korene tejto 
„spanilej jízdy" siahajú až do čias Claudia ' 
Ptolemaia, ktorý nielenže zastavil prvý 
hviezdny katalóg Almagest, ale aj vymys-
lel epicykly a deferenty. V jeho šl'apajách 
kráčajúci dr. Jiří Grygar, inšpirovaný epi-
cyklami a tiež bicyklami, vymyslel prilie-
havý názov Ebicykl a tým vlastne poduja-
tie — ked'že už znalo aj meno — mohlo 
začat'. (Zostávalo už len zohnať astronó-
mov a tí zasa bicykle, ale o tieto drobnosti 
sa už postaral Honza Hollan z brnianskej 
hvezdárne.) 

„Spanilá jízda" vyrazila z hvezdárne 
v Karlových Varech a po 83 kilometroch 
sa zastavila v Rokycanoch, kde bol práve 
kurz brúsenia astronomických zrkadiel. 
Odt'.al' prešla cestu 122 km dlhú, aby po-
ctila svojou návštevou hvezdárnň vo Via-
šiml. Ďalší dlel' bol Ondřejov, čo je sice 

z Vlašimi ten 32 km, ale aj to bulo dost prer 
®švida Harmanca, ktorý na tomto úseku' 
trikrát opravoval defekt. Potom zastávalo 
prejsť trasu 93 km do Hradca Králové, 
aby sa výprava dostala na pohostinnéri 
územia, kde hustota hvezdární umožňuje ;- 
kratšie cyklistické etapy: do Úpice 50 km 
a odtial' púhych 6 km do Rtyne. V piatok 
13. júla zdolal astronomický pelotón naj 
ťažšiu, 167 km dlhú cestu, která viedla 
oblasťami bez jedinej hvezdárne a končila 
na táborisku Žralok pri Plumlovskej nádr-
ži. Prehliadka ned'alekej hvezdárne 
v Prostějove dodala cyklistom nových síl 
na cestu do Ždánice (34 km) a po dalších 
33 km sa vo Veseli nad Moravou putova-
nie skončilo. 

Niektorí z nominovaných účastníkov, 
útrapy cesty nevydržali a postupne sa od 
výpravy odpútavali, avšak jej rady sa 
dopjňali čerstvými posilami. Náčelník { 
spanilej jízdy dr. Jiří Grygar doviedol 
pelotón až do ciel'a a ak sa aj na budúci 
rok zoženú pojezdné bicykle a astronó-
movia, povedie aj Ebicykl '85. 



Pozorování meteorů 

Hod i má u nás pozorovanie me-
teorov dlhoročané tradície a nemálo 
záujemcov, už dlho chýbala kniha, 
ktorá by dávala prehlad stavu a me-
tód výskumu meteorov. Jediným die-
lom tohto druhu bola kniha M. 
Plavca „Meteorické roje", ktorá vyšla 
v roku 1956 a razom sa stala „bib-
liou" pre pozorovateYov meteorov, 
ktorí v nej našli dost podrobné rady 
pre jednoduché vizuálne pozorovanie 
meteorov. Meteorická astronómia sa 
však rozvíja, metódy pozorovania sa 
zmenili, a preto boto nutné vydat po-
zorovateTom novú „bibliu". 

Jan Hollan a Peter Zimnikoval sú 
autormi publikácie „Pozorování me-
teorů", ktorú vydala v júli tohto ro-
ku Hvezdáreň a planetárium Miku-
láša Koperníka v Brne. Túto cyklo-
stylovanú verziu autori považujú 
za dočasnú, no ich hlavným cielom 
je, aby sa čo najskór dostala do rúk 
všetkým záujemcom — stačí zájst 
alebo napísat na brnenskú hvezdá-
reň. 

Publikácia má 14 kapitol, doplňajú 
ich ukážky pozorovaní a prílohy. 
Kapitoly možno rozdelit do štyroch 
tematických častí. 

Prvá časí je úvodom do proble-
matiky pozorovania meteorov. Pojed-
náva o tom, čo meteory sú, ako tento 
úkaz vzniká, čo treba skúmat. Na-
sledujú kapitoly o sp6sobočh pozo-
rovania meteorov a o tom, ako sa 
móže do pozorovania zapojit amatér, 
za akých podmienok a čo k tomu 
potrebuje. 

V druhej časti autori podávajú zá-
kladné informácie o samotnom po-
zorovaní. Postupne vysvetlujú, čo 
všetko treba pri pozorovaní zazna-
menat a ako to urobit. Nasledujú 
kapitoly o organizácii pozorovania 
a zostavení definitívneho protokolu. 
Čast končí podrobnejším rozborom 
teleskopického pozorovania meteorov 
a jeho zvláštností. 

Tretia časí publikácie pojednáva 
o pozorovaní meteorov bez daleko-
hladu a oboznamuje čitatela s prog-
ramom celoročného sledovania me-
teorických rojov. Tento program je 
prínosný najmá preto, že podYa neho 
móže samostatne pozorovat každý 
amatér. Správnym spracovaním série 
takýchto pozorovaní možno získat 
velmi hodnotné výsledky. Nezaško-
dilo by však samotné vyhodnocovanie 
vysvetlit obšírnejšie, zrozumitelnej-
šje a navrhovanú metódu priraďova-
nia meteorov k radiantom dopinit 
názornou ukážkou. 

V samostatnej kapitole o fotogra-
fovaní meteorov sa čitatel dozvie 
prečo, ako, čím a na aký film foto-
grafovat meteory a ako vydarené ne-
gatívy vyhodnotit. 

Publikáciu uzatvárajú ukážky pro-
tokolov z pozorovaní a príloha, kto-
rá obsahuje zoznam meteorických 
rojov, rozvrh celoročného teleskopic-
kého pozorovania meteorov s mapou 
rozmiestnenia pozorovacích polí ako 
i návody a programy na výpočet ráz-
nych koeficientov, bez ktorých sa 
amatér pri vyhodnocovaní svojho 
pozorovania nezaobíde. 

Popísaná publikácia „Pozorování 
meteorů Jana Hollana a Petra Zim- 
nikovala je ozajstným prínosom pre 
záujemcov o meteorickú atronómiu. 
Zostáva nám len dúf at, že ju autori 
po pripomienkach odborníkov i pozo- 
rovateYov dopinia a upravia. SPubo- 
vaná knižná verzia jste zaujme mies- 
to v knižnici v5čšiny astronómov- 
amatérov. 

—rp-

0 meteoroch 
cefoštátne 

Na hvezdárni a planetáriu Miku-
láša Koperníka v Brne sa konal 
v dňoch 17. a 18. marca 23. celoštát-
ny seminár. Zúčastnilo sa na ňom 
56 osób, z toho 7 zo Slovenska. 

Prvý deň seminára bol venovaný 
prednáškam profesionálnych pracov-
níkov hvezdární. RNDr. Vladimír Pa-
devět, CSc. z ondřejovského observa-
tória hovorjl o fyzike meteorického 
javu v prednáške „Čo sa deje v at-
mosfére, kecl vidíme meteor" a vy-
svetloval, z akých materiálov sa 
skladajú častice, spósobujúce meteo-
ry rozdielnej jasnosti. RNDr. Miro-
slav Znášik sa zameral v prednáške 
„Zaprášená slnečná sústava — systém 
vo vývoji" na malé častice v slnečnej 
sústave a naznačil, aký je póvod a 
vývoj róznych zložiek medziplanetár-
nej hmoty. RNDr. Vladimír Znojil re-
feroval o cieloch, príprave a výsled-
koch celoštátnych meteorických ex-
pedícií. Nakoniec Peter Zimnikoval 
prednášal o fotografovaní meteorov 
a praktických skúsenostiach na hvez-
dárni v Banskej Bystrici. 

Na druhý deň boli na programe 
referáty amatérskych pozorovateYov 
meteorov. Ivo Míček obozlnámil ú-
častníkov seminára s činnosfou sku-
piny vo Veselí nad Moravou, ktorá 
v roku 1980 v rámci celoročného te-
leskopického pozorovania vybraných 
meteorických rojov zhromaždila 
1800 záznamov meteorov a protokoly 
zaslala na brnenskú hvezdáreň. Refe-
roval aj o expedícii Vadex 1981, na 
ktorej získali 1500 zákresov meteo-
rov. Radek Pařestý referoval o ex-
pedícii pozorovateYov z Uherského 
Brodu do Západných Tatier v prvom 
prázdninovom nove v lete 1983. Cie-
lom expedície bob o vizuálne pozo-
rovanie meteorov podYa brnenského 
návodu a jej 12 účastníkov získalo 
za 6 nocí asi 1000 zákresov meteorov 
(hlavne z roja beta Cassiopeíd a ga-
ma Drakoníd, ako aj sporadické me-
teory). 

Ivo Bohmann ukázal postup, podYa 
ktorého spolu s Jiřím Demlem spra-
covali získaný materiál zo Západných 
Tatier. Vykonali priekopnícku prácu, 
lebo získali údaje o aktivite me-
teorických rojov za dlhšie obdobie, 
nielen v tesnom okolí maxima čin-
nosti. O uskutočnených a plánova-
ných pozorovaniach na Severnej Mo-
rave referoval Josef Marek. 

Záverečné uznesenie obsahuje tieto 
odporúčania: 

1. S problémami, súvisiacimj s po-
zorovaním meteorov, sa možno ob-
rátit na RNDr. Jana Hollana (Hvez-
dáreň a planetárium M. Koperníka, 
Kraví hora, 616 00 Brno), na Sloven-

sku na RNDr. Daniela Očenáša 
(Krajská hvezdáreň, 975 90 Banská 
Bystrica) a na predsedu meteorickej 
sekcie LAS Miroslava Šulca (Dole-
žalova 5, 616 00 Brno). 

2. Sledovat hlavne málo preskú-
mané meteorické roje. V najbližších 
rokoch klást dóraz na roje kométy 
Halley (eta Aquaridy a Arionidy), 
a to v celom pozorovacom období, 
nielen v okolí maxima. 

3. Pokračovat vo vjzuálnom pozo-
rovaní meteorických rojov a v te-
leskopickom programe celoročného 
sledovania vybraných meteorických 
rojov (Zprávy HaP MK Č. 67). 

Budúci celoštátny seminár sa bude 
konat v prvom štvrtroku 1985. 

Jaroslav Váňa, prom. fyz. 

Seminár na Bezovci 
V máji usporiadalá Krajská hvez-

dáreň v Hlohovci trojdňový seminár 
o stelárnej astronómii určený pre 
vedúcich astronomických krúžkov. 
Prednášali na ňom uracovníci Astro-
nomického ústavu ČSAV, SAV a Prí-
rodovedeckej fakulty UJEP v Brne. 
Prednášky boll zamerané na výskum 
premenných hviezd, modely polodo-
tykových hviezd, výskum hviezd 
v ultrafialovej oblasti a symbiotické 
hviezdy. Večer bol venovaný pre-
mietarniu populárno-vedeckých fil-
mov a pozorovaniu oblohy. 

Stelárne semjnáre na Brezovci ma-
jú dlhoročnú tradíciu, v ktorej by 
organizátori chceli pokračovat aj 
v budúcich rokoch. 

Jozef Krištofovič 

Astronomická praktikum 
na Vartovke 

Trojdňové astronomické praktikum 
pre vybraných členov astronomic-
kých krúžkov pri základných školách 
usporiadala Okresná hvezdáreň 
v Žiari nad Hronomm na hvezdárni 
v Banskej Bystrici na záver tohto 
školského roku. Zúčastnilo sa na 
ňom 11 žiakov z astronomických 
krúžkov pri ZŠ z celého žiarskeho 
okresu, ktorí boli vybraní na toto 
podujatie za vynikajúce výsledky 
v astronomickým krúžku počas celé-
ho školského roku 1983/84. 

Po výstupe hore na Vartovku 
z Banskej Bystrice, ktorý bol súčas-
tou orientačného pochodu, mohli 
účastníci praktika pozorovat nočnú 
oblohu. Na druhé ráno si žiaci pre-
brali teóriu o pozorovaní Slnka a ove-
rili si ju aj prakticky. Zakreslovali 
slnečné škvrny, počítali relatívne 
čísla. Popoludní sa účastníci prak-
tika oboznámili s teóriou premen-
ných hviezd a meteorov. 

Na záver praktika bota sútaž, 
v ktorej mali účastníci písomne od-
povedat na dvadsat sútažmých otá-
zok zo všeobecnej astronómie. Víta-
zom sa stal Jozef Struhár, člen as-
tronomického krúžku pri I. ZŠ 
v Kremnici. 

Melánia Príhodová 
metodička OY,H v Žiari n. Hronom 
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Ladislav Kubaščík, Kolačín 13, 018 51 
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tronomie, Slunce a člověk, Elementy 
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Miroslav Pagáč, Pod Tureckou Var-
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PREDNÁ 
STRANA 
OBÁLKY 

OPRAVA 

Čiastočné zatrne-
nic Slnka 30. má-
ja 1984, dye ml,-
núty po maximál-
nej fáze. Fotogra-
fované pri Pieš-
tanoch (z lokality 
Bacchus vila), ob-
jektívom Sonnar 
2,8/180 mm. 

Snímka Milan Antal 

V Kozmose 3/84 v článku zaují-
mavé objekty oblohy (str. 93) boll 
prehodené dva riadky, čím vznikla 
zámena v údajoch o hmotnosti hviez-
dokopy M 13 a galaxie M 82, ktoré 
sú nad textom článku. Ďalšia tlačo-
vá chyba sa vyskytla v údaji o veku 
guTovej hviezdokopy M 13 — namies-
to 103 má byt 1010 rokov. V samot-
nom článku sú tieto hodnoty správne. 

ZADNÁ 
STRANA 
OBÁLKY 

Mapy radiálnych 
rýchlostí rozpma-
júceho sa plynu v 
Krabej hmlovine. 
Na cbrázku hore 
vidíme plyn, ktorý 
sa od nás vzďaTu-
je — charakterizu-
je ho nameraný 

červený posun. Dole je plyn, ktorý 
sa k nám približuje, teda ho pred-
stavuje modrý posun. Farebnými od-
tleňami sú odlišené rozdiely v rých-
losti rozpínania plynu v jednotlivých 
častiach hmloviny, takže mapy ra-
diálnych rýchlc stí zároveň predsta-
vujú prierez hmlovinou v róznych 
vzdialenostiach od jej stredu. Plyn, 
ktorý má najvíčšiu rýchlost, sa 
v oboch prípadoch nachádza severo-
západne od centra hmloviny (na obr. 
vpravo hore), zatiaT čc plyn s naj-
menšou radiálnou rýchlostou sa na-
šiel na jej okrajoch. Hodnoty radiál-
nych rýchlostí, (ktoré sú vypočítané 
z Dopplerových posunou zakázanej 
čiary dvakrát ionizovanéhc kyslíka), 
sú znázornené farebnou škálou na 
oboch obrázkoch. 
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Magellanove mračná —
najvýraznejšie objekty 
južnej oblohy — sú naj-
bližšími a zároveň i naj-
väčšími satelitmi našej 
Galaxie. Velký Magella-
nov mrak má hmotnost 
14 miliárd hmotností 
Slnka a Malý Magellanov 
mrak 1,5 mld. Mc . Ob-
sahujú veta hmlovín, 
tmavých i svietiacich, 
ktoré reprezentujú velkú 
časí hmotnosti týchto ne-
pravidelných galaxií. 

Do miestnej skupiny ga-
laxií patrí aj IC 10 v sú-
hvezdí Kasiopeja, vzdia-
lená od nás 1,3 Mpc. Ob-
sahuje velké množstvo 
iiariacich vodíkových 
oblakov. Nevieme zatial 
s istotou určit jej typ; 
zdá sa, že by mohla 
patrit medzi nepravidel-
né galaxie. 
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