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Max Wolf získal v novembri 1908 pomocou reflektora 71012820 na Abservatóriu v Heidelbergu peknú sériu snímok 
kométy Morehouse 1908c = 1908I11, na ktorej mažeme dobne študovat veTkoškálové javy v plazmovom chvoste 
kométy. Dolný rad je výsledkom spracovania horných snímok metódou ekvidenz, snímky sú z 11, a 16, novembra 
a rozdiel medzi expozíciami dvoch posledných snímok je len 35 minút. Ako na záberoch vidno, vo v5čších vzdia-
lenostiach od hlavy začína chvost kométy rózne menit smer a niektoré jeho časti sa od kométy úpine odtrhnú. 
Príčiny tohto javu zatiaT nepoznáme, je však možné, že sú dósledkom difúzie magnetických polí vo velkých vzdia-
lenostiach od kométy alebo sa tu prejavujú aj mé efekty medziplanetárneho prostredia. Svetlo do tejto problema-
tiky by mali vniest komplexné pozorovania a štúdium plazmových chvostov komét, ktoré by nám potom mohli 
slúžit aj ako lacné sondy pre výskum slnečného vetra vo velkých heliografických šírkach — stačilo by pozo-
rovat veTkoškálové javy v plazmových chvostoch kcmét. 



25:ROKOV SLOVENSKEJ 
ASTRONOMICKEJ SPOLOČNOSŤI PRI SAV 

ŠTVRŤSTOROĎIE 
ěínorodej práce 

Fri príležitosti 25. výročia svojho založenia usporiadala Slovenská 
astronomická spoločnosf pri SAV slávnostný seminár Prínos astronómie 
pre spoločnosf, ktorý sa konal v Tatranskej Lomnici 14. a 15. decembra 
1984. Zúčastnila sa na ňom široká pospolitost astronómov, vedeckých 
pracovníkov i rpopredných amatérov, pracovníkov Tudových hvezdární, 
vysokých škol a dalších spolupracujúcich inštitúcií zo Slovenska i ČSR. 
Toto slávnostné zhromaždenie boto príležitosfou zhodnotit dosiahnuté 
výsledky, podakovaf všetkým za vykonanú prácu a odovzdaf památné 
plakety k 25. výročiu založenia spoločnosti mnohým inštitúciám a jed-
notlivcom, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju astronómie u nás. 

Prednášky, ktoré tu odzneli, dali veta podnetov k zamysleniu sa 
nad prínosom astronómie pre spoločnosf a k doceneniu výsledkov, kto-
rými prispela naša veda na ceste k poznávaniu vesmíru. Na rozvoji 
astronómie u nás a na šírení jej poznatkov vo verejnosti, sa už 
dlhé roky podieFa Slovenská astronomická spoločnosf pri SAV. Jej 
poslanie a činnosf zhrnul vedecký tajomník SAS pri SAV RNDr. Voj-
tech Rušin, CSc, v referáte, ktorý prinášame v skrátenom znení. 

Slovenská astronomická spoloč-
nosf pri SAV spája všetkých pro- 
fesionálnych i vyspelých amatér- 
skych pracovníkov v oblasti 
astronómie a príbuzných vedných 
odborov na Slovensku. PohTad na 
život tejto našej vedeckej spoloč-
nosti je preto do určitej miery 
i pohTadom na rozvoj celej slo- 
ven.skej astronómie, a to ako na 
profesionálnych vedeckých a pe-
dagogických pracoviskách a na 
špecializovaných osvetových za- 
riadeniach, tak aj v širokom okru-
hu amatérov a záujemcov o astro- 
nómiu. Je radostnou skutočnos- 
fou, že celá táto najširšie chápaná 
slovenská astronómia dosiahla 
v uplynulom štvrfstoročí nebývalý 
rozmach. 

VZNIK A PO>L1NII 

Česká astronomická spoločnosf 
bola založená už 8. decembra 1917. 
Na Slovensku vznikla Štefánikova 
astronomická spoločnosf v roku 
1936, a to z iniciatívy dr. Jozefa 
Papánka. Jej zásluhou sa vybudo-
vala prvá astronomická pozorova-
teiňa v Bratislave r. 1936, ktorá 
však bola počal vojny zničená. 
Posledné valné zhromazdenie spo-
ločnosti sa konalo 2. 2. 1952. 

Nové podmienky pre rozvoj ve-
deckých spoločností sa vytvorili 
po vzniku Československej akadé-
mie vied r. 1952 a Slovenskej aka-
démie vied r. 1953. Českosloven-

ská astronomická spoločnosf stala 
sa výberovou vedeokou spoločnos-
fou pri ČSAV a podia jej stanov 
mohla sa vytvorif astronomická 
spoločnosf aj pri Slovenskej aka-
démii vied, ,a to ako zložka ČAS 
pri ČSAV. Zakladajúci zjazd Čes-
koslovenskej astronomickej spo-
ločnosti pri SAV sa zišiel 16. 12. 
1959 za účasti 45 nadšencov —
profesionálnych astronómov i a-
matérov. V prvom Slovenskom 
výbore ČAS pri ČSAV sa stal 
predsedom člen kor. V. Guth, Ppod-
predsedníčkou dr. Ľ. Pajdušáková, 
tajomíkom dr. J. Tremko. 

S platnosfou od 1. 4. 1966 bola 
Spoloěnosf premenovaná na Sle-
venskú ,astronomickú spoločnosf 
pri SAV s tým, že zo:stáva inte-
grálnou súčasfou ČAS pri ČSAV. 
V dósledku federálneho usporia-
dania ČSSR boll v máji 1972 
schválené nové stanovy platné 
dodnes, podia ktorýeh je SAS pri 
SAV samostatnou organizáciou na 
území Slovenska. Tieto :stanovy 
boll r. 1982 dopinené o doložku, 
v zmysle ktorej je SAS samostat-
nou súčasfou Československej as-
tronomickej spoločnosti pri ČSAV. 

Už od svojho vzniku kládla si 
SAS pri SAV dye hlavné úlohy: 
1. vytváraf podmienky, podneco-
vaf a skvalitňovaf odbornú prácu 
svojich členov 
2. popularizovat výsledky astronó-
mie a príbuzných vied, ako aj ich 

Slávnostný seminár Slovenskej as-
tronomickej spoločnosti pri SAV bol 
aj príležitosfou k neformálnym dis-
kusiám. Hore riaditeP Astronomic-
kého ústavu SAV RNDr. J. Sýkora, 
CSc. a riaditeTka Krajskej hvezdár-
ne a planetária v Prešove dr. Š. Len-
aová. V strede RNDr. A. Hajduk, 
CSc, v rozhovore s PhDr. J. Dubnič-
kom, CSc. Na seminári sa zúčastnil 
aj náš najstarší astronóm, 84-Točný 
Elemír Kécskei z Bratislavy. 
Snímky: Roman Piffl 
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svetonázorové aspekty v širokej 
verejnosti. 

K týmto úlohám postupne pri- 
búdali dalšie, •medzi mým aj úlo-
ha podieTat sa zvýšenou mierou 
na riešení úloh Štátneho plánu zá-
kladného výskumu a ich výstupov 
do praxe. 

Slovenská astronomická spoloč- 
nost pri SAV má dnes už 353 čle- 
nov. Hoci má členská základňa 
trvalý vzostup, nadalej zostáva 
pre všetky jej odbočky trvalou 
úlohou, aby pokračovali v rozši- 
rovaní kvalitnej členskej základ-
ne, najmá z radov stredoškol- 
ských učitePov, ako aj dalších 
vážnych záujemoov =o astronómiu. 

Najvyšším argánom Spoločnosti 
je Zjazd SAS pri .SAV, v období 
medzi zjazdami nad! činnost 
Hlavný výbor Spoločnosti. Zá-
kladnými organizáciami sú od-
bočky, ktorých je celkove osem, 
a to v Hlohovci, Pieštanoeh, Pre- 
šove, Košiciach, Banskej Bystrici, 
Bratislave, Hurbanove a v Tatran- 
skej Lomnici. 

ODBORN1 ČINNOST 

Odborná činnost spoločnosti 
je organizovaná v ósmich sekciách 
a troch komisiách. 

Sekcia medziplanetárnej hmoty 
sa zameriava na :pozorovanie a 
spraeovanie vybraných meteoric-
kých rojov, podieTa sa na progra-
me sledovania jasných bolidov ce-
looblohovými komorami i na 
zabezpečovaní meteorických expe-
dícií a odborných seminárov. 
V súčasnosti organizuje prípravné 
práce na pozorovanie Halleyovej 
kométy v rámci medzinárodného 
programu IHW. Sekcia vydáva 
Meteorické správy. 

Slnečná sekcia zameriava svoju 
činnost nielen na pozorovanie fo-
tosféry, ale aj protuberancií a 
spektra slnečného disku. Jej čle-
novia sa zapojili do pozorovacieho 
programu FOTOSFEREX i do me-
dzinárodného programu Rok ma-
xima Slnka. Sekcia je spoluorga-
nizátorom odborných konferencií 
a odborným garantom zborníkov 
publikovaných z týchio podujatí. 

Stelárna Sekcia popri organizo-
vaní odborných a vedeckých po-
dujatí koordinuje a podieTa sa na 
pozorovaní premenných hviezd. 
Do tohto programu je zapojených 
okolo 20 pozorovatelov v SSR. 

Sekcia zákrytov a zatmení ko-
ordinuje činnost pozorovatePov 
(r. 1970-73 zorganizovala účast 
všetkých Pudových hvezdární na 
pozorovaní prechodu Merkúra 
pred slnečným diskom), vydána 
efemeridy zákrytov a zatmení, le-
táky a metodické listy, organizuje 
odborné semináre a školenia. 

Historická Sekcia zhrnula svoje 

práce do náčrtu „Ku prameňom 
dejín astronómie na Slovensku", 
ku ktorým bola zostavená výbero-
vá bibliografia astronomickej lite-
ratúry obsahujúca 457 titulov. 
Sekcia vydala knižne súpis slneč-
ných hodín na Slovensku a pokra-
čuje v súpise starých astronomic-
kých pamiatok. 

Sekcia fotografickej a prístrojo-
vej techniky má za cieT poskyto-
vat poradenskú službu záujemcom 
o stavbu nových d'alekohPadov. 
Viani začala so súpisom astrono-
mickej techniky na Slovensku, 
úzko spolupracuje so Sekciou me-
dzipianetárnej hmoty pri vypra-
covaní návrhov na pozorovacie 
programy IHW. 

Sekcia výpočtovej techniky po-
pri poriadanf odborných seminá-
rov odborne zabezpečuje prípravu 
Astronomickej ročenky, ktorú vy-
dáva Krajská hvezdáreň v Hlo-
hovci. 

Sekcia kozmogónie a kozmoló-
gie organizuje semináre a sympó-
ziá zamerané na filozofickú inter-
pretáciu moderných astronomic-
kých poznatkov. Úzko spolupra-
cuje so Slovenskou filozofickou 
spoločnostou. 

Pedagogická komisia sa zame-
riava na skvalitnenie výuky astro-
nómie na školách všetkých typov, 
úzko spolupracuje s Pedagogickou 
sekciou JSMF' a Slovenskou geo-
grafickou spoločnostou pri SAV. 

Terminologická komisia sa 
v spolupráci s J°azykovedným 
ústavom SAV zameriava na spra-
covanie astronomických termínov, 
které publikuje v časopise Kultú-
ra slova. 

Edičná komisia má za cieT ko-
ordinovat edičnú činnost spoloč-
nosti, ako aj prehlbit a skvalitnit 
spoluprácu pri tvorbe časopisu 
Kozmos. 

I'()PUI.ARI'LACIA 
.1STR()N()1VIIE 

VeTkej obTube sa tešia v.ysoko- 
kvalitné celoštátne semináre, na 
ktorých sa prezentujú vedecké 
výsledky z rózn.ych oblastí astro-
nomického výskumu. Nenahr•adi- 
teTnú úlohu niaiú prednášk.y čle- 
nov spoločnosti na zrazoch mla-
dých astronómov a mnohé d'alšie 
akcie v širakej verejnosti. Širokv 
ohlas majú aj semináre, ktoré 
SAS organizuje v spolunráci s via- 
cer.ými or~anizáciami. Snomeňme 
ideolozický seminár Súčasné as-
tronomické poznatky a leh sveto- 
názorové aspekty uoriariamý r. 1976 
v spolupráci so SAK ČSSR, kon- 
ferencie o úspechoch 'sovietskei 
kozmonautiky, ktoré sa uskutoč- 
nili r. 1977 v Tatranskej Lomnici 
a r. 1982 v Bratislave, alebo in-

terdisciplinárne sympózium Filo-
zofické a metodologické problémy 
súčasnej astronómie, ktoré sa ko-
nalo v spolupráci s Filozofickou 
spoločnostou v máji 1982 v Tat-
rách. Z jednotlivých akcií opo-
meňme ešte prípravu materiálov 
na výstavu Vývoj astronómie 
v ČSSR, ktorá bola inštalovaná 
v Prahe pri príležitosti XII. kon-
gresu IAU a významne prispela 
k propagácii výsledkov našej as-
tronómie. 

Myšlienkou vytvorit :pre popu-
larizáciu astronómie slovenský 
astronomický časopis sa SAS pri 
SAV aktívne zaoberala už od svoj-
ho vzniku. V r. °1963 začala vydá-
vat v spolupráci is Osvetovým 
ústavom v Bratislave Astronomic-
ký mpravoidaj, ktorý nadvázoval na 
dovtedajší bulletin Astronomický 
pozorovatel, vydávaný Astrono-
mickou radou pri Osvetovom 
ústredí v Bratislave. Astronomic-
ký spravodaj sa prestal vydávat 
v roku 1970, ked začal vychádzat 
časopis Kozmos, vydávaný Sloven-
ským ústredím amatérskej astro-
nómie v Hurbanove. Kozmos je 
dnes členským časopisom SAS pri 
SAV, 'ktorá sa na jeho vydávaní 
podieTa odbornou spoluprácou. 

Spoločnost vydávala pne svojich 
členov viacero cirkulárov, ktoré 
sú dnes zlúčené do jediného s ná-
zvom Astronomický cirkulár. Za-
siela sa všetkým záujemcom —
členom SAS, prípadne aj astrono-
mickým krúžkom a knižniciam. 
Z edičnej činnosti treba ešte spo-
menút zborníky Relativita a koz-
mológia, Filozofické a metodolo-
gické problémy súčasnej astronó-
mie a Úspechy kozmickej fyziky, 
ako aj podiel na vydávaní Astro-
nomickej ročenky, ktorú vydáva 
KH Hlohovec. 

Slovenská :astronomická apoloč-
nost pri SAV úzko spolupracuje 
s ľudovými hvezdárňami najmá 
v programoch odborných pozoro-
vaní, pri organizovaní odborných 
podujatí a v edičnej činnosti. 
Úspešne sa rozvíjala aj spolupráca 
so SZAA, s ktorým hola r. 1981 
podpísaná dohoda o spolupráci. 
Dlhé roky spolupracuje spoločnost 
aj s Matematicko-fyzikálnou fa-
kultou UK v Bratislave, ako aj so 
Socialistickou akadémiou ČSSR, 
kde sú mnohí členovia společnosti 
aktívni ako lektori i aiko funkcio-
nári. 

Pni svojej práci pocitovala spo-
točnost pomoc mnohých spolupra-
cujúcich inštitúcií a zametených 
jednotlivýov, stretávala sa s Po-
chopením a podporou nadriade-
ných orgánov v záujme spoloč-
ných cieTov — prispievat šírením 
poznatkov ku výchove k vedec-
kému ssvetonázoru a °k zvyšovaniu 
vzdelania celej našej spoločnosti. 
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Cadový oceán na Európe 

Neobyčajne hladký ,povrch Jupi-
tenovho mesiaca Európy upútal po-
zornost planetológov už pri prvých 
snímkach kozmických sond. Nerov-
nosti na povrchu tohto telesa, ktoré-
ho priemer je 3138 km, nepresahujú 
ani 50 m. Celkem na ňaom chýbajú 
krátery, zato celý mesiac pokrýva 
nespočetné množstvo rýh, správnej-
šie povedané trhlin v Tadovej kóre, 
kterých šírka je od 1 do 70 km a 
dlžka od desiatok km až do n:iekolko 
tisíc km. Vysoké albedo a relatívne 
hladký povrch, pre ktorý Európa 
dostala prezývku „velká biliardová 
gula" spolu so siefou rýh svedčia 
o Tadovej pokrývke telesa a s velkou 
pravdepodobnoaEou o hlbokom glo-
bálnom oceáne, ktorý sa pod týmto 
ladem rozprestiena. 

Túto domnienku silno podporili 
výsledky počítačového spracovania 
sní mkov Voyagerov, pri ktorých A. 
Cook z Herzbergovho astrofyzikálne-
ho ústavu v Ottawe zistil .povrchovú 
anomáliu — útvar vysoký 100 km 
s priemerom 200 km, ktorý pripomí-
nal sopečný výbuch pozorovaný na 
mesiaci. lo. V prípade Európy sopeč-
ná činnost sotva prichádza do úvahy. 
Ovela pravdepod'obnejšie sa zdá 
vysvetlenie tohto javu pomocou 
fadových kryštálikov, pochádzajú-
cich z podpovrchovej vody, ktorá sa 
mohla odparif po preborení hrubej 
fadovej pokrývky pri dopade velké-
ho meteoritu alebo po jej prasknutí 
áčinkom slapových síl Jupitera a 
blízkych mesiacov Ganymeda a Io. 
Rozsiahla sjel mohutných trhlín sa 
vysvetIuje práve účinkom slapových 
sít na Tadovú kóru, ktorej priemerná 

hrúbka sa odhaduje asi na 5 km. 
ETlbka oceánu leziaceho .pod ladovým 
príkrovom móže dosahoval 5 km a 
možno aj oveIa viac. Teplota na po-
vrchu Európy je okolo 140 K; tekutá 
voda pod ladem sa móže udržaf tep-
lotu vyvinutým tlakom ladu, Balej 
teplem vznikajúcirn v dósledku sla-
pov a nakoniec rádioaktívnym tep-
lotu samého telesa. 

V súvislosti s prítomnostou vody 
na Európe sa 

vyskytli špekulácie 
o možnostiach života v oceán tohto 
Jupiterovho mesiaca. Páfkilometrová 
hrúbka ladu iste neprepúšfa potreb-
né slnečné svetlo (ktoré vo vzdiale-
nosti vyše 5 AU od Slnka predsta-
vuje sotva 4°/o slnečného svetla 
dopadajúceho na Zem), no argumen-
tuje sa tým, že periodické slapové 
sily móžu vyvolával permanentné 
prelomy na zoslabených miestach 
velkých trhlin v Tadovej kóre a tak 
udržoval aspoň malú plochu oceánu 
priehIadnú pre sinečné lúče. Niekto-
rí bádatelia usudzujú, že v takýchto 
podmienkach by viaceré pozemské 
organizmy mohli existoval. 
Podia Science Dimension (Vol. 15 
No. 5) a Astronomy (4/1983) A. H. 

Našla sa obálka 
novy Cygni 1915 

Po osemročnom hladaní sa astro- 
nómom ckonečne podarilo nájsl zvyš- 
ky rozpínajúcej sa plynnej obálky, 
ktorá je pozostatkom po výbuchu 
jednej z najjasnejších nov v dejinách 

astronómie — novy V 1500 Cygni 1975 
(v m•axime dosiahla 7,5.105 svieti-
vosti Slnka). Vzplanutie novy Cygni 
koncom augusta 1975 bob o unikátne: 
Póvodná jasnosi hviezdy sa za necelý 
jeden deň zvýšila prinajmenšom o 
19m, čo je dopostal najváčšte známe 
zjasnenie novy. Potom nasledoval 
velmi rýchly pokles jasnosti z ma-
ximálnej hodnoty 1,8m na hranicu 
viditelnosti volným okom, který tr-
val lin osem dní. Nova Cygni 1975 
je teda zároveň aj najrýchlejšou zo 
všetkých doteraz pozorovaných kla-
sických nov. 

Ako ukázali prvé snímky, ktoré 31. 
mája 1984 získali cez 2,5-metrový 
reflektor McDonaldovho observatória 
G. de Vaucouleur a A. de Vaucouleur ̀  
z Texaskej univerzity, rozpínajúci sa 
plynný obal vyvrhnutý pri gigantic-
kej explózii novy Cygni 1975 pozo-
rujeme dnes ako hmlistý obláčik 
zdanlivej jasnosti l6,5m. Hml'ovina 
má eliptický tvar rtozmenov 3,5X2,5 
oblúkový.ch sekúnd, z čaoho vyplýva, 
že sa zv5čšuje asi o 0,3 oblúkovej 
sekundy za rok. Pretože nova Cygni 
1975 je od nás vzdialená približne 
4500 svetelných rokov, skutočná 
rýchlosl rozpínania jej plynnej obál-
ky dosahuje hodnotu okolo 1300 km/s, 
óo je v dobrom súlade s radiálnymi 
rýchloslami nameranými spektrosko-
picky počas jej vzplanutia. 

Sky and Telescope 11/1984 -ko-
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RNDr. ZDENĚK CEPLECHA, DrSc. 

Tělesa bolidů 
Meteority, mimozemský materiál, který můžeme uchopit tak snadno 
do svých rukou... A studovat na něm přímo v laboratoři cokoli si 

zamaneme, abychom nakoukli do kuchyně tvoření jiných světů. 
Odkud však tento nezemský materiál přichází, není zapsáno 

v jeho kameni či železe. Jenom pár vteřinek zářící cesty bolidu 
vzduchem Země obklopí budoucí meteorit horkými plyny, aby 

dovolilo záznam, který nám musí postačit ke zjištění rodné 
dráhy. Oslněné oči nedovolí mysli, aby poskytla přesné 

svědectví okamžiku. Pády meteoritů a jejich bolidy se 
přiházejí tak zřídka, že pořídit jejich momentku není 

lehké. Vždyt' na celém světe dosud vůbec byly vyfoto-
grafovány jen tři bolidy se svými meteority: Příbram, 

Lost City a Innisfree. Ukotvily tak jednu stranu 
našeho poznání o vztazích mezi bolidy a jejich 

tělesy. Druhá strana je však ukotvena znalostí 
meteorických rojů, o nichž s jistotou víme, že 

se narodily v kometách. Dovolte mi jěště 
trochu více rozvinout tento „lodní" symbo-

lismus: málo prozkoumaný oceán, v němž 
se bod' našeho poznání ocitá, je napiněn 

neexistencí přiměřeného teoretického 
vysvětlení jevů vzájemného působení 

atmosféry a meteorického tělesa při 
jeho průletu ovzduším kosmickými 
rychlostmi. 



Začátek dráhy boudu Příbram od 98 
do 68 km výšky zachycený na observa-
toři v Ondřejově 7. 4. 1959. Celkem bylo 
získáno 10 snímků na dvou různých sta-
nicích. Časové značky (přerušení stopy) 
následují po 0,02 sekundy. Solid pohasl 
ve výšce 13 km a náležel k typu I. Byly 
nalezeny 4 meteority o celkové váze 
5,6 kg. — Největší nalezený meteorit 
z příbramského pádu, meteorit „Luhy" 
váží 4,5 kg. Je to prvý meteorit na světě 
vůbec, pro nějž existují vědecké foto-
grafické záznamy o přeletu jeho bolidu. 

~ 

Fotografie konce světelné dráhy bolidu 
Innisfree ve výšce 20km ze stanice Veg-
reville v Kanadě ukazuje rozpad na jed-
notlivé úlomky. Časové značky jsou po 
0,25 sekundy. Celkem bylo nalezeno 9 
úlomků tohoto tělesa o celkové hmot-
nosti 4,6 kg. Největší z těchto meteoritů 
na obr. vážil 2,1 kg. Je to třetí a zatím 
poslední případ na světě vůbec, kdy 
k fotografovanému bolidu byly nalezeny 
meteority. 

Dráha meteoroidu musí přede-
vším protínat dráhu Země, aby po 
srážce obou těles mohlo případně 
dojít k pádu meteoritu. A samo-
zřejmě křižovatkou drah musí obě 
tělesa projít současně. A pancíř 
ovzduší si žádá ještě poměrně ma-
Lou vzájemnou rychlost. Průnik do 
stále hustějších vrstev vzduchu 
ohřeje nejdříve tenkou vrstvu ma-
teriálu na povrchu tělesa. Není 
totiž čas, aby nějaký význačný díl 
přiváděného tepla ohřál vnitřek. 
Během krátkého času je povrch 
již natolik horký, že materiál 
praská, taví se, vaří a je odnášen 
pryč. Napětí v tělese způsobené 
velkými rozdíly teploty může do-
sáhnout pevnosti materiálu, aby 
se drtivé síly uvolnily drobnými 
úlomky z povrchu či úpiným roz-
padem celého tělesa. V konečné 
fázi se většina materiálu odnese-
ného z meteoroidu přemění ne-
odvratně v horký plyn obklopují-
cí těleso a ohromující náhodného 
pozorovatele svou září, světlem 
bolidu letícího oblohou. Když je 
hmotnost meteoroidu dostatečně 
velká a rychlost jeho vstupu do 
ovzduší menší než asi 25 km/s, tě-
leso je silně ubržděno 'dříve, než 
odnosem Ymioty dojde k jeho úpl-
nému spotřebování. Někde pod 30 
km výšky, když jeho let předtím 
probíhal ve světelné dráze, zpo-
malí se rychlost až na 3 km.'s a 
tím odnos materiálu přestane: 
vždyť při téhle rychlosti již není 
dost energie, aby zahřívání povr-
chu mohlo pokračovat. Těleso letí 
dále bez odnosu materiálu, rychle 
se ochlazuje a očekává jej několik 
minut letu v tmavé 'dráze, •než do-
padne na povrch Země. V malém 
rozmezí výšek se jeho původně li-
bovolný směr dráhy stočí ke ,svisli-
ci a rychlost poklesne .až k hod-
notě volného pádu v odporujícím 

prostředí. Jenom vítr vanoucí 
v různých výškách proměnlivou 
silou mění svislý pád. Těleso o 
hmotnosti několika kilogramů do-
padá na povrch rychlostí několika 
desítek metrů za sekundu. A to je 
typický pád meteoritu. 

Většinu našich znalostí 'o těle-
sech bolidů jsme získali z mnoho-
staničních fotografických záznamů 
jejich drah trvajících několik se-
kund. Takové záznamy se zasko-
dovanými časovými značkami (ob-
vykle přerušování záznamu stopy 
letu rotujícím sektorem) nám 
umožňují studovat závislost rych-
losti na výšce, na délce, které již 
těleso uběhlo ve své svítící dráze, 

Počas hodinovej expozície sa poda-
rilo zachytit na snímke tento krásny 
bolid, ktorý patril k roju Perzeíd. 
Preletel súhvezdím Orla a pri výbu-
chu mal jasnost —12' . Snímka z 13. 
augusta 1966. Foto: James W. Young 
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a na hustotě vzduchu v různých 
výškách. Výsledkem takového roz-
boru je, mimo jiné, i způsobilost 
tělesa pro odnos m=ateriálu. Lze jí 
vyjádřit různě, například pomocí 
koeficientu, odnosu hmoty, nebo 
pomocí normované výšky bodu 
pohasnutí boudu atd. Již prvé 
systematické údaje, získané v rám-
ci programů sítí pro fotografování 
bolidů, odhalily širokou škálu 
různosti struktur a =složení meteo-
roidů vně Země, zřejmě přesahují-
cí různosti mezi meteority dopa-
dajícími na její povrch. Tělesa 
vstupující do atmosféry stejnou 
rychlostí se stejnou hmotností a 
stejnou geometrií dráhy se mohou 
lišit ve výšce pohasnutí svých bo-
lidů až natolik, že vyjádříme-li to 
v hustotách vzduchu, činí to 
1:1000. A tak meteority dopadají-
cí na povrch jsou ze všech těles 
přicházejících k Zemí vybírány 
ovzduším nejen jako velká tělesa 
s malou geocentrickou rychlostí, 
ale též jako velká tělesa s nejpev-
nější strukturou. 

Dr. McCrosky a Dr. Ceplecha 
nalezli celkem čtyři =skupiny bo-
li'dů podle schopnosti průniku je-
jich těles ovzduším. Typ I má ma-
lou schopnost k odnosu hmoty 
(koeficient odnosu hmoty je prů-
měrně 0,014 s2/km2) a největší 
hustotu materiálu. Náleží k němu 
všechny tři fotograficky zachyce-
né pády meteoritů. Tento typ pří-
sluší obyčejným kamenným chon-
dritům. Typ II má asi třikrát vět-
ší schopnost k odnosu hmoty (koe-
ficient odnosu hmaty je průměrně 
0,042 s2/km2) a menší hustotu .ma-
teriálu. O přiřazení typu II k uhlí-
katým chondritům s malou sou-
držností materiálu se stále ještě 
diskutuje. Hodnota koeficientu 
odnosu hmoty odpovídá materiálu 
ještě poněkud křehčímu. Padle ne-
dávné práce Dr. Wetherilla a Dr. 
ReVella odpovídají nej=křehčí uhlí-
katé meteority nejpevnější složce 
těles působících bolidy typu II. 
Pro typ bolidů I je předpokládán 
asteroidální původ a estejně tak 
i pro typ bolidů II. Oba autoři 
však připouštějí i původ kometár-
ní. 

Další typ bolidů byl označen 
IIIA. Má vysokou schopnost k od-
nosu hmoty a malou hustotu ma-
teriálu. Kometární původ těchto 
těles je nepochybný, vždyť bolidy 
klasických meteorických rojů ná-
ležejí tk této skupině. Dráhy to-
hoto typu též tvoří =dva systémy: 
ekliptikálně koncentrovaný sys-
tém krátkoperiodických drah a 
dlouhoperiodioký systém drah li-
bovolných sklonů, zcela v analogii 
se systémem kometárnfch ,drah. 

Poslední typ bolidů nese ozna-
čení IIIB a obsahuje tělesa s nej-
větší známou schopností odnosu 

hmoty a nejmenšími hustotami 
materiálu. Bolidy proslulého me-
teorického roje Drakonid náležejí 
k této skupině. Původ těchto těles 
je též zřetelně kometární. Tvoří 
velmi dobře definovanou skupinu 
obsahující značné procento bolidů. 
Nejjasnější meteor vůbec +kdy vy-
fotografovaný, bolid Šumava —21. 
magnitudy, náležel k tomuto typu 
IIIB, když zakončil svou světelnou 
dráhu ve výšce 55 km při rychlosti 
26 km/s. Jenom náhlý rozpad ta-
kového tělesa na velké množství 
drobných úlomků může vysvětlit 
jeho mimořádné chování v ovzdu-
ší. 

V nedávné době se problémem 
klasifikace bolidů zabývali Dr. 
Wetherill, Dr. ReVelle a Dr. Se-
kanina. Dvěma nezávislými meto-
dami došli k výsledkům, které 
v principu potvrdily dříve naleze-
né typy =bolidů. Původní třídění 
bolidů vycházelo ze statistického 
zpracování celého dostupného po-
zorovacího materiálu a bylo zalo-
ženo na odpovědi na otázku, zd'a 
mezi meteoroi'dy existují skupiny 
těles, která se liší složením a 
strukturou. Dr. Wetherill a Dr. 
ReVelle zúžili otázku a zeptali se 
pouze, které bolidy přísluší me-
teoritům. Navrhli čtyři 'kritéria 
pro takovou 'příslušnost a nalezli 
27 bolidů, jejichž tělesa měla 'stej-
né složení jako meteorit Lost City. 
Tím zvýšili dostupnou statistiku 
drah meteoritů ve sluneční sousta-
vě ze 3 'přímo fotografovaných pá-
dů na desetinásobek. Všechny ty-
to dráhy jeví koncentraci v eklip-
tice, většina se sklony drah méně 
než 10°. Přísluní těchto drah jsou 
soustředěna blízko 1 'astronomické 
jednotky (AU). Poloosy, i přes 
značný rozptyl, se kupí okolo 1, 2 
a 2,5 AU. Maximální hodnota po-
loosy byla 2,56 AU. Odsluní okolo 
4 AU jsou velmi častá a bolid 
Příbram není výjimkou ani svým 
odsluním ani ostatními 'dráhovými 
elementy. Asi 25% všech bolidů 
s rychlostmi pod 23 km/s lze vy-
světlit tím, že jejich tělesa j=sou 
obyčejné chondrity. 

Dr. Wetherill a Dr. ReVelle se 
ve své další práci pokusili zcela 
nezávislým způsobem odpovědět 
i na otázku, které bolidy jsou ko-
metárního původu. Definují tako-
vé bolidy výhradně pomocí jejich 
drahý ve sluneční soustavě, neboť 
jakákoli kritéria obsahující fyzi-
kální či chemické vlastnosti aste-
roidálního či kometárního mate-
rálu předpojímají odpověď na da-
nou otázku. Autoři předpoklá=dají, 
že všechny bolidy s drahami za-
sahujícími za dráhu Jupitetra jsou 
kometární. Jediná jiná možnost 
než tento předpoklad by byla 
existence dalšího pásma asteroid 
za =drahou Jupitera. Na rozdíl od 
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Bolid —17. magnitudy ze 16. 1. 1966 za-
chycený na observatoři v Ondřejově 
celooblohovou kamerou. Vstupní hmot-
nost meteoroidu byla přes 200 kg a na 
konci dráhy zbylo 10 kg, které byly roz-
prášeny na drobné úlomky v závěreč-
ném výbuchu ve výšce 40 km. Bolid je 
příkladem typu IIIA a měl kometární 
dráhu °se sklonem 63° a afelem daleko 
za dráhou Jupitera. Na ,snímku bolid 
letí od pólu; druhou jasnou stopu vy-
tvořil na snímku Měsíc svým denním 
pohybem. 

7 

Snímka bolidu „Valeč", který 3. 8. 1984 
ve 23h05m533 SELČ po dobu 9 sekund 
ozářil území ČSSR a pronikl počáteční 
rychlostí 12,7 km/s do hloubky 19 km, 
přičemž v maximu byl —10, magnitudy. 
Byl přitom vyfotografován na šesti sta-
nicích naší bolidové sítě. Detaii přibli-
žuje pohled Telčské kamery, kde zře-
telně vyniká zmenšování vzdáleností 
mezi sousedními přerušeními stopy, kte-
ré odpovídá značnému zbrzdování těle-
sa. Ve výšce 19 km měl bolid již rych-
lost pouze 2,5 km/s. Zbytková hmota 
byla odhadnuta na 16 kg a dopad hne-
teoritu předpověděn do oblasti mezi 
osadami Valeč a Stropešín na Moravě. 
Meteorit se zatím naleznout nepodařilo. 

bolidů spojených s pády meteo-
ritů, jeví kometární bolidy velký 
rozptyl materiálových vlastností 
svých těles. Nejobvyklejší formou 
kometárnich meteoroidů v rozme-
zí hmotností od desetiny do tisíce 
kilogramů jsou málo soudržná tě-
lesa s pevností řádově 10 kP. 
Značná jejich část (cca 250/e) je 
ale pevnější a ty nejpevnější 
z nich mají přibližně stejnou 
schopnost pronikat naším ovzdu-
ším jako nejkřehčí uhlíkaté 
chondrity nalezené na zemském 
povrchu. 

Klasifikací bolidů se též nedáv-
no zabýval Dr. Sekanina. Nalezl 
zcela nezávislou cestu tím, že de-
finoval nový parametr odnosu 
hmoty. Nejen, že potvrdil existen-
ci čtyř •dříve nalezených typů bo-
lidů, ale současně i upozornil na 
nejméně 3 podskupiny, do nichž 
se dají klasifikovat bolidy typu I. 
Pravděpodobně souvisejí s jednot-
livými typy meteoritů. 

Výsledky všech autorů, kteří se 
otázkou různých typů bolidů za-
bývalů, hovoří souhlasně o exis-
tenci skupin bolidů odlišných 
vlastností. Zatím není úpiná shoda 

v přiřazení konkrétních materiálo-
vých vlastností k jednotlivým ty-
pům. Na extrémním konci stojí 
názor Dr. Padevěta, který vy-
světluje různost bolidů převážně 
jen působením ovzduší na různě 
velká tělesa a přiřazuje ke všem 
nalezeným typům 'bolidů jen zná-
mě typy meteoritů. Podle jeho 
představ jsou mezi meteority za-
stoupena i tělesa z komet, o nichž 
se však většina 'astronomů domní-
vá, že jsou převážně složena z má-
lo soud žného a mimořádně křeh-
kého materiálu. Představa Dr. Pa-
devěta ale odpovídá práci Dr. 
Wetherilla a Dr. ReVella alespoň 
v tom smyslu, že původ uhlíka-
tých chondritů nachází v kome-
tách. 

Závěrem se obraťme k praktic-
kým úvahám, jak v budoucnu lé-
pe spojit znalosti o meteoritech 
s tím, co víme o bolidech. Získat 
fotografické údaje o bolidu ale-
spoň ze dvou stanic a potom na-
lézt jeho meteorit, to 'se 'stane jen 
málokdy. Je na to v průměru tře-
ba organizovat mnohatýdenní hle-
dací akce asi pro 10 bolidů, aby 
byl nalezen jeden meteorit. A mu-
sí to být po přeletu bolidu, 'o němž 
z fotografie víme, že dopadla 'do-
statečně velká hmota. Aby se vů-
bec mohlo takové hledání usku-
tečnit, musí mu předcházet syste-
matická činnost mnoha desítek 
stanic tvořících síť pro fotografo-
vání bolidů. Taková síť nám po-
skytuje nejrozličnější údaje o celé 
řadě bolidů a zaznamenává jaká-
koli mezi'planetásní tělesa vstupu-
jící 'do ovzduší Země. A tak vy-
užití těchto dat, získaných dlouho-
letou činností fotografických bo-
lidových sítí pro výzkum populací 
všech těles přicházejících do okolí 
Země, je dnes prvořadým úkolem 
ve výzkumu meziplanetární 'hmo-
ty. Aby mohl být spiněn, potřebo-
vali bychom především dobrou 
teorii vzájemného působení ovzdu-
ší s meteoroidem při jeho průniku 
kosmickou rychlostí. A neměli by-
chom být vybíraví a zanedbávat 
tělesa končící svou světelnou drá-
hu ve větších výškách, zejména 
rojové bolidy, s paušální myšlen-
kou, že o rojích už toho známe 
dost a hlavní cíl jsou bolidy 
s možným pádem meteoritů. Na-
konec nikdo nemůže zaručit, že 
meteorický roj s malou rychlostí 
vůči Zemi přece jen nemůže do-
pravit nějaký ten meteorit až na 
Zem. Abychom .dokázali v bu-
doucnu úpině porozumět souvis-
losti mezi meteority na povrchu 
Země a meteor'oidy vstupujícími 
d'o ovzduší, na to dnes stále ještě 
potřebujeme více teoretických,stu-
dií a daleko více systematických 
pozorování bolidů než je tomu do-
sud. 
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Z akého materiálu sú vlastne ko-
méty? Na túto jednoduchú otázku 
mažeme odpovedat len o málo pre-
snejšie než pred tridsiatimi rokmi: 
sú to zmrznuté plyny zmiešané s pra-
chovými ča`sticami, „špinavé snehové 
gule" — ako ich nazval Whipple, 
ktorý ešte v pátdesiatych rokoch na-
vrhol Iadový model kometárneho 
jadra. Odvtedy prešli roky vypinené 
intenzívnym výskumom, Iadový mo-
del sa potvrdil a začalo sa pátranie 
po presnejšej odpovedi na otázku, 
aké je chemické zloženie zmrznutých 
plynov, tvoriacich jadro kométy. Me-
dzitým sa postavili nové, výkonnej-
šie dalekohTady, spresnila sa spek-
trdskopia, nastúpili počítače, vznikli 
nové techniky spra:covania snímok, 
rozvinuli sa aj nové metódy labora-
tórneho modelovania kometárnych 
procesov — a z mnozstva nazhro-
maždených výsledkov vyplynul :po-
znatok, že kométy nemažu byt len 
zmesou zmrznutých plynov jednodu-
chého chemického zložena, ako sa 
predpokladalo póvodne, ale obsahujú 
aj mnohé ovela zložitejšie zlúčeni-
ny. „Zoznam podozrivých" sa tým 
podstatne rozšíril; ukázalo sa, že rie-
šenie má mnoho variant. Ešte pred 
pár rokmi as tvrdilo, že kométy —
telesá, v ktorých sa zachoval prvot-
ný, chemicky •nepretvorený materiál 
slnečnej sústavy z čias jej formova-
nia — nám čoskoro umožni.a spoznat 
tie „základné stavebné kamene", 
z ktorých sa sformovala naša .plane-
tárna síwtava. Avšak namiesto toho 
nám kométy priniesli svedectvo 
o tom, že chemické zloženie tohto 
prvotného materiálu nemuselo byt až 
tak triviálne. Tento poznatok dobre 
korešponduje s objavom mnohých 
zložitých, dokonca aj organických 
molekúl v obrovských chladných ob-
lakoch medzihviezdneho vodíka, kto-
ré sú i dnes kolískou hviezd a z aké-
ho kedysi vznikla aj slnečná súatava. 

— Nezistili sme zatial chemické 
zloženie komét, ale zato sme spoznalž 
zložitost celého problému, — zhrnul 
Chursand Ibadinov, náš host z Du-
šanbe. — K tomuto výsledku v mno-
hom prispelo aj laboratórne modelo-

Kométy v Iaboratóriu 

0 SVOJEJ PRÁCI 
ROZPRÁVA 

CHURSAND IBADINOV, 
kandidát vied, 

vedúci Laboratória 
experimentálnej astrofyziky 
Astrofyzikálneho ústavu AV 

Tadžickej SSR 

vane procesov, prebiehajúcich v ko-
métach, oblast, v ktorej pracujem. 

Laboratórium experimentálnej as-
trofyziky, ktoré vedie Chursand Iba-
dinov, je jedným z pracovísk Astro-
fyzikálneho ústavu Akadémie vied 
Tadžickej SSR v Dušanbe. V astro-
nomickom svete získal tento ústav 
meno predovšetkým vý'sledkami v ob-
lasti meteorickej astronómie. Skupi-
na zameraná na výskum komét je 
pačetne menšin (je to asi 25 rudí 
z celkového počtu 200 pracovníkov 
ústavu), ale už na seba upozornila 
viacerými originálnymi prácami. La-
boratórne modelovanie kometárnych 
procesov je oblast výskumu, ktorej sa 
v ZSSR venuje viacero pracovísk. 
Vedúce pds:tavenie v tejto oblasti má 
Ioffeho Fyzikálno-technický ústav 
v Leningrade, dalšia silná skupina 
pracuje pod vedením I. M. Podgor-
ného v moskovskom Ústave kozmic-
kých výskumov Akadémie vied ZSSR 
a zameriava sa nielen na výskum 
kornét, ale širšie na problematiku 
modelovania javov v plazme. Expe-
rimenty zamerané na modelovanie 
vývoj  planetárnych atmosfér i de-
jov v atmouférach komét robin sa aj 
na charkovskej univerzite. Pretože 
u nás sa v kometárnej astronómii 
výskum tohto druhu nerobí, zaujíma 
ma, ako konkrétne prebieha takýto 
experiment. 

— Naše laboratórne modely komét 
majú priemer 5 cm a na rozdiel od 
skutočných komét móžeme si ich 
chemické zloženie presne zvolit. Po-
kusy prebiehajú vo vákuu pri póso-
bení ultraifalového žiarenia, v prí-
stroji, ktorý umožňuje filmový zá-
znam celého deja. Takto si zistíme 
napríklad rýchlost sublimácie jednot-
livých zmrznutých plynov a ich zmesž 
v rozličnom pomere, teda získame 
tým orientačné údaje, akú dlhú ži-
votnost móže mat kométa pri urči-
tom chemickom zložení. V jednej 
z našich starších prát sme tieto úda-
je porovnávali s priemerným pokle-
som jasnosti konkrétniiJch. komét za 
jeden obeh okolo Slnka. Táto práca 

nám ukázala, že chemicky rovnorodú 
kometárne jadro by malo nereálne 
krát ku životnost; najpravdepodob-
nejšie údaje dávali modely jadier, 
ktoré bolí konglomerátom ladov vo-
dy, oxidu uhličitého a čpavku. 

Ak sú kométy zložené iba z Iadov 
a prachových častíc, mali by sa po 
mnohých obehoch okolo Slnka po-
stupne celé vyparif, rozdrobit a roz-
plynút do prúdu meteorických častíc. 
Niekedy sa však stretávame s ,poj-
mom „vyhasnutá kométa", resp. „ne-
aktívne kometárne jadro". Sú snád 
prípady komét, ktoré majú akrem 
radou aj nejaké pevné jadro? 

— Kamenné jadro kométy — to bol 
omyl, ktorý sa dlho tradoval. Dostal 
sa do astronórnie zaujímavým spóso-
bom: ked sa zistila súvislost rozpadu 
kometárnych jadier a meteorických 
rojov, vzniklo tým podozrenie, že me-
teority, ktoré nachádzame na Zemi 
— a vi čšinou sú to meteority ka-
menné — mali by mat póvod v ko-
métach. Až ovela neskór sa doká-
zalo, že meteorické častice kometár-
neho póvodlu vnikajú sice do atmo-
sféry, ale napriek tomu stopy takých-
to meteorov, aj ked často velmi jas-
ných, končia vo velkých výškach, za-
nikajú ovela skór než by mohli do-
siahnut zemský povrch. Kometárny 
materiál je ovela menej stabilný než 
kamenné meteorické častžce — vi č-
šinou úlomky planétiek. Dlho, vyše 
pol storočia trvalo, kým sa astronó-
mia postupne zbavila predstavy o 
kamenných jadrách, komét. Bol to 
model velmi nepohodlný, ktorý spó-
soboval vážny rozpor: tažko bobo 

Snímky kométy West 1975n=1976VI 
(hore), Bennett 1969i=1970II a Halley 
1909c=1910I (vpravo). Tni z nich urobil 
počítač z ;póvodných čiernobielych fo-
tografií a rozdielne farby znázorňujú 
odlišnú jasnost jednotlivých častí ko-
méty. Štúdium prachových chvostov 
týchto komét a porovnanie výsledkov 
s experimentálne získanými hodnotami, 
ktoré vyplynuli z modelovania komét 
v laboratóriu, prispelo k potvrdeniu hy-
potézy, že jadro kométy je zmesou ladu 
a prachových častíc. Pri približovaní 
kométy k Slnku sa lad odparuje a na 
povrchu jadra sa vytvárajú akési pra-
chové škrupinky — matrice, ktoré pos-
tupne silnejú a pokrývajú čoraz v5,čšiu 
plochu jadra. Z týchto matric sa prach 
uvolňuje formou nmožstva mikrovýbu-
chov. Tento jav ýotom spósobuje, že do-
plňanie prachového chvosta kométy sa 
nám javí ako nepretržitý proces. Defi-
nitívne potvrdenie tejto domnienky 
snáď prinesie už výskum biížiacej sa 
Halleyovej kométy. 
Foto: Ing. Stanislav Saic, CSc., Dušan 
Kalmančok. 
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Snímka kométy Mrkos 1957d=1957V, ktorú získal 
18. 8. 1957 o 4hllm UT G. Abell pomocou vePkej 
Schmidtovej komory na Mt. Palomare, pekne do-
kumentuje rozdielnu povahu plazmového a pracho-
vého chvosta kométy. Porovnaním výsledkov mo- 
delovania komét v laboratóriu a pozorovaní skutoč- 
ných komét sa ukázalo, že nepretržitý tok prachu 
z jadra kométy je pravdepodobne výsledkom množ- 
stva mikrovýbuchov, ktoré sprevádzajú rozrušova- 
nie matrice na povrchu jadra. 

Vypracovanie teórie nesta-
bilnosti prúdov v plazmo- 
vom chvoste kométy a ob- 
jasnenie príčin jeho odtrh- 
nutia od kométy je jed-
nou z úloh, ktorej sa venu- 
je na Astrofyzikálnom ús-
tave AV Tadžickej SSR 
zvýšená pozornosE. Ak sa 
túto úlohu podarí vyrieši8, 
dozvieme sa, čo predchá- 
dzalo deformácii chvosta 
napr. u kométy Humason 
1961e=1962VIII, ktorú vi-
díme na obrázku. Snímka 
bola získaná 1. 8. 1962 
o 23h41m UT pomocou 
Schmidtovej komory 360,A 
/620 Boydenského observa- 
tória. 
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zdóvodnit, ako je to možné, že teleso 
s hmotným, kamenným jadrom pod-
lieha negravitačným efektom. Sadový 
model kometárneho jadra tento roz-
por odstránil — a tak sme sa vlastne 
vrátili k predstave, akú mel o ko-
métach ešte v minulom storoěí Bes-
sel. Vo vede sa často stáva, že ne-
jaká dobrá myšlienka úpine upadne 
do zabudnutia ¢ jej platnost sa ukáže 
až potom, kecl sa zreviduje celá sé-
ria názorov. 

A tie vyhasnuté kométy? 

— Je to mimoriadne zau jímavá té-
ma, jeden z najzaujímavejších vý-
skumných problémov, akým sme sa 
v posledných rokoch zaoberali na 
našom pracovisku. Záver, ktorý vy-
plynul zo zložitého modelovania, je 
velmi jednoduchý a zapadá aj do šir-
ších súvislostí, takže vyzerá presved-
čivo. Kecl sa kométa — špinavá sne-
hová gala — približuje ku Slnku, 
lady prudko sublimujú, pričom pra-
chové častice neunikajú z nej kon-
tinuálne ako plyny, ale udržia sa ne-
jaký čas na povrchu telena skoby 
prilepené a odpútavajú se často vo 
váčších zhlukoch. Na povrchu nie-
ktorých komét móže sa z prachu —
najmá ak ho kométa obsahuje velké 
množstvo — vytvorit nános na po-
vrchu celého telesa, ktorý pósobí ako 
izolačná vrstva. Tepelné procesy sa 
spom,alia a kométa postupne zarastá 
stále hru bšou vrstvou minerálnych 
látok, pod ktorou je ladové jadro. 
Iady už nemajú možnost sublimovat, 
takže kométa už nemá chvost, ani 
komu okolo jadra, neži¢ri, stane sa 
nenápadná ako tisíce asteroidov, kto-
ré krúžia v slnečnej sústave. Kome-
tárny póvod takéhoto telesa nekecly 
prezrádza eliptický tvar dráhy, ty-
pický pre kométy, (kým sa póvodná 
dráha pósobením Jupitera postupne 
nezmení na kruhovú) a niekedy aj 
riedka atmosféra, ak sa vrchná vrs-
tva na niektorých miestach poruší, 
napr£klad pri zrážkach s mými tele-
sami alebo účinkom slapových sil. 
Takéto telená móže byt velmi tmavé 
(ak kometárny prach pozostával 
z uhl£ka), alebo móžu mat vyššie al-
bedo, kecl male kométa silikátové 
zloženie prachových častíc. Takto 
sa dá vysvetlit, prečo niektoré aste-
roidy mávajú občas riedku atmosfé-
ru. Sú to „spiace" kometárne jadrá, 
pokryté už dost hrubou vrstvou —
matricou — minerálny°ch Zátok, ktorá 
sa niekedy poruší a vtedy sublimujú-
ce lady vytvoria na nejaký čas riedku 
atmosféru. 

Vyplývajú tieto záveiy len z labo- 
ratórneho modelovania, alebo ste si 
leh ovegŽli aj na skutočných komé- 
tach? 

— Premena komét na asteroidy je 
proces velmi pomalý, avšak napriek 
tomu sa nám podarilo dokázat, že 
skutočne prebieha. Vychádzali sme 
z takejto úvahy: Čím viac sa kométa 
na svojej dráhe približuje k Slnku, 
tým prudkejšie sublimujú jej lady a 
kom etárne jadro s¢ tým rýchlejšie 
zmenšuje pri každom obehu. Keby sa 
jadro kométy skl¢dalo len z l¢dlov, 

platila by táto závislost jednoznačne 
a kométy s malou vzdialenostou pe-
rihélia strácali by svoju jasnost rých-
lejšie než tie, ktoré sa na svoje] drá-
he menej približujú k Slnku. Ak ale 
existujú kométy, ktorých jasnost kle-
sá nie preto, že se žeh jadro vyparo-
vaním zmenšuje, ale preto, že sa po-
stupne pokrýva stále hrubšou vrstvou 
prachu, pokles jasnosti takýchto ko-
mét bude ukazovat opačnú závis-
lost od vzdialenosti perihélia, pre-
tože čím bližšie sa takáto kométa do-
stáva k Slnku, tým váčši¢ je mož-
nost, že sa vrstva prachového nánosu 
poruší, odhodí — zatial čo pri vel-
kých vzdlialenostiach perihélia móže 
kométa nerušene „zarastat" vrstvou 
minerálnych Zátok a jej pokles jas-
nosti bude prebžehat rýchlejšie. 

Vzali sme si údaje o jasnosti róz-
nych periodických komét za dlhé ča-
sové obdobie a vypočítali priemerné 
hodnoty poklesu žeh jasnosti za je-
den obeh okolo Slnka. Zo súboru 27 
komét jednoznačne vyplýva, že jas-
nost komét s vi čšou vzdialenostou 
perihélia klesá rýchlejšie než u tých, 
ktoré se dostávajíc na svojej dráhe 
bližšie k Slnku. Poznatok, že dlho-
dobý pokles jasnosti komét se ná-
padne urýchluje s raetúcou vzdiale-
nostou perihélia, publikoval niekol-
ko rokov prod narvi dr. Ján Svoreň 
z Astronomického ústavu SAV. Bliž-
ším rozborom takto jevu sa nezaobe-
ral, iba naznačil, že móže £st o vplyv 
prístrojových efektov. My to však 
považujeme za potvrdenie nášho mo-
delu unikania prachových častíc 
z kométy systémom matric, ktorého 
dósledlcom je vytváranie tažkotavi-
telných vrstiev na povrchu komét. 
Zároveň sme vystopovali kométy, 
ktoré sa podla takto mechanizmu po-
maly .premieňajú na asteroždy. Me-
dzi nimi je známa Enckeho kométa 
s obežnou dobou 3,3 roka, kométa 
Giacobini-Zinner, Pons-Winnecke, 
ktorá je niekedy jasná a inokedy 
velmi slabá, ako aj podrobne študo-
vaná kométa Schwassmann-Wach-
mann, ktorá púta pozornost svojimi 
častými výbuchmi. 

Nakonec si ešte prezeráme snímky 
rozličných komét. Je tu Westova, 
s krásnym širokým chvostom, i mi-
moriadne jasná Mrkosova kométa, 
avšak nášho hosta najviac upútava 
deformovaný, roztrhnutý chvost ko-
méty Humason. 

— Práce na tejto snímke krásne 
vidno, že chvost ionizovaného plynu, 
ktorý sa tiahne za kométou do vel-
kých vzdžalenosti, stane sa hračkou 
slnečného netra a medziplanetárneho 
magnetického pola. Na kométe a 
zmenáck tvaru jej chvosta se teda 
prejavujú účinky medziplanetárneho 
prostredža a na snímk¢ch zostáva 
záznam týchto dejov, ktoré se sna-
žíme spoznat čo najdetailnejšie. 
Rýchlost slnečného netra nie je kon-
štantná, mení s¢ v rozmedzi 220-800 
km za sekundu. Priame merania má-
me však doter¢z iba z okolia roviny 
ekliptiky, lebo zatial len tieto oblasti 
sú sférou pósobenia družíc. Vo vy-
sokých heliografických šírkach, kde 
neviedla dráha žiadnej sondy, nám 

merania citelne chýbajú. Preto ko-
méty, pohybujúce sa po dráhach 
s róznym sklonom voči ekliptike, 
nám slúžia aj ako veterné rukávy, 
rozmiestnené tam, kde pržame mere-
nie rýchlosti slnečného vetra nie je 
zatial možné. Nedávno sme zpraco-
vali údlaje o zmenách. rýchlosti sl-
nečného vetra až do heliografickej 
šírky 40° za pomerne dlhý časový 
úsek takmer dvoch mesiacov, ktoré 
sme získali analýzou tvaru chvosta 
dvoch komét — Kohoutkovej a Wes-
tovej. Bala to zaujímavá práce, kto-
rú sme robili s dr. Pittichom z As-
tronomického ústavu SAV. Podarilo 
sa nám zistit kolísanie rýchlosti sl-
nečného vetra v závislosti od slneč-
nej aktivity. Práce tohto druhu vy-
žadovala predovšet kým zhromaždit 
množstvo fotografických pozorovaní, 
čo najhustejšie pozorvacie rady, aké 
nie je možné získat len z jedliného 
observatória. Umožnila nám to naša 
kooperácia: čase snímky je zo Skal-
natého Plesa, časí z Klete, kde sa 
fotografovaniu komét venuje doc. 
Mrkos ¢ clalšie snímky sú od nás, 
z Tadžikistanu. U nás, na hore San-
glok (v nadmorskej výške 2300 m), 
pracuje už štvrtý rok nová Schmid-
tova komora s priemerom zrkadla 
1 m — najváčší dalekohled v Stred-
nej Ázii. Na Kleti je zas Maksuto-
vova komora s priemerom hlavného 
zrkadla 83 cm, velmi dobrý prístroj 
n¢ snímkovanže komét. Už horšie je 
to na Skalnatom Plese; 30-cm re-
fraktorom nemožno zachytit detaily, 
ktoré nás v štruktúre kométy zaují-
majú. Aj my teda cítíme, ako u vás, 
na Astronomickom ústave SAV, chý-
ba velký dalekohled so širokým zor-
ným polom. Keby u vás bole 1-met-
rová Schmidtka, pozorovatelská sjet 
našich observatórií by bole ovela 
efekt£vnejšž¢. 

Ale vrátme sa ku kométam. Blíži 
za najslávnejšia z nich, Halleyva a 
začína sa medzi-národný program jej 
pozorovaní. 

— Na našom ústave sa snažíme o 
komplexný výzkum komét všetkými 
metódami, ktoré sú nám dostupné, a 
preto se zúčastňujeme na mnohých 
pro gramoch IHW. Snímky cez náš 
1 m dalekohled slúžža na ¢stromet-
riu — meranie polohy kométy, hod-
ne se budeme zaoberat fotometriou 
a sčasti aj výskumom polarizácie 
svetla kométy. Pretože se už dlho 
zaoberáme štúdiom velkoškálových 
javov komét, vela očekávame aj od 
kozmických sond. Pre nás budíc za-
ujímavé merania rýchlosti slnečného 
vetra v bezprostrednom okolí komé-
ty. Kedže účinky slnečného vetra na 
chvost kométy budeme systematicky 
sledovat zo Zeme (meraním pozič-
ných uhlov kometárneho chvosta), 
pržame údaje zo sond nám dajú vel-
mi dk brú kalibráciu našich ?neraní. 
Kométy sa tak stanú velmi praktické 
a l¢cné sondy slnečného vetra a 
umožnia nám podrobnejšie štúdium 
vlastností medziplanetárneho pro-
stredža. 

Zhovárala sa: TATIANA FABINI 
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Doc. RNDr. LUBOR KRESÁK, DrSc., 
člen kor. SAV 

Svedectvá 
dávnych 
návratov 

(1. ČASfi) 

Kecl otvoríme najnovší katalóg 
komét (B. G. Marsden, 1982), udá-
vajúci v chronologickom poradí 
dráhové elementy pre 1109 doslal 
pozorovaných prechodov perihé-
Hom 701 róznych komét, z1s41me, 
že z prvých 30 piných 17 nesie 
označenie P/Halley. Táto výnimoč-
ná koniéta sprevádza Pudské deji-
ny od dávneho staroveku až po-
dnes. Prichádza k Sluku približne 
každých 77 rokov (niekedy až o 
dva roky skór, inokedy 'až o dva 
roky neskór), aby na niekoIko 
týždňov vyčarila na oblohe krásny 
úkaz, ktorému sa nevyrovná ži,ad-
na má z viac ráz pozorovaných, 
opátovne sa vracajúcich komét. 
Vdaka tomu je najdlhšie sledova-
ným telesom slnečnej ssústavy po 

Sluku, Mesiaci a piatich velkých 
planétach — telesách, ktorým na-
ši predkovia zasvátili sedem dní 
v týždni. Keby mal týždeň osem 
dní, ásmy by přávom patril .ko-
méte Halley. 

Nejstarší záznam o pozorovaní 
tejto kométy sa našiel v starej 
čínskej kronike, opisuj úcej uda-
losti z roku 240 pred naším leto-
počtom (= —239). Stále je sporné. 
či práve o nej hovoria aj mé zápi-
sy gréckych a čínskych kroniká-
rov z roku —466 a —163. Len 
nedávno objavili v Číne ešte star-
šie materiály, ktoré, ako sa zdá, 
podrobne opisujú pozorovania tej-
to kométy v roku —613. Pr.avde-
podobne je najmenej raz vyobra-
zená v Hodvábnej knihe Mawang-
dui z roku —167, ktorá sa našla 
v hrobe hanskej dynastie pri 
Čang-Ša v provincii Hunan (tento 
unikátny atlas obsahuje, okrem 
mého, kresby 29 róznyeh komét). 
Od roku —86 je dokumentácia už 
kompletná a preverená výpočtari: 
ani jediný z nasledujúcieh 28 ná-
vratov kométy neprešiel bez toho, 
aby se o ňom nezachovali histo-
rické záznamy. 

Obežná doba kométy, a teda čas 
medzi dvoma krátkymi obdo+biami 
jej viditelnosti, predstavuje jeden 
Pudský život. Dye tretiny Pudí, 
ktorí sa dosial vystriedali na Ze-
mi, mali možnost uvidiet ju raz 
v živote, dvaj:a Pudia zo ,sta až dva 
razy, ale vóbec nikto tni razy. 
Takto kométa Halley symbolicky 
odratúva náš čas a jej história 
nám názorne ukazuje, sk akým 
zmenám na našej planéte dochá-
dza za jeden Pudský život. 

V čase prvých zachovaných po-
zorovaní :kométy astronómia ako 
exaktná věda ešte neexistovala. 
Aj vzdelaní Pudia vtedy verili, že 

Ukážka najstarších, verani jednoduchých kresieb komét z čínskej Hod- 
vábnej knihy z 2. storočia pred n. D. 

o ich osudech rozhodujú nadpo-
zemské bytosti, sídUace na nebi. 
A kecy sa na nebi neočakávane ob-
j avila jasná kométa, nevideli v nej 
kozmioké teleso, ale predzvest če-
hosi tajomného a strašného. Dvor-
ní astrológovia, ktorýoh hlavnou 
praktickou úlohou bolo rdozerat na 
kalendár, sledovali hviezdnu ob-
lohu aj preto, aby svojich panov-
níkov .na takéto zlé znamenia včas 
upozornili. V Číne už pred 2000 
rokmi dosiahli pri tom takú doko-
nalost, že zaznamenávali okolo 20 
komét za storočie — prakticky 
všetky, ktoré boll boli zreteIne vi-
diteP•né volným okom. 

Najstaršie záznamy :píšu o ko-
méte Halley zváčša iba• ako o zlej 
predzvesti, s približnou dobou po-
zorovania, ale bez podrobností o 
jej polohe, jasnosti a vzhPade, kto-
ré by nás dnes najviac zaujímali. 
Stan í Rimania verili, že vraku 
—11 predpovedala násilnú smrt 
Manka Vispania Agrippu, desig-
novaného nástupcu cisára G•aia 
Octavia Augusta. Židia z  jej 
nasledujúcemu návratu v roku 66 
pripisovali dobytie a zničenie Je-
ruzalema Rim.anmi. V roku 451 
boia kométa svedkom — a podIa 
viery súčasníkov aj príčinou —
porážky Attilovho vojna Riman-
mi a Vizigótmi pri Chalons, ktorá 
defisnitívne zastavila postup Hú-
nov na západ. Ludin vtedy ešte 
nepoužívali triezvu matematickú 
štatistiku. Nevšímali si, že mnohé 
mé prevratné uclalosti sa odohrali 
bez asistencie kométy, a že na-
opak k ničomu mimoriadnemu 
nedošlo v čase, kecl bola kométa 
Halley vóbec najjasnejšia (na jar 
roku 607, asi ako Venuša), asii ked 
sa najviac priblížila k Zemi (11. 
apríla 837, na 0,04 astr. jednotky, 
čiže 6 miliónov kilometrov). 
V menších oblastiaoh dávali ke-
métam za vinu všecky íažkosti a 
trápenia — od otrávených studní až 
po morové epidémie. Sem-tam sa 
kornétam pripisovali aj niektoré 
priazinivé účinky. Tak napríklad 
už v starom Ríme ven u , že majú 
priaznivý vplyv na vinnú révu, 
takže víno z takejto úrody je kva-
litnejšie. (Dnes by sa to mohlo vy-
svet%vat aj ako nepriaznivý úči-
nok, ked vieme, že pitie velkého 
množstva vína z otovvných nádob 
malo svoj podiel na neskoršej de-
generácii vládnúcej rímskej vrs-
tvy!). Táto povera sa zachovala .až 
do minulého sboročia; velké ko-
méty 1811 I Flaugergues a 1858 VI 
Donati slúžili na reklamu francúz-
akych vín týchto roční'kov. 

Najstaršia európska kresba ko-
méty Halley, .ako ju videu v roku 
684, se zachovala v historiokej No-
rimberskej kronike, vytlačenej 
v raku 1493. Svedectvo o návrate 
kométy v roku 1066, jednom 
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Rytina zo 17, storočia, znázorňujúca Halleyovu kométu nad Jeruzalemom 
v roku 66. 

z najkratších vóbec, podáva sláv-
na tapiséria z Bayeux. V jej lavej 
časti skupina normanských bojov-
níkov pozerá na oblohu a ukazuje 
na kométu; v pravej č"asti práve 
posol oznamuje zlú zvesf o kométe 
angliokému královi Haroldovi II, 
nešfastne sediacemu na tróne. Le-
genda hovorí, že tapisériu utkala 
nasledujúca anglická královná 
Matilda so svojimi pomocníčkami 
ako pamiatku na boj pri Hasting-
se, v ktorom jej manžel Viliam 
Dobyvatel porazil Harolda II a ako 
prvý predstaviteI novej Norman-
skej dynastie nastúpil na uprázd-
nený trón. 

Iné historické zobrazenie komé-
ty, podia jej návratu r. 1301, je 
súčasfou nástennej fresky v Pa-
dovskej kapinke, ktorú namaloval 
taliansky renesančný maliar Gi'ot-
to di Bondone. Obraz kométy do-
plňa scénu príchodu troch králov 
do Betléma a na rozdiel od mých 
podobných obrazov svojou vermos-
fou svedčí o tom, že autor kométu 
skutočne videl a že v ňom zane-
chala hlboký dojem. Rozhodne 
však netušil, že práve tento detail 
fresky po 10 obehoch kométy roz-
šíri jeho meno po nelom svete. 
Giotto sa totiž volá kometárna 
sonda západoeurópskych krajín, 
ktorá má 1. júla vyštartovaf zo 
Zeme, aby sa 13. marta 1986 
stretla s Halleyovou kométou a 
preskúmala ju zo vzdialenosti 500 
kilometrov. 

Fred návratom kométy v r. 1456 
bol Carihrad obsadený Turkasni, 
ktorí práve v čase, kecl sa komé-
ta objavila, postúpili hlboko na 
Balkán, dobyli a vyplienili Bele-
ř rad. S°kutočnosf, že v čase vidi-
telnosti kométy došlo aj k úpiné-
mu zatmeniu Mesiaca, vyvolala 
ešte váčšiu hrózu. Vtedajší pápež 
Calixtus III vyzval všetkýeh kres-
eanov k modlitbám na ochranu 
proti ,;diablovi, Turkom a k~omé-
te". Ale tým as už dostávame do 
počiatkov skutočného vedeekého 
výskumu. Práve v roku 1456 začal 
Paolo Tosoanelli zakreslovaf čo 
najpresnejšie polohy komét do 
hviezdnej mapy. Bol to lekár, 
astronóm a geograf z Florencie, 
ktorého zemepisné mapy použil 
Krištof Kolumbus pri svojej ob-
javnej plavbe do Ameriky. Avšak 

i 
Ukážky kresieb velkých komét 
z knihy Stanislava Lubieneckého 
Theatrum Cometicum, vydanej v ro-
ku 1668. Halleyova kométa je v Ya-
vom stlpci prvá zhora — podia po-
zorovania r. 684, ked bola na oblohe 
v súhvezdí Býka, v blízkosti Plejád. 
Halleyova kométa je aj na dalších 
dvoch obrázkoch (v oboch stlpcoch 
tretí obrázok zhora), kde sú zakres-
lené pozorovania z jej návratu 
r. 837. 

49 



Štylizovaná kométa na slávnej tapisérii z Bayeux ako symbol zlých udalostí, 
ktoré očakávajú kráfa Harolda II. 

v nasledujúoom storočí iný lekán, 
Ambroise Paré, opisuje velkú ko-
métu z r. 1528 spósobom, ,svedči'a-
cim o chorobnej fantázii a stra-
chu: „Táto kométa hola taká hroz-
ná a príšerná a medzi Tudmi spá-
chala tolké násilie, že mnohí zo-
mreli od strachu a iní ochoreli. 
Bola nesmierne dlhá a mala farbu 
krvi. Na jej vrchole bole vidieť 
obrys ruky, držiacej obrovský 
meč, ako by ním práve chcela 
udrief. Po ohoch stranách lúčov 
tejto kométy bole vidieť množstvo 
sekier, nožov a zakrvácany' ch me-
čov, medzi kterými sa objavovali 
strašné bradaté tváre so zježený-
mi vlasmi". 

Nasledujúce tni návraty kométy 
predznamenali tni základné kroky 
v •poznávaní slnečnej sústavy: ob-
javy Koperníka, Keplera a New-
tona. V čase návratu 1531 už 
v predstavách Mikuláša Koperní-
ka dozrievalo presvedčenie o exis-
tenoii slnečnej sústavy, v ktorej 
Zem spolu s mými planétami oble-
ha okolo Slnka; jako epochálna 
práva o heliocentrizme vyšla však 
až krátko po jeho smrti v roku 
1543. Už v roku 1577 Tycho de 
Brahe pozorovaním inej jasnej 
kométy zlatil, že kométy nemóžu 
byť atmosferické úkazy ako učil 
Aristoteles, pretože sil od Zeme 
ovela Balej jako Mesiac. Z návra-
tu kométy v roku 1531 sa nám za-
chovali prvé presnejšie údaje o jej 
polohách na oblohe, použitelné 
pre neskorší výpočet jej dráhy. 
Boli to najmá kresby Fracastora 
a Apiana, ktoré súčasne ukázali 
dovtedy nepovšimnutú vlastnosť 
komét — že ich chvosty vždy mie-
ria smerom od Slnka. 

Ď.alší obeh kométy odmeral čas 
medzi Koperníkom :a Keplerom. 
Johannes Kepler v Prahe velmi 
usilovne pozoroval kométu na je-
seň 1607 a ^bol asi prvý, kto jej 
jasnosf systematicky porovnával 
s okolitými hviezdami. Už o dva 
roky neskór uverejnil .svoje prvé 
dva zákony pohybu planét. Dnes 
to vyzerá ako irónia ,osudu, že prá-
ve on sa pokúšal vypočítať dráhu 
kométy, predpokladajúc jej ne-
rovnomerný pohyb po pniamke. 
Škoda, že teleskopické pozorova-
nia Galilea Galilei, pri ,ktorých 
okrem mého objavil aj další typ 
telies v slnečnej sústave — Jupi-
terove mesiace — prišli až o tni 
roky neskór. 

Návrat kométy v lete 1682 bol 
takto prvý, ktorý .astr•onómovia 
pozorovali dalekohIadnni. Johan-
nes Hevelius v Gdansku, so svo-
jím monštróznym dalekohIadom 
dlhým 45 metrov, rozlíšil detaily 
v okolí kometárneho jadra a po-
zoroval tam radiálne výtrysky. 
Svedkami tohto návratu kométy 
bolí aj Isaac Newton a jeho mladší 
spolupracovník Edmond Halley. 
Už na základe pozorovaní Kircho-
vej kométy o dva roky šk& vy-
slovil Dórfel domnienku, že ko-
méty obiehajú okolo Slnka 'po pa-
rabolických dráhach. Ked Newton 
v roku 1687 zverejnil svoj gravi-
tačný zákon, ukázalo sa, že práve 
pohyb po Tubovolnej kuželosečke 
(elipse alebo hyperbole — v hra-
ničnom prípade kružnici alebo pa-
rabole) je nevyhnutným dósled-
kom pó:sobenia gravitácie. Keple-
rova definícia, že sa planéty pohy-
bujú po „elipsách málo odlišných 
od kružnic" sa takto ukázala byť 

iba špeciálnym prípadom širšej 
zákonitosti. Co sa však čoskoro 
mal•o ukázať ako ešte ^dóležitejšie, 
z Newtonových zákonov vyplýva-
lo, že v pnítomnosti dalších zdro-
jev gravitácie, napríklad planét, 
sú aj tieto kuželosečky nestále. 

Newton ako prvý odvodil me-
tódu pre výpočet paraboliekej drá-
hy z troch pozorovaní geometric-
kou konštrukciou. O jej prvú apli-
káciu sa 7.slúžil Halley, ked zihro-
m•aždil všecky •dostupné údaje o 
24 kométach pozorovaných v ro-
koch 1337-1698 a vypočítal ich 
dráhy. Na konci úmorných výpoč-
tov ho čakalo velké .prekvapenie: 
nápadná podoba dráb tretej, štr-
néstej a dvadsiatej kométy jeho 

EDMOND HALLEY (1656-1742) 
bol výraznou osobnostou so širokými zá-
ujmami. Počas svojich dlhých námor-
ných plavieb sa venoval astronomickým 
metódam navigácie a v mnohom ich 
zdokonalil. Zaslúžil sa aj o meranža po-
lohy magnetických pólov Zeme. Zostavil 
prvé štatistické tabulky úmrtnosti, vy-
pracoval návrh opevnenia terstského 
pržstavu. Mal velká zásluhu na prvom 
vydaní Newtonových Principiž tlačou, 
ktoré z vetkej časti aj sám financoval. 
V astronómii nebol len výborným teo-
retžkom, ale aj pozorovatelom. Už ako 
20-ročný sa vybral na ostrov Sv¢tej He-
leny, kde po dva roky zostavoval pozič-
ný katalóg hviezd južnej pologule, prvý, 
pri ktorom sa použil clalekohladt. Tam 
v roku 1677 pozoroval aj prechod Mer-
kúra popred slnečný kotáč a neskór bol 
prvý, komu sa podarilo merať polohy 
tejto planéty sextantom za bieleho dňa 
do vzdialenosti 15° od Slnka. Tým sa 
velmi zaslážil o spresnenie výpočtov 
Merkúrovej dráhy, pretože dovtedajšie 
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zoznamu, pozorovaných w rokoch 
1531, 1607 a 1682. Vo ;svojej práci 
Synopsis Astronomiae Cometicae 
z •roku 1705 o tom píše: „Veta vecí 
ma teraz utvrdzuje v presvedčení, 
že kométa z raku 1531, ktorú po-
zoroval Apian, je tá istá, ktorú 
v roku 1607 opísali Kepler a Lon-
gomontanus a ktorú som ja sám 
videl a pozoroval pri jej návrate 
v roku 1682. Všetky elementy drá-
hy súhlasia, až na rozdiel v obež-
nej dobe; ten však nie je taký vel-
ký, aby sa nedal vysvetlil fyzikál-
nymi príčinami. Napríklad pohyb 
Saturna je natolko rušený mými 
planétami, najm5 Jupiterom, že sa 
jeho obežná doba mení ,až o nie-
kolko dni. O čo viac musí takýmto 

pozorovania za súmraku a svitanža, ked 
se Merkúr pohybuje pržamo k Zemi ale-
bo od Zeme, bolž pre určeme jeho dráhy 
nedostatočné. 

Napriek tomu, že Halley v mnohom 
vysoko vynikal nad svojich kolegou, ne-
bol svojžmž súčasnžkmi pržliš uznávaný. 
V roku 1691 sa v konkurze bezvýsledne 
uchádzai o prof esúru astronómie na 
Oxfordiskej unžverzite. Prvý anglický 
krárovský astronóm John Flamsteed, 
ktorý ho po návrate z ostrova Svítej 
Heleny oslavoval ako „Tycha de Brake 
južnej pologule", ho tentoraz nazval 
„opitým námorným kapitánom". A keá 
se k tomu ešte pridalo obvinenie z vor-
nomyšlženkárstva a bezbožnosti (použí-
vané aj proti Newtonovi), zverili kated-
ru jeho menej schopnému protikandidá-
tovi Gregorymu. Až v roku 1704 bol 
Halley v Oxforde vymenovaný riadnym 
pro fesorom — nie astronómže, ale geo-
metrie — a mohol se pine venovat výs-
kumu komét, ktorý dovtedy odkladal. 

Dodnes s istotou nevieme, ako se jeho 
meno pžsalo a vyslovovalo. Ako vtedy 
bob o zvykom, publikoval v latinčine pod 
menom Edlmundus Halleius. V anglic-
kých starých textoch sa jeho meno naj-
častejšie uvádza ako Halley, ale niekde 
aj ako Haley, Halley alebo Hawley. Pred 
terajším návratom kométy sa v časopi-
soch rozvinula diskusža o tom, ako sa 
jeho meno správne vyslovuje. Zúčastnili 
sa jej známi astronómovža a historici 
z Anglicka, USA a Kanady (Belton, Hal-
liday, Hughes, Ronan, Tatum, Whittaker 
a lni), ale k jasnému záveru se nedošlo. 
Hod i vičšina láva prednost výslovnosti 
„Haly", nevylučuje se ani „Hejly", 
„Holy", „Houly", „Hilly" a „Hólej". Šta-
tistický pokus v Londýne, kde sa Bel-
tonovi spolupracovníci začali informovat 
u všetkých Halleyovcov podia tele fón-
neho zoznamu ako svoje meno vyslovujú, 
se po 16 pokusoch predčasne skončil. 
Viičšina sice povedala „Haly", ale v jed-
nom pržpadle sa aj dvaja bratia vyslo-
voval( každý celkom inak, a nžektori 
volaní pokladali dopyt za nevhodnú re-
cesiu. Ešte dalšiu možnost predstavuje 
fonetická výslovnost „Hale]", odvodená 
z latinského prepisu „Halleius" (geni-
tiv Hallei), ktorým sa Halley podpisoval 
na svoje práce. Tento spósob sa defini-
tžvne zaužíval aj v mnohých cudzích 
jazykoch. 

Kométy z rokov 1513, 1531 (Halleyova) a 1532 podTa pozorovaní Apiana 
a Fracastora na pozdejšej kresbe S. Lubieneckého. 

poruchám podliehat kométa, kto- 
rá sa od Slnka vzdaluje až do 
štvornásobnej vzdialenosti Satur- 
na a ktorej nepatrné zvýšenie 
rýchlosti móže zmeniE dráhu 
z elipsy na parabolu! TotožnosE 
týchto komét potvrdzuje aj to, že 
v róku 1456 pozorovali kométu, 
ktorá temer rovn:ako retrog•rád- 
nym smerom prešla medzi Zemou 
a Slnkom; hoci z nej neexistujú 
asfnonomické pozorovania, predsa 
z času a pohybu usudzujem, že to 
bola tá istá kométa ako v rokoch 
1531, 1607 a 1682. Móžem teda 
s dóverou predpovedal jej návrat 
na rok 1758. Ak sa táto predpoved 
spiní, niet dóvodu pochybovai', o 
tom, že aj mé kométy sa vrátia". 
Tento úryvok je prvou predpo- 

vedou pozorovania kozmického 
objetku v histórii astronómie. Sú 
tu aj detaily, ktoré si zaslúžia oso- 
bitú pozornosE. Medzi návratmi 

1607 a 1682 uplynulo 0 15 mesi.a- 
cov menej ako medzi 1531 a 1607; 
zatial čo rozdiel bol z Keplerovho 
čisto matematického pohladu ne- 
vysvetlitelný, už Halley cítil, že 
z Newtonovho fyzikálneho pohla- 
du ho bude možné lahko objasnil. 
Citovaná príčina rozdielu bola te-
da vlastne prvým poukazom na 
rušivé pósobenie planét na komé-
ty. Dnes vieme, že dočasné priblí- 
ženie 'kométy k planéte móže vy-
volal aj ovela váčšie zmeny obež- 
nej doby: napríklad u kométy 
Lexell z 9 na 5 rokov v r. 1767 
a až na 260 rokov v r. 1779. Veta 
o možnej zmene eliptickej dráhy 
na parabolickú je zasa prvou 
zmienkou o vyvrhovaní kornét zo 
slnečnej sústavy — procese, kto-
rý hrá zásadnú úlohu v dnešných 
teóriach póvodu a vývoja komét. 

(Pokračovanie) 
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Keplerove ;a Longomontanove pozorovania Halleyovej kométy pri jej návrate 
r. 1607 na kresbe Lubieneckého (Theatrum Cometicum, 1668). 
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KOPY GALAXIÍ 
ilúzia alebo skuločnosf 

Od samého zrodu mimogalak-
tickej astronómie v dvadsiatych 
rokoch nášho storočia je všeobec-
ne známe, že galaxie majú výraz-
nú tendenciu grupovat sa do ma-
lých i váčších skupin, ba až do 
velkých kop, ktoré obsahuj  stov-
ky i tisícky galaxií. Zdá sa, že táto 
tendencia grupovania je jednou 
z fundameritálnych charakteristík 
vePkoškálovej struktúry vesmíru 
do rozmerov rádove až 200 milió-
nov sveteh ých rokov. Nad touto 
hranicou je už vesmír homo-
sénny. 

Najbližšia kopa galaxií v sme-
re súhvezdia Panny vo vzdialenos-
ti asi 70 miliónov svetelných rokov 
a s priemerom okolo 10 miliónov 
svetelných rokov obsahuje zhruba 
2500 galaxií. V súhvezdí Vlasov 
Bereniky vo vzdialenosti takmer 
400 miliónov svetelných rokov je 
dalšia velká kopa galaxií s prie-
merom asi 13 miliónov svetelných 
rokov, ktorá má niekoPko tisíc čle-
nov. 

Ak prejdeme k menej jasným 
galaxiám (a teda do váčších vzdia-
leností), počet kóp galaxií .prudko 
stúpa. Na negatívoch Palomarské-
ho atlasu oblohy, ktorý bol získa-
ný pomocou vePkej Schmidtovej 
komory, pripadá jedna kopa ga-
laxií približne na každý štvorcový 

RNDr. JAN ŠTOHL, CSc. 

ZAUJÍMAVÉ OBJEKTY 
OBLOHY 

stupeň oblohy; celkove je na 879 
poliach s rozmermi 6,6°X6,6° vyše 
20 tisíc lkóp galaxií do medznej 
hviezdnej vePkosti atlasu 21''. 
Mnohé z nich majú ceikom ne-
pravidelný tvar; sú však medzi 
nimi i pravidelné kopy takmer 
sférickej symetrie, v ktorých sú 
galaxie zrejme vzájomne gravi-
tačne viazané. Tak, ako hviezdy 
v galaxiách, pohybujú sa aj ga-
laxie v takýchto pravidelných ko-
pách pod vplyvom vzájomných 
gravitačnýoh síl. Pohyby galaxií 
sú pritom nahodilé, bez náznakov 
rotácie kopy. Typické ry' chlosti 
galaxií v kopách sú stovky až 'tisí-
ce kilometrov za sekundu. 

Výskum veTkoškálového rozlo-
ženia skupín a káp galaxií viedol 
viacerých autorov (medzi nimi 
napr. de Vaucouleursa a Abella) 
k záveru, že aj kopy galaxií sa 
grupujú do váčších útvarov, na-
zývaných superkopami alebo su-

pergalaxiami. Typický priemer 
takýchto• superkóp je podPa Abella 
140-160 miliónov svetelných ro-
kov. Miestna Supergalaxia má po- 
dPa de Vaucouleursa centrum 
zhodné s kopou galaxií v Panne 
a jej priemer dosahuje 140 milió-
nov svetelných rokov. V jej okra- 
jovej oblasti sa nachádza aj naša 
Miestna skupina galaxií, do ktorej 
patrí Galaxia spolu s Magellano- 
vými mrakmi, veTkými špirálový- 
mi galaxiami M 31 a M 33 a s dal-
šími dvoma troma desiatkami tr- 
paslíčích galaxií (pozn i Kozmos 
6/84). 

Ked hovoríme o sústavách káp 
galaxií, musíme mat na zreteli, že 
nejde už o také jasne izolované 
sústavy, •akými sú napríklad ga-
laxie. Ak prechádzame k čoraz 
vyššiemu typu sústav, zmenšuje sa 
vzájomná relatívna vzdialenost 
jednotlivých členov v pomere 
k ich vzdialenosti. Vzdialenost 
najbližšej hviezdy je približne 
30 miliónkrát váčšia ako priemer 
Slnka; vzdialenost galaxie M 31 
v Androméde je asi 20násobkom 
priemeru Galaxie; vzdialenost 
medzi kopami galaxií spravidla 
nepresahuje 10 násobok ich roz-
merov a vzdialenosti medzi super-
kopami sú už rádovo porovnatel-
né s ich veTkostou. Pri superko-
pách galaxií (ale nezriedka i pri 
kopách galaxií nepravidelného 
tvaru) už sotva možno hovorit 
o zretePne izolovaných a gravitač-
ne viazaných sústavách. Sú to 
skór velké zhustenia skupin a 'káp 
galaxií v celkovom počte galaxií 

Medzi najvýraznejšie kopy galaxií patria aj tie, Moré vidíme na obrázkoch. ZIava kopa galaxií v súhvezdí For-
nax, kopa v súhvezdí Vlasov Bereniky a v Herkulovi. 
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Trojrozmerný obraz „kopy" galaxií v súhvezdí Raka jasne ukazuje zložitú štruktúru celej oblasti, ktorá pozos-
táva z piatich odlíšiteYných menších skupin galaxií. Savý obrázok ukazuje polohu jednotlivých skupín na oblohe 
(na vodorovnej asi je rektazcenzia, na zvislej osi deklinácia), pravý obrázok znázorňuje ich vzdialenosti v milió-
noch svetelných rokov (vodorovná os) vynesené voči deklinácii (zvislá os). 

vo vesmíre. Svojím charakterom 
pripomínajú skór oblaky hviezd 
v Mliečnej ceste než výrazné 
hviezdokopy. 

V niektorých prípadoch móžu 
susedné skupiny galaxií vytvorit 
jav kopy galaxií, zvýraznený prie-
metom rózne vzdialených skupín 
galaxií do toho istého smeru na 
oblohe. Móže sa tak vytvorif obraz 
dost výraznej nepravi•delnej kopy 
galaxií. Práve takýto prípad bol 
objavený celkom nedávno. Ide 
o r►epravidelnú klaaickú „kopu" 
galaxií v súhvezdí Raka, ktorá 
zrejme vóbec ne je kopou. Jej 

zdanlivý priemer na oblohe dosa- 
buje 8°. Podrobný výskum radiál- 
nych rýchlostí domnely' ch členov 
kopy a porovnanie týchto rých- 
lostí s polohou jednotlivých gala-
xii na oblohe viedl•o k záveru, že 
kopa pozostáva v skutočnosti 
z piatich viac-menej oddelených 
skupín galaxií, ktoré sú od nás 
vzdialené od 100 do 220 miliónov 
svetehiých rokov. Zdá sa, že po- 
dobnú štruktúru má aj ďalšia po- 
merhe blízka kopa galaxií Pega-
sus I. 

Výzkum veTkoškálovej štruktú- 
ry vesmíru pokračuje intenzívne 

ďalej, v úzkej spojitosti s teore-
tickými prácami o póvode a cha-
raktere nehomogenit v počiatoč-
ných fázach vývoj  vesmíru. Stále 
častejšie sa pritom objavuje názor, 
že štruktúru vesmíru vo velkých 
merítkach má „buňkový" charak-
ter s velkým počtom galaxií 
v ,;stehách buniek" .o hrúbke 10-
15 miliónov svetelných rokov a 
celkom bez galaxií vnútri buniek. 
Velké kopy galaxií sú v tamto prí-
pade uzlami :a superkopy jednotli-
vými v5.čšími fragmeritami v buň-
kovej štruktúre vesmíru (pozni 
Kozmos 5/82, 1/85). 
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TIENIDLO 

 ĺ 

PLECHOVKA OD FARBY 

V našej rubrike sme vám už predstavili 
rózne typy dalekohPadov, či už to boli 
refraktory, reflektory alebo astrokomo-
ry. Každý dalekohPad sa od ostatných 
líšil konštrukciou, priemerom optiky, 
montážou alebo riešením pohonu. Všet-
ky však mali jedno spoločné — boli die-
lom jednotlivca, ktorý si svoj prístroj 
postavil sám, alebo za pomoci priateTov 
a známych. Takýchto prístrojov boto už 
do dvadsať a práve dvadsiatku uzatvá-
ra dalekohPad, ktorý sa tak trochu vy-
myká z doterajšieho rámca našej rub-
riky: Vladimír Mešter, autor nasledu-
júceho príspevku, nepíše o dalekohFade, 
ktorý si postavil sám, ale o prístroji, 
ktorý už vyše desaf rokov vychádza 
z dielní Slovenského ústredia amatér-
skej astronómie v Hurbanove — Malý 
dalekohPad Newton s priemerom zrkad-
la 120 mm, známy pod skratkou MDN 
120. 

.. NAPIŠTE 
0 SVOJOM 

ĎALEKOHĽADE 

Pretože cPalekohPad MDN 120 vlast- 
nia pováčšinou školy a .astronomické 
kabinety (poznám však i jednotlivcov), 
rozhodol som sa napísai o tom, ako ten-
to cPalekohYad využívame, a tým daf aj 
ostatným jeho majitePom podnet k to-
rnu, aby napísali o využití a svojich skú- 
senostiach s týmto prístrojom. 

Slnko je snád najvdačnejším objek- 
tom pozorovaní v astronomických :krúž- 
koch a na jeho pozorovanie sme sa za- 
merali aj my. Ďalek'ohPadom móžeme 
pozorovaf Slnko priamo, projekciou ale-
bo fotograficky. Priamo pozorujeme po-
vrch Sinka pomocou tzv. Herschelovho 
helioskopického okulára, ktorý nám 
dostatočne zoslabí jas fotosféry (bližšie 
o jeho konštrukcii a spósoboch fotogra- 
fovania sa možno dočítaE onapríklad 
v príručke dr. I. Zajonca Stavba ama- 
térskych astronomických dalekohPadov 
a fotókomór, ktorú vydalo SÚAA 
v Hurbanove r. 1976). Vhodnejším spó- 
sobom pozorovania Sinka pomocou 
MDN je metóda projekcie, a to pomo- 
cou slnečnej projekčnej komory, alebo 
premietaním Sinka na tieničllo. Oba tie-
to spósoby u MDN s úspechom používa- 
me. 

Zhotovenie slnečnej projekěriej komo-
ry je v princípe velmi jednoduché. 
V po.dstate je to valec o dlžke 160 mm 
s priemerom 100 mm (maže to byť napr. 
krabica od f.arby). Na dno valca je po- 
mocou štyroch skrutiek M3 pripevne-
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ná rúrka s vnútorným priemerom 38 
mm a dlžkou 45 mm. Ako projekčnú 
doku sme použili sklenenú matnicu 
zo zváčšovacieho prístroja, ktorú možno 
kúpif v predajniach Foto kino. Použí-
vame matnice s priemerom 60 alebo 
105 mm (ich cena je 9,— a 15,— Kčs). 
Do vrchnáka valca je vyrezaný otvor 
veYkosti objímky matnice, objímka je 
v otvore zacínovaná. Vnútro komory je 
vyčiernené a na konci valca s matnicou 
je pripevnené tenidlo, ktoré zabraňuje 
bočným reflexom. Celú komoru (pozni 
kresbu) pripevňujeme na okulárový ko-
niec ďalekohPadu pomocou tlačnej 
skrutky M4. Tu treba upozornit, že nie 
je vhodné používat okuláre, ktorých 
objímky sil zhotovené z tvrdeného PVC, 
pretože pri upevňovaní sa Pahko po-
škodia. Obraz Slnka zaostrujeme na 
matnici otáčaním cele] projekčnej ko-
mory. Fri pozorovaní používame malé 
zvžčšenie, aby sa na matnici zobrazil 
celý povrch Slnka. Takto móžeme pozo-
rovat shiečné škvrny, fakulové polia 
i granuláciu. 

Náročnejším, ale velmi vďačným 
je pozorovanie Slnka projekciou na tie-
nidlo. Konštrukčné riešenie takéhoto 
tienidla je u MDN (a zrkadlových ďa-
LekohYadov vóbec) o niečo zložitejšie 
ako u refraktorov. Dóležitou súčasfou 
premietacieho zariadenia je rovinné zr-
kadielko, ktoré je pomocou objímky 
uchycené na -okulárovej časti ďalekohla-
du. Ak nemáme zrkadielko, móžeme po-
užif aj pravouhlý hranol, jeho uchyte-
nie je však konštrukčne o niečo zložitej-
šie. Projekčná dosku je upevnená na 
tubus ďalekohYadu pomocou pleehovej 
objímky. Šírku objímky volíme čo naj-
váčšiu, aby nosná lišta Hnala pri zakres-
lovaní dostatočnú stabilitu. Tienidlo sa 
na vrchnú časí ďalekohPadu nasadzuje 
pomocou hliníkových líšt zobnutých do 
tvaru U. 

Fri zakreslovaní f~otosfericky'ch javov 
je dobré spinit (vzhYadom k použitému 
prístroja MDN 120) niekoTko dóležitých 
podmienok : 
1. polámu os treba orientovat vždy 

na sever; 
2. musíme si uvedomif, že v dósledku 

projekcie sa nám obraz Slnka pre-
mieta prevráterie; 

3. pretože ďalekohTad nemá hodinový 
stroj, musíme mat dostatočne dlhú 
prax, aby sme pomocou jemných po-
hybov zvládli sledovanie zdanlivého 
pohybu Shika (a pointovanie vóbec). 
Záujemcom o pozorovanie Slnka mó-

žem odporúčaf Astronomicků ročenku 
1983 (vydala KH Hlohovec, str. 145) 
a metodický materiál Slnko (autor 
Peter Ivan, vydala KH v Prešove 
r. 1978). Pozorovanie Srnka je však len 
jednou z možností, ako možno MDN 120 
využívat, a budem rád, keď o aavojich 
skůsenostiach napíšu aj ďalší m.ajitelia 
tohto prístroja. 

Vladimír Mešter 
Okresný astronomický kabinet 

958 01 Partizánske 
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OKULÁRE 
astronomických 
ďaIekoh[aov 

RNDr. JII I PROCřIAZKA 

Každý dalekohPad (a to nielen 
astronomický) sa skladá z dvoch 
základných častí — objektívu a 
okulára, pričom leh optická funk-
cla je odlišná tým viac, čím víič- 
šie je použité zváčšenie. Objektív 
m®že byť šošovkový (zložený naj- 
řstejšie z dvoch šošoviek) alebo 
zrkadlový, ktorý je typický pre 
váčšie dalekohPady. Naproti tornu 
okulár je vždy šošovková spojná 
optická sústava, ktorá má najme- 
nej dye a v prípade kvalitných 
okulárov aj viac šošoviek. Použí- 
vajú sa šošovky jednoduché, ale 
aj dvojice a trojice šošoviek, kto-
ré sú tmelené prírodným kanad-
ským balzamom alebo umelým 
balzamínom. Ako šošovky sa po- 
užívajú spojky z korunového skla, 
ako aj rozptylky z flintového skla. 

V ohniskovej rovine objektivu 
sa vytvára zmenšený a prevráte- 
ný obraz vzdialeného objektu. 
Okulár má podobnú funkciu ako 
lupa — obraz zváčší a Pprenesie do 
vzdialenosti, v akej ho móžeme 
pozorovat pri minimáinom namá-
haní oka. A'ko okulár možno po-
užit aj jednoduchú spojku, ktorá 
má však rozličné optické vady 
(tzv. aberácie), a preto sa použí-
vajú zložitejšie optické sústavy. 

Každý typ 'okulára má tieto 
charakteristické parametre: oh-

. niskovú vzdialenost, relatívny ot-
vor a uhlové zorné pole. Pre 
bežné astronomické pozorovania 
sa .použíVajú okuláre s ohniskovou 
vzdialenostou od 10 do 50 mm, 
pri náročnejších pozorovamiach sa 
používajú krátkoohniskové okulá-
re (3 až 9 mm) alebo okuláre 
s dlhým ohniskom (60 až 150 mm). 
Ohnisková vzdiialenost býva vy-
značená zhora na objímke oku-
lára, napr. značkou 10 mm alebo 
f '= 10 mm (na Zeissových okulá- 
roch). Naše výrobky z Meopty má- 
vajú údaj o zváčšení, napr. 20X. 
V tomto prípade si ohniLckovú 
vzdialenost v mm Ta.hko vypočí- 
tame podia vzoroa f = 250/z. 
Z vy'robkov Meopty sú .pre 'astro-
nomické pozorovania vhodné naj- 
má ortoskopické okuláre označe-

né OlOX, 015X, 020X, 'ktoré majú 
odstránené všetky závažné optic-
ké vady, vrátane skreslenia. 

ZVXLŠENIE OKULARA 
A ÍSALEKOHEADU 

Celkové zváčšenie dalekohTadu 
vypočítame tak, že olmiskovú 
vzdialenost objektivu 'delime oh-
niskovou vzdialenostou okulára, 
teda 

r 
— dok ' 

Napríklad ak fob = 1000 mm a 
fok = 20 mm, potom zváčšenie da-
lekohTadu bude 50-násobné. 

PodIa kombinácie optických 
členov v sústave rozoznávame roz-
ličné typy okulárov. Pre astrono-
mické dalekohPady sa používajú 
najčastejšie Huygensov, Ramsde-
nov, Kellnerov, ortoskopický Ab-
beho a symetrický Erfleho okulár. 
Okulár označujeme ako širokouh-
lý, ked má zorné pole aspoň 60°. 
Najpoužívanejšie typy širokouh-
lých okulárov sú symetrický a a-
symetrický Erfleho typ a špeciál-
ny 'dlhoohniskový Huygensov typ. 
Na rozdiel od širokouhlých •majú 
bežne používané okuláre zorné 
pole 30-50°. Zdanlivé varné pole 
okulárov označujeme 2 i', Rams-
denov typ okulára má 2 r' = 30°, 
Huygensov a ortoskopioký Abbe-
ho okulár 40° a Kellnerov 50°. 
Z veTkosťi zorného poYa okulára 
a zo zváčšenia dalekohiadu m6že-
me vypočítat skutočné zorné pole 
dalekohPadu 2 T podia vztahu 

2r = 2T' 
r 

Napríklad ak má dalekohIad 
zváčšenie 100X, pri použití Kel-
lnerovho okulára so zorným polom 
50° je skutočrié zorné pole daleko-
hPadu 0,5°. 

Na astronomické účely móžeme 
použit aj okuláre pre mikroskopy, 
nesmú to však byt tzv. kompen-
začné okuláre, ktoré majú zave-
denú farebnú chybu vePkosti, aby 
sa tým korigovala opačná chyba 
objektívov mikroskopu. Kompen-
začný okulár poznáme podia čer-
veného sfarbenia okrajov zorného 
popa. 

Váčšina bežne používaných oku-
lárov sa skladá z dvoch samostat-
ných optických častí: kolektívu a 
očnej šošovky. Fred kolektívom 
alebo medzi kolektívom a očnou šo-
šovkou je umiestnená kruhová 
clona, ktorá ohraničuje zorné pole 
a sčasti aj koriguje optické chyby 
okulára. Z celého radu optických 
chýb sa u okulárov odstraňuje —
či už úpine alebo čiastočne — fa-
rebná chyba velkosti, astigmatiz-
mus, skreslenie a sklenutie obra-
zového popa. 

TYPY OKULAROV 

Najstarší a ešte stále často po-
užívaný je Huygensov typ okulá-
ra. Skladá sa z dvoch plankon-
vexných šošoviek, ktoré sú 
orientované vypuklými plochami 
k objektívu. Ohnisko okulára leží 
medzi týmito dvoma šošovkami. 
Huygensov typ okulára sa používa 
v spojení s achromatickými ob-
jektívmi menšej svetelnosti (1 : 10 
až 1 : 20). Polomery šošoviek a ich 
vzájomnú vzdialenost volíme tak, 

~ 

Optická schéma Huygensovho 
okulára. Obe šošovky sú z rovna- 
kého skla, ktoré má index lomu 
n, a ich ohniskové vzdialenosti 
fl a f2 závisia od polomeru krivos- 
ti r1 a r2 ich vypuklých strán. 
Vzájomná vzdialenosE šošoviek je 
e a clonu umiestňujeme v ohnis- 
kovej rovine očnej šošovky. 

alby sme odstránili astigmatizmus 
a hlavne farebnú chybu velkosti. 
Ostatné optické chyby (otvorová 
chyba, koma a pod.) sa neprejavia, 
pretože zvázok lúčov preehádzajú-
cich sústavou má malý priemer. 
Ak 'sú obe šošovky z rovnakého 
druhu skla (majú teda •zhodný 
index lomu n a tzv. Abbeho číslo 
y), volíme ohniskové vzdialenosti 
šošoviek fí, f2 a ich vzájomnú 
vzdialenosf e v ponieře 
fi : e : f2 = 3 : 2 : 1 alebo 4 : ̀ 3 : 2. 
Clonu zorného •poYa umiestňujeme 
v 'ohniskovej rovine očnej šošov-
ky. Pre ilustráciu výpočtu optic-
kej sústavy Huygerisovho okulára 
uveďme si tento priklad: Majme 
daný polomer kolektivu r, = 17,6 
mm a index lomu oboch skiel 
n = 1,5163. Vypočítame r2 a e tak, 
aby okulár bol ortosk'opický, pri-
čom volíme pomer 4 í 3 : 2. 

f1 = ~ri_ = 17'6  — 34,08 mm; 
n -i 0,5163 

f~ =  4  
, potom e = 4-- f l = 

e~ 3 
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3  . 34,08 = 25,5 mm 
4 

e  __ 2 
f2 3 ' 

=  
3 

e =  
3 

25,5 = 17,0 mm 

.r2 = f2 . (n —1) = 17,0 .0,5163 = 
= 8,77 mm 

fok =  f  fp 
±f  

fZ e 
i 2 

34,1 .17,0 —22,6 mm, 
34,1+17,0-25,5 

teda výsledná ohnisková vzdiale-
nost celého okulára bude zhruba 
23 mm. 

Ramsdenov okulár sa tiež skladá 
z dvoch plankonvexných šošoviek, 
ktoré sú však na rozdiel od Huy-
gensovho okulára orientované vy-
puklými plochami k sebe. Pre 
malé zorné pole sa tento typ oku-
lára v profesionáhiej astronómii 
váčšinou nepoužíva. Viac sa uplat-
ňuje v geodézii a všade tam, kde 
sa používajú malé dalekohPady so 
zámerným krížom. Farebná chyba 
je u tohto typu okulárov odstrá-
nená, ak platí e = ti = f2 = fok, 
teda ak sa výsledná ohnisková 
vzdialenost okulára rovná vzájom-
nej vzdialenosti oboch šošoviek. 
V takomto prípade by však ohnis-
ká šošoviek ti a f 2 splývali s ich 
rovinnými plochami, na ktorých 
sa často usadzujú rózne nečistoty, 
ktoré by potom rušili obraz. Preto 
sa vzdialenost šošoviek zmenšuje 

takže f2 = 

~ 

Ramsdenov okulár 

na hodnotu e = - - 2-- fs. Achro-
3 

matičnost sústavy je líce rnierne 
porušená, čo je však zanedbatelné. 
Ostatné optické chyby sú rovnako 
velké ako má Huygensov okulár 
a zvyšková otvorová chyba je do-
konca o niečo menšia. Ramsdenov 
okulár je velmi jednoduchý, a 
preto sa dá Yahko zhotovit aj 
v amatérskych podmienkach, ne-
smieme však volit ,príliš malú oh-
niskovú vzdialenost sústavby.Oč-
ná šošovka móže mat aj menší 
priemer ako kolektív. 

Kellnerov okulár je zdokonale-
ný Ramsdenov typ s tmeleným oč-
ným členom, ktorý koriguje fareb-
nú chybu polohy. Optickú sústa-
vu tohto typu okulára volíme tak, 

Abbeho okulár 

aby bola korigovaná aj otvorová 
chyba a koma. Kellnerov okulár 
je vhodný na zbežné ,pozorovanie 
(triédre, hYadáčiky, zameriavacie 
dalekohPady, ale aj obrie binary 
na prehliadky oblohy a hPadanie 
komét). Jeho konštrukcia a výpo-
čet optickej sústavy je ovePa ná-
ročnejší než u predchádzajúcich 
typov okulárov. 

Kellnerov okulár 

Abbeho ortoskopický okulár sa 
v astronomickej praxi používa 
velmi často, lebo umožňuje kon-
štrukciu optického systému s ma-
lou ohniskovou vzdialenostou (3-
5 mm) a pritom jeho výstupná pu-
pila je 'dostatočne vzdialená od 
očnej šošovky. Kolektív sa skla-
dá z troch šošoviek, ktoré sú tme-
lené, takže optické straty +sú velmi 

~ 

malé. Pri veTkom zváčšení okulá-
ra má výstupná pupily malý prie-
mer, a preto nemusíme korigovat 
otvorovú chybu a komu. Odstra-
ňuje sa len furebná chyba, astig-
matizmus a sklenutie obrazového 
popa. Ortoskopioký Abbeho okulár 
je vhodný pre svetelné objektívy 
a pri pozorovaní s velkým zváčše-
ním. 

Symetrický okulár sa skladá 
z dvoch tmelených achromatic-
kých členov, ktorých vzájomnú 

Symetrický okulár 

vzdialenost volíme čo najmenšiu. 
Pre zhodné ohniskové vzdialenosti 
oboch členov Íi = f2 potom platí 

fok — -- ~  ti. Tento typ je vhod-

ný aj pre konštrukciu krátkooh- 
niskových okulárov. Symetrický 
okulár možno pri vhodne vybra-
ných členoch zostavit aj amatér-
sky. 

Často sa používa aj širokouhlý 
symetrický Erfleho okulár (2T' = 
70°), ktorý sa skladá zo symetric-
kého okulára a bikonvexnej šo-
šovky. V tejto sústave je potrebné 
korigovat velké množstvo optic-

~~ 

Erfleho symetrický s"irokouhiý 
okulár 

kých chýb, pretože okulár má pri 
krátkej ohniskovej vzdialenosti 
velké zorné pole. 

Okrem týchto typov okulárov sa 
v menšej miere používajú aj špe-
ciálne, zložité konštrukcie, avšak 
výpočet takejto optiokej sústavy 
a jej korigovanie sa nezaobíde bez 
použitia výpočtovej techniky. Pre 
amaténske zhotovenie je vhodný 
Huygensov a Ramsdenov typ 
okulára, treba však použit kvalit-
né šošovky vhodných parametrov, 
aby takýto okulár mohol konku-
rovat kvalitným továrenským vý-
robkom. 

ohnisko F — bod na optickej osi. Za ideálnych podmienok sa v ňom pre-
tínajú všetky lúče, ktoré vaatúpili do šošovky (dopadli na zrkadlo) 
rovnobežne s optickou osou 

ohnisková vzdialenost f — vzdialenosf medzi ohniskom a stredovou ro-
vinou šošovky, resp. celej optickej sústavy 

optická stredová rovina šošovky — určujú ju hody, v ktorých sa pretínajú 
obe plochy šošovky. Táto rovina pretína ,optickú os v optickom strede 
šošovky O 

svetelnosf objektívu — pomoc medzi jeho priemerom (vstupnou pupilou) 
a ohniskovou vzdialenosfou 

tmelená sústava — skladá sa z dvoch alebo viacerých šošoviek, ktoré sú 
navzájom stmelené. Každá šošovka je zo skla s rozdielnym indexom 
lomu (lom svetla je teda v každej iný), čím sa dosahuje lepša kva-
Uta obrazu 

zdanlivé zorné pole okulára — uhol, ,pod ktorým vidíme otvor jeho clony 
zo stredu výstupnej pupily 
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Orionidy '84 
Každoročne s príchodom októb-

ra začína medzi pozorovatePmi 
meteorov vrenie — ved' okolo 
21. 10. má maximum svojej čin-
nosti jeden z hlavných meteoric-
kých rojov — Orionidy. V posled- 
ných rokoch však toto vrenie býva 
čoraz mohutnejšie, pretože mater- 
ským telesom Orioníd je práve sa 
blížiaca Halleyova kométa. Mož-
nost sledovat roj a jeho materskú 
kométu sůčasne vnáša do pozoro- 
vania nový prvok, ktorý v minu-
lom roku sústredil na pozorovanie 
Orioníd záujem velkého množstva 
astronómov. Do pozorovania Orio-
níd sa preto zapojili stovky záu- 
jemcov: profesionálni i amatérski 
pozorovatelia meteorov, jednotliv-
ci i skupiny využili pri vlaňajšom 
pozorovaní Orioníd prakticky 
všetky známe metódy súčasnej 
meteorickej astronómie. V celo- 
svetovom meradle má naša me-
teorická astronómia popredné po- 
stavenie — tradíciou i aktivitou 
pozorovacích skupín. Navštívme 
teda niekoYko miest, kde sa v mi- 
nulom roku Orionidy pozorovali. 

JASENINA 
Menšiu expedíciu za Orionidami 

spoloěne zorganizovali v dňoch 
18.-23. 10. 1984 KH v Banskej 
Bystrici a OL'H v Liline a Rimav-
skej Sobote. Pozorovania na Jase-
nine (blízko miesta, kde už každo-
ročne býva jedna zo staníc CME) 
sa zúčastnilo 15 pozorovateTov, 
ktorí si naplánovali 5 pozorova-
cích nocí. Vydarila sa však iba 
noc 21./22, októbra, počal ktorej 
pozorovali dye skupiny. Vizuálna 
skupina v zložení 5 pozorovate-
Pov -I- zapisovatel zaregistrovala 
za 8 hodín (od ósmej večer do 
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štrtej .ráno) 289 meteorov, z kto- 
rých 91 patrí k Orionidám a 34 
k roju E Geminíd. Priemerná 
frekvencia pre Orionidy, reduko-
vaná na radiant v zenite, vyšla 
17,1 meteora za hodinu, pričom 
u jednotlivých pozorovateiov ko-
lísala od 14 do 19 met/h. Telesko- 
picky sa pozorovali Orionidy vo 
vybraných poliach nad ,radi•antom. 
Folia boll zostavené tak, aby 
Orionidy mali v zornom poli da- 
lekohTadu smer 12 (teda leteli kol-
mo nahor). PozorovateTom sa za 
vyše šest hodín podarilo získat 
151 záznamov 'o 91 meteoroch. 
Predbežné spracovanie výsledkov 
naznačilo, že frekvencie telesko- 
pických Orioníd sa blížia k frek- 
vencii vizuálnej. 

KOŠARISKA 
Orionidám venovali pozornost 

aj na Astronomickom úseku PKO 
v Bratislave. Počas tretieho ok- 
tóbrového víkendu od 19. do 21. 
10. sa na Košariskách (čo je už 
tradičné pozorowacie miesto Bra- 
tislavčanov) zišlo zo desat pozoro- 
vatefov, ktorí si okrem Orioníd 
naplánovali aj sledovanie premen- 
ných hviezd. Vydarila sa len prvá 
noc 19./20. októbra. Počas nej za 
pat hodín štyria pozorovatelia za-
kreslili 101 meteorov, medzi kto- 
rými sa zistilo 30 Orioníd. Fred- 
bežné spracovanie výsledkov uká-

Pri pozorovaní na Jasenine sa podarilo zachytit jasný bolid —6m, ktorý pre-
letel 21, októbra minulého roku o 20h32m52s SEČ skoro presne v rovine zem-
ského rovníka. Snímka bola získaná pomocou fotoaparátu Pentacon-six 
s objektívom Flektogon 4,5/50 v spojení s rotujúcim sektorom, ktorý svojimi 
vibráciami narušil aj obraz bolidu na negatíve. Foto RNDr. Miroslav Znášik. 

zalo, že frekvencia Orioníd sa 
v tomto období pohybovala okolo 
10,7 met/h. 

ONDŘEJOV 

Orionidy majú už vyše 20 rok'ov 
stále miesto v programe meteo-
rického radaru, ktorý je umiest-
nený na Astronomickom ústave 
ČSAV v Ondřejove. Minulý rok 
boli Orionidy pozorované od 14. 
do 31. októbra, a to vždy od pol-
noci do pol deviatej ráno. Sledo-
vaním obrazovky radaru v čase 
kulminácie radiantu bolí zistené 
frekvencie, ktoré sú vynesené na 
obrázku (na zvislej •asi je počet 
ozvien za .hodinu, .na vodorovnej 
osi dátum). Prvé maximum zod-
povedá stabilnej strednej zóne 
roja, druhé (okolo 29. októbra) je 
nestabilné a bole po prvýkrát po-
zorované v raku 1978 meteoric-
kým radarom v Bologni. Podrob-
nejšie výsledky budú k dispozícii 
po premeraní filmových zázna-
mov. 

AKO NABUDÚCE 

Predbežné zhrnutie výsledkov 
teda ukazuje dobrú zhodu medzi 
vizuálnymi a radarovým pozoro-
vaním. Naviac z radarových po-
zorovaní vyplynulo, že pozorova-
tePom Orioníd treba odporúčat 
okrem stabilného maxima aj ob-
dobie 26.-30. októbra, kedy móže 
nastat druhé maximum roji (malo 
by sa prejavit hlavne pri telesko-
piokom pozorovaní a móže byt do-
konca výraznejšie ako prvé ma-
ximum). Okrem toho z teoretic-
kých prát vyplýva, že by sme mali 
zvy"šenú •aktivitu roja pozorovat 
aj v období okolo 16. októbra. Vi-
díme teda, že v budúcnosti si pre 
pozorovanie Orioníd musíme vy-
hradit snáď celú druhů polovice 
októbra. V tomto roku sú pozoro-
vacie podmienky výhodné v ob-
dobí od 13. do 25. októbra a v tom 
čase už budeme móct aj menšími 
prístrojmi pozorovat na rozhraní 
súhvezdí Býka a Blížencov mater-
ské teleso Ori'oníd, Halleyovu ko-
métu. 

RNDr. Daniel Očenáš 
Jaroslav Váňa, prom. fyz. 

Roman Piffl 
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l~ inerrratograf — ten šfastný 
vynález, ktorý nemusel dl-
ho čakat na svoje uplatne-

nie — predviedli bratia Lumierovci 
po pavýkrát práve pred deváfdesia-
tk'ni rokmi. Svet zatleskal a očare-
nie zo strieborného plátna prinieslo 
zaujímavé možnosti nielen pre zá-
bavu, záznam udalostí a rozvoj ume-
nia, ale stalo sa impulzom ;aj pre 
rozvoj techniky. Výrobcovia optiky 
sa prekonávajú v zdokonalovaní ka-
mier i premietačiek, po ktorých je 
obrovský dopyt a v záplave projek-
čných zariadení najróznejšieho dru-
hu vznikajú aj nové aplikácie. Jed-
nou z nich je projekčné planetárium 

~ 

TATIANA FABINI 

— príaatroj na pohTad ako škaredé 
kačiatko — ktorý však dokáže niečo 
nádherné:•v tmavej kupole premie-
ta dokonalý obraz hviezdnej oblohy. 
Prvé projekčné planetárium vyro-

bila v roku 1923 firma Zeiss. Od 
súčasných sa v princípe nelíši: gu-
lová „hlava" je vlastne súb,orom 
diaprojektorov a z každého sa pre-
mleta určitý úsek oblohy. Jednotlivé 
obrazy do seba presne zapadajú a 
vytvárajú dokonalú ilúziu oblohy pí-
nej hviezd ako za najjasnejšej noci. 
Jedno z, prvých Zeissových planetárií 
bolu ,inštalované v Paríži a slúžilo 
n'a výuku pilotov a lodných navigá-
lorov, ktorí pod touto umelou oblo-
hou trénovali klasická navigáciu po-
dIa hviezd. Na ta-kóto účely je pla-
netárium ideálne: móžete si nastavit 
oblohu letnú i zimnú, hviezdy nad 
Saharou alebo nad Pacifikom a ur-
čovaf zemepisnú polohu miesta, od-
kial je v daný deň a hodinu ta.kýto 
výhlad na oblohu. 

ZdanUvé putovanie hviezd od vý-
chodu na západ počas noci sa v pla-
netáriu demonštruje zrýchlene (pro-
jektor sa plynule otáča elektromoto-
rom) a na pozadí hviezdnej oblohy 
ešte rýchlejším tempom putujú pla-
n®ty. leh polohy na dané dni a roky 
bolo treba v prvých, jednoduchých 
planetáriách z času na čas nastavo-
vat podla astronomickej ročenky; 
dnes už výrobca dodá ku projektoru 
planét aj kompletný program, takže 
napríklad v prešovskom planetáriu 
si móžeme premietnut, aké zaujíma-
né konjunkcie bude vidno na oblohe 
do roku 2065. 

Planetárium sa stalo prífažlivým 
výrobným artiklom pre velkých vý-
robcov optiky — Minolta, Goto, Spitz 
Laboratories a ďalšie — snád aj pre-
o, že týmto prístrojom móže výrob-

ca demonštrovaf pred širokou ve-
rejnosfou presnosf svojej výroby a 
vtipnosf konštrukcie. O nové nápady 
nebola núdza. Vznikali projektory 
na zobrazenie polárnych žia'rí, ko-
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Orloj na Pallazzo del Capitano v Padove pochádza už z polovice 14, storočia. 
Ukazuje nielen čas a dátum, ale aj polohu Sluka a Mesiaca voči Zemi, me-
sačné fázy a polohu Sluka na oblohe. 

mét a meteorov, našli sa možnosti 
ako znázornit výhrad na oblohu 
z róznych nadmorských výšok, z Me-
siaca, či z letiacej kozmickej lode. 
A ,pretože divadlo hviezdnej noci 
chceli mat všetky váčšie mestá, za-
čali sa vyrábat rézne druhy plane-
tárií — od prístrojov, ktoré sa 
umiestňujú do vetkej, vyše 20-metro-
vej kupaly až po školské miniplane-
táriá, okých je len v Japonsku do 
50 tisíc. 

Planetárium začala svoju kariéru 
ako vynikajúca a v mnohom •nena-
hraditelná názorná pomócka pri 
vyučovaní astronómie, ale aj mých 
predmetov a zároveň ako pútavý 
nástroj na popularizáciu. Nezastalo 
však len psi tom. Možnosti, ktoré 
dáva stále dokonalejšia projekčná 
technika, začali sa využívat aj na 
zábavno-náučné a kultúrne progra-
my. Cestopisy, história poznávania 
vesmíru, pásma vedecko-fantastic-
kej literatúry — to dáva cítit, •že pla-
netárium má zaujímavú a ešte zda-
leka nie využitú škálu výrazových 
prostriedkov. 

V súčasných planetáriách (akým 
je aj typ Cosm'orama vyvinutý 
v Zeissovych závodoch, ktorý vidíme 
na kresbe) sú riadené ,počítačom ale-
len všetky pohyby prístroja, ale aj 
celý program — od pomalého zhas-
nutia svetiel cez premietanie, komen-
tár a ozvučenie. Dlho sa tvrdilo, že 

dušou planetária je človek — de-
monštrátor, kterého bezprostredný, 
pútavý výklad vytvorí kontakt s pub-
likom. Vývoj planetárií sa však 
sčasti uberá tou istou cestou, akou 
prešla aj kinematografia, ktorá dnes 
už nepotrebuje komentátora, ani hu-
dobný doprovod. Dobrý, profesionál-
ne urobený program návštevníka 
zaujme a rovnako ako v kine nám 
nijako nevadí, že sa premieta auto-
maticky. Lektor je nevyhnutný až 
keá treta odpovedat na °otázky a svoj 
výklad maže opat dopinit názorným 
premietaním. 

Planetárium, tak ako ho poznáme 
dnes, je teda dietatom projekčnej 
techniky. Jeho rodokmeň je však 
ovela starší. Za jeho dávnych pred-
kov mažeme považovat všetky zaria-
denia, ktoré slúžili na znázornenie 
pohybu nebeských itch es — a tých je 
celý rad. Vširnime si napríklad ar-
milárne sféry — prístroj stapovekej 
astronómie, ktorý slúžil na meranie 
polóh nebeských •telies na oblohe. Tú-
to funkciu mal síce aj ástroláb, kbo-
rý bol podstatne presnejší, ale aj 
náročnejší. Na bežné, pohotové me-
rania, napr. polóh planét, sa preto 
používali armilárne sféry, ktorých 
výhodou bola názornost. Jednotlivé 
armily (prstence) 1rkaiovali polohu 
význačných kružníc na oblohe (pre-
dovsetkým polohu ekliptiky voči 
rovníku), a preto sa tento prístroj 

využíval aj ako pomócka pri výpoč-
tech. Neskór prevládla jeho funkcia 
názornej pamócky a v stredoveku sa 
zhotovujú stále komplikovanejšie a 
zdobenejšie armilátme sféry, drevené 
i kovové, ktoré majú okrem rovníka, 
ekliptiky, epoludníka a obzoru aj dal-
šle prstence na znázosnenie obratní-
kov, polárnych kruhov, na znázorne-
nie dráhy Slnka, Mesiaca a planét po 
oblolie. 

O tom, že už Hipparchos demon-
štroval pohyby nebeských telies po 
oblohe pomocou nejakého zariadenia 
na pozorovanie, zmieňuje sa Cicero, 
ktorý cituje staršie pramene. Maže-
me sa iba domnievat, že polo posta-
vené na spósob armilárnych sfér a 
Putovat, že pramene sú skúpe na 
podrobnosti. 

V 17. storočí sa začínajú stavat 
velké, až 6-metrové „hviezdne klen-
by". Pod takúto umelú nebeskú klen-
bu sa mohlo zhromaždit dost velké 
publikum a pri svetle olejových lámp 
mohli obdivovat zlatem namalované 
hviezdy a súhvezdia, znázornené ale-
gorickými .kresbami. Prvé zariadenie 
takto druhu, tzv. g'otborpská hviezd-
na klenba, umieztnená dnes v Lo-
monosovom .múzeu, znázorňovala aj 
zdanlivý plohyb hviezd po oblohe: jej 
vnútrajškom prebiehala os, okolo 
ktorej sa umelá obloha otáčala po-
mocou sústavy •kolies a prevodov. 
Zariadenie bole na vodný pohon. 
Hviezdne klenby bývali aj na ručný 
pohon a dokonca sa stavali aj v ča-
soch, keá už sa na ich pohyb mo-
kol použit elektromotor. Hvlezdy, 
spočiatku namalované, znázorňovali 
sa neskór dierkami róznej velkosti, 
cez které prenikalo avetlo. Hviezdna 
klenba, postavená v Chicagu r. 1912, 
má aj ekliptiku z množstva uzaitvá-
rateYných dierok, takže sa tu dala 

Plrmilárne sféry Gualta Arsenia 
z roku 1562. 
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Telúrium — učebná pom8cka na znázornenie obehu 
Zeme a Meslaca okolo Slnka. Prístroj zhotovil v polo-
vici minulého storočia L. Bokma, astronóm na univer-
zite vo Franekeri, v Holandsku. Pohon je mechanický; 
pri otáčaní klukou sa postupne Mesiac dostane do tie-
ňa Zeme (nastáva zatmenie Mesiaca) alebo do polohy, 
v ktorej vrhá svoj tieň na Zem (zatmenie Slnka). 

znázornit aj poloha planět. Pravda, 
demonštrovat pohyb planět už na ta-
komto zariadení nebolo možné. 

V časoch, kec? sa ešte len začínajú 
stavat tieto kolosálne nebeské klen-
by, sú na vrchole dokonalosti mé 
zariadenia.— mechanizmy poháňané 
hodinovým stroj om, ktoré mčžeme 
považovat za starších a vznešenej-
ších predkov súčasny'ch planetárií. 
Zachovali sa mnohé majatrovské die-
la, najmá astronomické hodiny —
orloje, zcstrojené ešte pred vys ále-
zom kyvadla, ktoré ukazovali nielen 
čas, ale aj vzájomnú polohu Slnka 
a Mesiaea voči Zemi, mesačné fázy, 
prípa'dne aj výšku Sluha nad obzo-
rom v jednotlivých ročných obdo-
biach a dalšie údaje. Pohyblivé fi-
gúrky, ktoré na pražskom orloji ob-
dtvujú davy ludí, sú len nenáročná 
mechanická hračka z neslcoršej doby 
oprati skutočnej hodnote tohto dke-
la, ktoré dokumentuje umenie astro-
nomické. Už samotná myšlienka me-
rat jedným sbrojom času chod uda-
lostí pozemských i nebeských je 
velkolepá a jej náznak nachádzame 
už v Danteho Božskej komédii —
v prirovnaní obehu nebeských sfér 
ku pohybu koliesok v hodinách. 

Mechanické kolieskové hodiny, ten 
velký technický vynález Európy, do-
viedla k dokonalosti .dvojica Holan-
clanov — fyzik a matematik Chri-
stian Huygens svojím vynálezom ky-
vadlových hodín, ktoré spolu s ním 
postavil hodinársky majster Johanes 
van Cuelen de la Haye. Výsledkom 
ich spolupráce bol velmi masný a 
pritom podstatne menší hodinový 
stroj, čo okrem mého umožnilo zho-
tovit malé stolové hodiny, ktoré 
okrem času ukazovali aj vzájomnú 
polohu Zeme, Slnka a Mesiaca. Jed-

Pohlad na mohutný hodinový stroj planetária vo Frane-
keri. Je zaujímavé, že vtedajšie prevodové kolesá nemali 
ešte ozubenie, ale kolíky. 

no z takýchto miniplanetárií posta-
vil hodinár John Rowley pre grófa 
Onreryho. A ,pretože sa tento pekný 
prístoj stal velmi známy, názov 
„orrery" sa v angličtin zaužíval pre 
všetky zariadenia poháňané hodino-
vým strojom, ktoré ukazujú polohu 
nebeských telies — či už sú to malé 
stolové alebo velké astronomické ho-
diny, alebo aj mechanické planetáriá. 

Planetáriá poháňané hodinovým stro- 
jom stavali sa aj začiatkom nášho 
storočia. Tento prístroj pochádza 
z r.1910. 

Ěra mechanických planetárií do-
siahla vrchol majstrovstva v 18. sto-
ročí v Holandsku — domovin zdo-
konaleného hodinového stroj a. V uni-
verzitnom meste Franekeri postavil 
Eise Eisinga planetárium, ktoré si 
zaslúži bližší popis, a preto mu ve-
nujeme otsobitný člámok. 

Rodokmeň súčasných planetárií by 
nebol úpiný, keby sme aspoň nespo-
menuli velkolepé renesančné pred-
stavenia s pozlátenou klenbou 
hviezdnej oblohy, alegorickými ,po-
stavami planét a húfom anjelov, 
v záplave svetiel a lahodnej hudby, 
ktoré sa konali pil niektorých sláv-
nostných udalostiach a ich prípravu 
mali na starost významní umelci. 
Predstavenie pomadané na milán-
skom hrade r. 1490 malo dokonca 
pohyblivú scénu, ktorú urobil Leo-
nardo da Vinci. Ako píše Vasarri, na 
pevnej železnej konštrukcii, poháňa-
nej špeeiálmym meehania*nom, otá-
čal sa do kruhu húf čsmich anjelov 
— predstavovali ich asi desatročné 
deti, sediace na podstavooch — za-
tial čo na váčšom podstavci sa zvisle 
hore-dolu pohyboval mládenec, pre-
oblečený za archanjela Gabriela. 
P•ompézne predstavenie mechanizo-
vaného divadla boto udalostou, o kto-
rej vyslanci podávali správy svojim 
vládam. 

Dnešné planetárium má v sebe 
niečo zo všeitkých svojich predkov, 
presnost hodinového stroja i vzneše-
nost armilárnych sfér. Je to tak tro-
chu kino s rnožnostami laterny ma-
giky. Je v ňom vážnost posluchárne 
i bezpmostrednost malého divadla. 
Darček, ktorý technika venovala kul-
túra — a jeho možnosti ešte zclale-
ka nie sú vyčerpané. 
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POHLADNICA Z HOLANDSKA 

V holandskom Franekeri sa nachá-
dza najstaršie mechanické planetá-
rium n¢ snete, ozajstný astronomický 
klenot z 18. storočia. Vlani v augus-
te sa mi pri cestách Európou poštas-
tilo zablúdit aj dio tohto starobylého 
mestečka obklopeného malebnou prí-
rodou poloostrova Friesland. Úhlad-
nými domčekmi akoby vystrihnutými 
z ilustrácií k Andersenovým ros práv-
kam, ako si ich památám z detstva, 
si Franeker získal ihned' moje sym-
patie, podobne ako Naarden, miesto 
posledného odpočinku Jána Amosa 
Komenského. Duch starého univer-
zitného mesta s druhou najstaršou 
Alma mater krajiny po Leydene 
umocňuje dojmy z ros právania o člo-
veku, ktorý práce tu postavil uni-
kátne planetárium. Bol nim Eise Ei-
singa, tkáčsky majster, nadšený po-
zorovatel hviezdnej oblohy a nadtzný 
matematik, samouk. Planetárium do-
končil v roku 1781 po siedmich ro-
koch práce vo svojom volnom čase 
a to hlavne v noci pri svetle svie-
čok. 

Pomocou otcovho dalekohladu po-
zoroval Eise Eisinga úkazy na oblo-
ze už ako šestročný. Čoskoro sa 
v ňom prebudili mimoržadne vlohy 
pre matematiku a v štrnástich ro-
koch už mal preštudovaných 12 Eu-
klidových kníh o sférickej trigono-
metrii. Podarilo sa mu vypočítat ele-
menty slnečných a mesačných zatmenž 
a ich priebeh na polstoročie dopre-
du a napisat vedecké pojednanie 
o matematike na vyše 600 stranách. 
Všimli si ho hodnostári miestnej 
univerzity a ponúkli možnost pred-
nášat na nej matematiku a astronó-
miu. Eisžnga napriek lákavej ponuke 
octal verný tkáčskemu remeslu de-
džacemu sa v rodine z pokolenia na 
pokolenie. 

6. júna 1761 pozoroval prechod Ve-
nuše pred slnečným kotúčom. Ako 
je známe, pri tomto prechode obja-
vil Lomonosov atmosféru Venuše a 
z pozorovaní v Laponsku a Kapsku 
sa astronómovia pokúšali vypočítat 
slnečnú paralaxu. Eisinga pozoroval 
aj jasnú kométu, ktorej návrat pred-
povedal na rok 1758 Edmond Halley, 
po ktorom nesie meno. 

Úspechy nebeskej mechaniky pova-
žoval Eisinga za velký triumf vedy 
a exaktného myslenia svojej doby. 
Nemožno sa čudovat, že ho rozhorčil 
pamflet istého Eelco Aalta, ktorý tvr-
dil, že blížiaca sa konjunkcia Mesža-
ca s planétami Merkúrom, Venušou, 
Marsom a Jupiterom v súhvezdž Ba-
rana 8. máj¢ 1774 spósobi ludom 
mnoho materiálnych škódl a neštastí. 
Paniku obyvatelstva nezmiernil ani 
vysvetlujúci článok v novinách Leeu-
warder Courant napísaný na popud 
královského dvora profesorom frane-
kerskej univerzity Nicolaasom Ipey-
om. Eisinga videí príčinu paniky v ne-
vedomosti svo jich kra janov. Zdalo 
samu to nedóstojné v storočí vel-
kých pokrokov astronómie, a preto 
v ňom dozrelo rozhodnutie postavit 
vo svojom dome planetárium. Fri 
zrode myšlienky vyhotovit precízny 
model slnečnej sústavy s pohybujú-
cimi planétami sotva vytušil, že ho 

Planetárium 
vo Franekeri 

PhDr. MARIAN DUJNIČ 

to bude stát sedem rokov práce, sice 
náročnej, ale preňho radostnej. Sa-
motné výpočty trvali dva roky a 
ostávajúcich pát strávil pri konštruk-
cžž. 

Demokraticky zmýšlajúci Eise Ei-
singa sa v roku 1787 zapojil do re-
bélží voči vrchnosti a bol nútený 
odíst do exilu, zanechat láskavú 
manželku Pietje i planetárium. Do 
vlasti sa vrátil ¢ž po revolúcii v ro-
ku 1795 a nasledujúce roky prežil vo 
vetkej úct«. Vymenovali ho za člena 
akadémie a ocenili vysokým holand-
ským vyznamenanim. Umrel v po-
žehnanom veku 84 rokov. Planetá-
rium aj teras, piné dye storočia po 
svojom vzniku, piní svoje osvetárske 
poslanie ¢ ročne ho navštíví viac ako 
stotisíc návštevníkov z celého sveta. 

Nad vchodom do planetária sú vy-
tesané slová „Voersint eer Ghy be-
gint" — prezrite si, kým pre jdete. 
Kto sem vstúpi s predstavou moder-
ného projekčného planetária, je one-
dilho vyvedený z omylu. Celé plane-
tárium poháňa presný hodinový stroj, 
kyvadlo, ktoré teoreticky doviedol 
k dokonalosti Eisingov krajan Chris-
tian Huyghens v roku 1673. Z¢riade-
nie pripomína orloj, ale toto priúzke 
pomenovanie sa ne jako nehodí. Pomó-
že nahliadnutie do vkusnej brožúrky, 
ktorú si tu za pat guldenov móžete 
kúpit v hociktorom svetovom jazyku. 
V anglickej verzii je planetárium 
označené terminom „orrery" — me-

chanické planetárium, planétostroj. 
A to je ten najpriliehavejší názov. 
Na strope miestnosti vidno názorný 
obraz našej slnečnej sústavy so šies-
timž planétami od Merkúra po Sa-
turn. Na velký žžal Ežsingu bota 
siedma planéta, Urán, objavená na 
jar 1781 a vtedly sa už nedalo nič ro-
bit. Dielo boto pred dokončením a 
pre Urán neostávalo na strope už 
miesto. Kým v terajších. planetáržach 
má lektor možnost predvádzat pohyb 
planét zrýchlene, tu, v planetáriu 
Eise Eisingu prejde Jupiter svoju 
dráhu za 11 rokov a 315 dní, presne 
tak ako v skutočnosti. Čas sa tu 
zdanlivo zastavil — návštevník vidí 
„zmrznutý" obraz nášho planetárne-
ho systému. Tikajúce kyvadlo mo-
hutného hodinového strofa (váži spo-
lu s dómyselnou sústavou ozubených 
kolies vyše 400 kilogramov) je dóka-
zom, že planétostroj je predsa len 
živým zaržadením. Aj jeho planétami 
hýbe čas a len niekedy mu napomá-
ha zriaúenec planetária, kecl vyta-
huje „spadnuté" závažie. 

Planétostroj je zároveň aj nečnou 
astronomickou ročenkou. Dajú sa na 
ráom odčítat momentálne súradnice 
Slnka, Mesiac¢ a planét s presnos-
tou na oblúkovú minútu, časové úda-
je východu a západu týchto telies a 
mnoho pomocných údajov, napríklad 
poloha výstupného a zostupného uzla 
mesačnej dráhy — údaje nevyhnut-
né n¢ výpočet zatmenž. Velká otá-
čavá mapa oblohy so súhvezdiami —
planisférium, ukazuje polohu hviezd 
voči miestnemu obzoru. 

Vysoká presnost Eisingových vý-
počtov a technická dokonalost plané-
tostroja vzbudzujú úctu. Eisinga kon-
com 18. storočia zhotovil zmenšený 
a verný obraz slnečnej sústavy, aby 
šíržl poznatky o vesmíre. Slnečnú 
sústavu zniesol z vesmíru na Zem, 
aby zanechal stopu v myslení svo-
jich vrstovníkov. Ani na konci dvad-
sžateho storočia neodlehádza návštev-
ník z planetária Eise Eisžngu bez hl-
bokého zážitku. 
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Planetárium v holand- 
skom mestečku Frane- 
ker. Jeho hlavná časE, 
umiestnená na strope, 
je preciznym modelom 
slnečnej sústavy, ktorý 
ukazuje dráhy a polohy 
šiestieh v tom čase zná- 
mych planét — od Mer- 
kúra po Saturna. Na čel- 
nej stene miestnosti je 
v centre otáčavá mapa 
hviezdnej oblohy (pla- 
nisférium). Dvojica, váč- 
šich hodín po oboch 
stranách planisféria u-
kazuje, kedy v daný deú 
vychádza a zapadá Me- 
siac. Tesne ipri planisfé- 
riu je aj dvojica men-
ších hodín. Na pravých 
si možno zistiE polohu 
Mesiaca voči uzlom je-
ho dráhy: ak hodiny u-
kazujú 12 a Mesiac je v 
spine, prebieha niekde 
na Zemi zatmenie Slnka, 
ak ukazujú na 6, je zat- 
tmenie Mesiaca. Malé 
hodiny naPavo od pla- 
nisféria ukazujú vzdia- 
lenost Mesiaca od a- 
pogea. Z miestnosti vedú 
jedny dvere k hodino-
vému stroju a kyvadlu, 
druhé k prevodom a 
závažiam. Za závesom je 
manželská postel Eisin- 
govcov. Horný obrázok 
je fotografia zo súčas- 
nořti, dolu interiér pla-
netária na dobovej kres- 
be. Na dobovej olejo- 
maPbe je portrét tvorcu 
tohto unikátneho diela 
— Else Eisingu (21. 2. 
1744 Dronrijp — 27. 8. 
1828 Franeker). Snímky 
z archívu autora. 





Otvorenie 
prešovského 
planetária 

Otvorenie prešovského planetária 4, októb-
ra 1984. Na prvom zábere predseda ONV 
v Prešove PhDr. Michal Parada, CSc. pri 
slávnostnom prestrihnutí pásky a vedúci 
odboru kultúry Vsl. KNV v Košiciach 
s. Emil rigel. Slávnostný príhovor riadi-
teTky Krajskej hvezdárne a planetária 
v Prešove, Štefánie Lenzovej, prom, ped. 
Nafavo od nej s. M. Parada a s. Jozef Ja-
novský, námestník primátora mesta Ko-
šíc. Slávnostný prípitok — v popredí pra-
covník Ministerstva kultúry SSR odboru 
osvety PhDr. Rudolf Hubert, vedúci o•dde-
lenia mimoškolskej výchovy a vzdeláva-
nia. Prístroj prešovského planetária ZKP-2, 
výrobok závodov Zeiss v Jene. Záber 
z prednáškovej sály, kde na druhý deň po 
otvorení planetária prebiehal Slávnostný 
s•eminár. RNDr. Ján Štohl, CSc., predseda 
Slovenskej astronomickej spoločnosti pri 
SAV, pri prednáške o vývoji hmoty v koz-
mických merítkach. Na čiernobielych sním-
kach opat pohTad do prednáškovej sály pri 
nasledujúcom podujatí, ktorým bol kraj-
ský meteorický seminár. Snímky: J. Hu-
meňanský, K. Maštenová, R. Piffl. 

Prehliadka prešovského planetária 
bola pre nás všetkých, čo sme sa 
vlani 4. októbra zúčastnili na jeho 
slávnostnom otvorení, velkým zážit-
kom. Tretie planetárium na Sloven-
sku je skutočne krásne; má veiko-
ryso a pritom účelne riešenú budo-
vu, citlivo dotvorené interiéry a za-
nietených pracovníkov, ktorí pripra-
vili všetko tak, aby programy v no-
vom planetáriu mohli bežat hned od 
prvého dň.a napino. 

Zišla sa nás tu takmer stovka —
vzácni hostia zo straníckych a štát-
nych orgánov Vsi, kraj a, okresu Pre-
šov i vedenia MsNV Prešov, zástup-
covia Ministerstva kultúry SSR a 
všetkých Tudových hvezdární a pra-
covísk Astronomického ústavu SAV, 
ako aj astronómovia-amatéri. Ne-
chýbali ani hostia z družobného pla-
netária v Cotitbuse a boli tu aj ve-
dúci .stavebných oragnizácií, ktoré sa 
na výstavbe nového planetária po-
dieIali. V týchto siávnostných chví-
Tach mohli skúmat účinok výsledné-
ho diela na dojmoch, akými zapóso-
bilo na nás, prvých návštevníkov. 

Medzi °prítomnými bol aj Jozef Ja-
novský, dnes námestník primátora 
mesta Košíc, ktorý sa vo svojej pre-
došlej funkcii vedúceho odboru kul-
túry ONV v Prešove zaslúžil o to, 
aby sa stavba novej budovy s pla-
netáriom dostala do plánu 7. pátnoč-
nice. Nie je to totiž tak dávno —
iba šest rokov — odvtedy, čo sa pre-
šovská hvezdáreň prestahovala z pro-
vizórnych miestností v centre mesta 
do obnovenej budovy bývalej vodá-
renskej veže. Vynovená budova ni-
jako nebola núdzovým riešením, 
avšak pracovníci ,prešovskej hvezdár-
ne, ktorí sa na svoju hvezdáreň vždy 
dívali z hradiska dlhodobých •per-
spektiv, považovali za nutné začat 
neodkladne s výstavbou dalšieho 
objektu, ktorý by slúžil výlučne na 
popularizáciu astronómie. VýhTado-
vo sa s postavením novej hvezdárne 
s planetáriom rátalo, aj projekt bol 
už hotový. Záviselo však od rozhod-
nuitia návodného výboru, aké miesto 
v poradí dóležitosti určí ;pre túto 

stavbu. Stavat sa začalo už v roku 
1980 — teda dva roky po tom, čo sa 
prešovská hvezdáreň stahovala do 
renovovanej vodárenskej veže. 

—Stretávali sme sa s pochopením 
a záujmom, — spomína riaditelka 
Krajskej hvezdárne a planetária 
v Prešove Štefánia Lenzová, — už 
pri tvorbe architektonickej štúdie, 
ktorú vypracoval Ing, arch. Christo 
Ciporanov z prešovského ateliéru 
Drupos, som mala pocit, že pre na-
še planetárium spravia Iudia v na-
šom kraji oveTa viac než je ich bež-
ná povinnost. Podporu sme malí aj 
na Vsi. KNV a Noci išlo o atypickú 
budovu, našli sme dobrú formu spo-
lupráce aj so stavebnými organizá-
ciami. 

Hoci hvezdáreň a planetárium tvo-
ri dnes jeden celok, holi to vlastne 
dye stavby, každá s rozpočtom 2 mil. 
korún. Budova nie je rozmerná, ale 
vdaka tomu, že nemá hluché, ne-
využité miesta, pósobí priestranne. 
Tento dojem získate už vo vstupnej 
hale, kde projektant predvídavo a 
vePkoryso rátal s priestormi pre dye 
triedy žiakov, ktoré sa tu zhromaž-
dia pry, než sa rozdelia do dalších 
mies•tností — či už prejdú chodbou 
do planetária, alebo vojdú do pred-
náškovej sály, alebo do priestoru 
hvezdárne s kupolou .a dalekkohia-
dom. Planetárium má 68 miest (po-
hodlných kresiel) a podobné rozmery 
má aj stupňovito vyriešená prednáš-
ková sála. Pod týmibo priestormi sú 
v suteréne dielne, sklady, fotolabo-
ratórium a dalšie pomocné miest-
nosti. 

Tretie planetárium na Slovensku 
máme teda v 70-tisíoovom okresnom 
meste Prešove. Prvé boto v Košiciach 
(otvorené r. 1975) a druhé v Hurba-
nove (od r. 1983). 

—Areál prešovskej hvezdárne je 
už po ukončení tejto stavby defini-
tívne dobudovaný, — dadáva ešte 
s. riaditePka Lenzová, — a teraz má-
me v pláne venovat sa výstavbe dal-
ších hvezdární a planetárií v našom 
kraji. 

—rp-
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NAVŠTIVTE 

KOŠICE 

Košické planetárium je v centre 
mesta, v areáli technického múzea. 
Tento rok dovíši desat rokov svojej 
činosti; vybudované bole a'ko prvé 
planetárium na Slovensku. Póvodný 
prístroj ZKP-1, ktorý pracoval od 
decembra 1975 a mal len jednu pro-
jekčnú hlavu, bol vymenený v júni 
1982 za modernejší typ ZKP-2, kto-
rý je dopinený aj o projektor slneč-
nej sústavy a diaprojekbor• s magne-
tofgnom. V kupole s priemerom 8 
metrov je 41 miest pre návštevníkov. 
Toto planetárium ročne navštívi do 
25 tisíc Tudí. 

O práci košického planetária ho-
vor jeho vedúca, dr. Jana Belešová: 

— Činnost nášho planetária je za-
meraná predovšetkým na pomoc pri 
vyučovaní asturonómňe, která sa po-
dTa nových školských osnov vyučuje 
už na ZŠ ako súčast učiva zemepi-
su, resp. fyziky. Od utorka do pkat-
ku sa pine venujeme hromadným 
školským návštevám. Pre jednotli-
vých záujemcov mávame programy 
v nederu, a to o 10,00 a 11,30. Móžu 
však príst aj v týždni a pripojit sa 
k niektorej školskej skupine. Záujem 

o názorné vyučovanie v planetáriu 
je velký, návštev zo škál je hodne, 
a proto treba hromadné návštevy 
ohlásit aspoň týždeň vopred, najrad-
šej telefonicky. 

Naše programy máme prispósobe-
rié pre rózne vekové a záujmové 
skupiny. Pse najmenších tradičně 
rozprávky (Kométka Žanetka, Krava 
na Mesiaci a mé), žiakom základných 
škál vysvetrujeme vznik mesačných 
fáz a oboznámime ich so slnečnou 
sústavou, pre gymnazistov a vysoko-
školákov máme už náročnejšie par-
tie z astronómie. Zariadenie plane-
tária nám umožňuje názorne vysvet-
kit systém astronomických súradníc, 
ukázat precesný pohyb Zeme. O ďal-
ší program, zameraný na sveboná-
zorovú výchovu, majú záujem naj-
má zvázzácke skupiny, brigády socia-
listickej práce a skupiny stranicke-
h,o vzdelávania. 

Okrem samotného programu všet-
kým návštevníkom predvedieme 
možnosti nášho planetária. Uvidia 
postavenie súhvezdí a polohy planét 
v najbližšom období a obyčajne na 
závor si s planetárium zacestujeme. 

HURBANOVO 

Planetárium v Hurbanove je u-
miestnené v novej budove areálu 
SÚAA. Hoci bolo oficiálne otvorené 
až v decembri 1983, už v priebehu 
roka uvítalo mnohých návštevníkov, 
najmi; skupiny zo škál. V kupole 
s priemenom 6 metrov je umiestnený 
prístroj ZKP-1, ktorý umožňuje 
pmojekciu severnej oblohy. Planetá-
rium je pomerne malé, má 40 miest, 
tieto rozmery však dovolujú bez-
prostrednejší kontakt publika s pred-
nášateTom. Ročne navštívi hurbanov-
ské planetárium zhruba 9 tisíc náv-
števníkov. 

O možnostiach a perspektívach 
planetária nás informoval pracovník 
metodického oddelenia SÚAA Peter 
Augustín, prom. ped.: 

— Prvoradou úlohou nášho plane-
tária je pomáhat školám, aby vy-
učovanie astronómie bole prítažlivé. 
Exkurzie prijímame každý deň, tre-
ba si však vopred dohodnút termín. 
Jednotlivým záujemcom sa venuje-
me hlavne vo štvrbok a piatok v po-
poludňajších hodinách, v zime do 20., 
v lete do 22, hodiny. Okrem návšte-
vy planetária si móžu prezriet našu 
hvezdáreň, oboznámii sa s jej histó-
riou a prístrojmi a ak to umožní po-
časie, aj pozorovat. 

Zabal sme pripravili základné 
programy, diferencované podla veku 
žiakov a typu škol. Štvrtákom pred-
vedieme program o slnečnej sústave, 
siedmaci si zacestujú po poludníkoch 
a pozrú si rozdiely v zdanlivých po-
lohách hviezd. Pre stredoškolákov a 
astronomické krúžky sme pripravili 
program venovraný astronomickým 
súradniciam. Všetky programy sú do-
pinené ukážkou možností planetária 
a postavenia súhvezdí a planét v da- 
nora období. Zatiar ich predvádzame 
naživo, no dokončujeme už ich spi-
sovanie a preklad do cudzích jazy-
kow. Samozrejme, chystáme aj nové 
programy a zároveň sa snažíme 
v planetáriu realizovat niektoré tech-
nické úpravy, čím by sa mala zlepšit 
aj kvalita a názornost našich prog-
ramov. Už v najbližšom čase dokon-
číme označenie svetových strán, pólu 
eklipttiky, azimutov, pripravujeme 
projektor polámej žiare a pomocou 
projektora komét by sme chceli de-
monštrovat aj vzhlad práve sa blí-
žiacej Halleyovej kométy. 

NAŠE 'PLANETÁRIA 

PREŠOV 

Prešovské planetárium, vybudova-
né ako tretie na Slovensku, je 
umiestnené v novej budove Krajskej 
hvezdárne na Revolučnej ulici. Pre 
verejnost bolo 'otvorené vlani začiat-
kom októbra a za prvých pat mesia-
cov činnosti ho navštívilo vyše 15 
tisíc Iudí. Prístroj planetária ZKP-2 
je v kupole s priemerom 10 metrov, 
v ktorej je 68 miest pre návštevní-
kov. 

Pa'ogram prešovského planetária a 
plány do budúcnosti nám priblížil 
vedúci výchovno-vzdelávacieho od-
delenia Krajskej hvezdárne v Pre-
šove, PaeDr. Juraj Humeňanský: 

— Naše planetárium je prístupné 
verejnosti od uborka do soboty. Den-
ne mávame pát programov, které 
majú pevne stanovené začiatky o 9., 
13., 14., 16. a 18. hodine. Prvé štyri 
programy venujeme školským vý-
pravám a sú zostavené tak, aby zod-
povedali veku a učebným osnovám 
je dopinený o ukážku možností náš-
vsetkých typov škál. Každý program 
ho planetária, ktoré postupne dopl-
ňame o ďalšie prídavné zariadenia. 
máme teda v 90-tisícovom okresnom 
Všetky programy máme nahrané na 
magnetofón, ktorý je synchronizova-
ný so zadpovedajúcim rpočtom dia-
projektorov. Po dopinení technického 
vybavenia planetária by sme sa vadl 
pokúsili o úpinú alebo aspoň čiastoč-
nú automatizáciu jeho prevádzky. 

Návštevnost nášho planetária je 
prakticky stopercentná a dopyt stále 
prevyšuje ponuku, veď derme k nám 
prichádza do 300 Iudí. Proto je po-
trebné •každú hromadnú návštevu 
ohlásit najmenej mesiac vopred, naj-
radšej telefonicky. Trocha Iahšie to 
majú jednotliví záujemci, •protože ak 
je miesto, móžu sa pripojit k hoci-
ktorej hromadnej návšteve. Inak •pre 
verejnost pripravujeme vždy o 18,00 
večerné programy. Sú to divadlá 
hudby „Pod hviezdnou oblohou", kto-
rých obsah sa obmieňa, alebo špe-
aiálne programy, ktoré sú venované 
hlavne boju 7a mier a využívajúpla-
netárium ako d'ojmovú kulisu. Pripra-
vujeme aj veTa ďaiších programov 
a tie, o které je velký záujem, reprí-
zujeme. O všetkých našich progra-
moch pravidelne informujeme v kul-
túrnom mesačníku mesta Prešova. 
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Ked' som sa chystal do Rimavskej So-
boty na Prvý celoslovenský seminár 
o brúsení optiky (konal sa vlani v polovici 
novembra), tešil som sa na stretnutie 
s l'uďmi, ktori sa zaujímajú o astronómiu 
a radi si aj sami niečo spravia, no nepripi-
soval som váčší význam samej nápini 
seminára, veď o brúsení som už čo-to 
čítal, počui a niečo som skúsil aj sám. Bol 
som však rád, že seminář povedie ing. 
Milan Vlček, ktorého poznám ako výbor-
ného praktika a ktorý vstúpil do povedo-
mia tých, čo sa o ďalekoh(ady aspoň 
trochu zaujímajú, najmá svojím Obrom 
pro panelák, ktorý predstavil aj na strán-
kach Kozmosu. Názor som si ale musel 
zmeniť hned' na začiatku, ked' Ing. Vlček 
začal vybal'ovat rózne pomócky na brú-
senie a rozhovořil sa o histórii brúsenia 
optiky. Predovšetkým ma zaujalo, že 
presnosť plochy, akú dokážu vyrobit naj-
lepší brusiči, je váčšia ako pri strojovej 
výrobe —až dvadsaťpátina vinovej dížky 
svetla (asi 2.10 metra). Takúto presnosť 
ale možno dosahovat až po vybrúsení 
desiatok, ba stovíek zrkadiei a nestačí len 
množstvo vybrúsenej optiky, brusičom sa 
asi treba narodit. Dalej ma překvapilo, že 
nie z každého skla sa dá brúsiť; stačia len 
dva polarizačné filtre a sklo hravo otestu-
jeme. Na nedostatok brusiva si sťažuje 
asi každý amatér, ale dozvedel som sa, že 
v núdzi stačí rozbiť brúsny kameň a bru-

sivo si osievaním a plavením móžeme 
pomerne Pahko vytriedit'. Ked' sme po 
niekol'kých hodinách točenia plechovkou 
vyzerali krásny kotúč skla, boto mi jasné, 
že so sklom už problémy nebudú. To bole 
zatiaP len prípravy na samé brúsenie. Pri 
hrubovaní, brúsení a leštení sme nemu-
seli donekonečna chodit' okolo podložky 
(niekedy sú to při jednom zrkadle aj tři 
kilometre), pretože stačí jedno ložisko, 
oska, malý stojan a mažete pri brúsení 
hodí aj ležat. Výroba leštlacej podložky 
dala zabrat asi každému, smolu sme aj 
pripáltli, jej tvrdost však bota akurát. Nie-
ktorý sa zamazali aj od leštiva, to najdóle-
žitejšie ale prišlo nakoniec: skúška kvali-
ty zrkadla. Zrkadlo móže byt akokol'vek 

lesklé a bez jediného škrabanca, jeho 
kvalitu však ukáže až Foucaultova tieňo-
vá skúška, ktorú ing. Vlček nazval „tuše-
nie tíeňa". Zrkadio, ktoré sme na semináři 
vyleštili, boto celkom pekné. Najlepšie na 
záver — optický systém, ktorý představil 
ing. Vlček, nemá zatial' obdobu a móže 
byt snom každého amatéra — ved' kto by 
nechcel namiesto dvoch prístrojov len 
jeden, ktorý je zároveň astrokomorou 
i hl'adáčikom. V najlepšom však treba 
prestat, a tak sme sa po štyroch dňoch 
s hvezdárňou v Rimavskej Sobote rozlú-
čili. Odchádzal som (snáď ako každý) 
s predsavzatím, že doma sadám hned' do 
práce, aby som na letné praktikum nepri-
šiel s prázdnymi rukami, ale aj s trochou 
vlastných skúsenosti. Dúfam, že nebu-
dem sám. 

ROMAN PIFFL 
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VÝCHODY A ZÁPADY MESIACA 

Paseier • • ' ~ Panna 
~ O

O 5236 

Údaje sú v SEČ a platia pre stredné 
východ západ Slovensko (—lh F7' , 48° 40') 

m h m 

VÝCHODY A ZÁPADY SLNKA 

východ zápari 
deň h m h m 

00 5 09 4.4. 5 17 18 18 
53 6 36 8.4. 5 07 18 24 
13 9 54 12.4. 4 59 18 30 
00 14 38 MESAČNĚ FAZY 16. 4. 4 F1 18 36 
57 19 04 20.4. 4 43 18 42 
30 23 34 deň h m fáza 24.4. 4 36 18 48 
23 1 57 28.4. 4 29 18 54 
53 3 30 5.4. 12 33 spin 2.5. 4 22 18 59 
47 5 02 12.4. 5 42 III 6.5. 4 15 19 05 
50 8 49 20.4. 6 23 nov 10.5. 4 08 19 11 
24 13 36 28.4. 5 26 I 14.5. 4 03 19 16 
21 18 02 4.5. 20 54 spin 18.5. 3 58 19 21 
10 22 28 11.5. 18 35 III 22.5. 3 54 19 26 
28 0 31 19.5. 22 42 nov 26.5. 3 50 19 31 
51 1 53 27.5. 13 57 I 30.5. 3 47 19 35 
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Súhvezdie Raka (Cancer) na snímke fotografického 
atlasu Skalnaté Pleso. Je to zvieratníkové súhvezdie, 
ktoré ešte v týchto •mesiaooeh móžeme pozorovat večer 
nad západným obzorom. Kedže takmer všetky hviezdy 
tohto súhvezdia sú slabšie ako 4m, je celé súhvezdie 
nenápadné a už pri slabšej viditelnosti sa stáva celkom 
nepozorovatelným. Najjasnejším objektom súhvezdia je 
otvorená hviezdokopa M 44, často nazývaná Jasličky 
(Praesepae). Nájdeme ju i bez dalekohTadu približne 
v strede súhvezdia medzi hviezdami ; Cuc a BCuc. V mi-
nulosti táto hviezdokopa slúžila na predpovedanie po-
časia, pretože už i najslabšie riasové mraky (cirrus), 
ktoré často signalizujú približujúci sa studený front, 
spósobujú, že hviezdokopa sa stáva neviditelnou. Pri 
dobrých pozorovacích podmienkach ju volným okom 
vidíme ako malý hmlistý obláčik 3,9m. Jasnost hviezd 
v M 44 je tak slabá, že ani najlepšie oko nerozlíši 
jednotlivé z nich. No už použitím najjednoduchšieho 
d'alekohladu sa nám hmlistý obláčik premení na p6-

sobivý rhluk hviezd. Kedže ide o skupinu hviezd ro-
zloženú na veTkej ploehe, musíme pri jej pozorovaní 
použit len malé zvňčšenie; získame tak velké zorné 
pole a móžeme vidief celý útvar naraz. Už Hippokrates 
poznal túto otvorenú hviezdokopu, a to .pod menom 
„Malý oblak". Galilei v nej pomocou svojho jednodu-
chého ,áalekohTadu napočítal asi 40 hviezd. V oblasti 
hviezdokopy dnes rozlišíme viac ako 600 hviezd —
s určitostou však vieme, že len asi 320 z nich s jasnos-
tou v rozmedzí 6m-14m k M 44 skutočne patrí. Medzi 
rozptýlenými hviezdami sa naehádza i niekolko ga-
laxií. OveTa váčšie množstvo galaxií však leží západne 
od hviezdokopy (na snímke v označenom rámčeku), kde 
na ploche s priemerom okolo 8 stupňov vytvárajú velké 
mračno galaxií — známu kopu galaxií v súhvezdí 
Raka. Najnovšie výskumy však naznačili, že táto kla-
sická kopa galaxií v skutočnosti tak celkom kopu ga-
laxií predstavovat nemusí (pozn i článok Zaujímavé 
objekty oblohy na strane 52). 
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ROMAN PIFFL 

POZORUJT 
S RAMI 

VOLNÝM OKOM 
ĎALEKOHLADOM 
FOTOAPARÁTOM 

Podmienky .pre pozorovanie naj-
bližšej oobežnice Sluka budú v apríli 
a máji nepriaznivé. Merkúr je 3. IV. 
v dolnej konjunkcii so Slnkom, 
16.IV. V zastávke a postupne sa do-
stáva do najváčšej západnej elongá-
cie — 1. V. bude 27° od Sluka. Táto 
eLongácia je však pre pozorovanie 
nevýhodná. Uhlový priemer Merkúra 
klesne počas oboch mesiaoov z 11,1 
na 5,3 oblúkovej sekundy, čím sa 
jeho jasnost zvýši z ±2,9m pna-1,2m. 
Konjunkcia Mer!kúra s Mesiacom 
nastane 18. IV, o 4,7h SEČ. Merkúr 
bude 3° severne od Mesiaca, ale úkaz 
bude možné pozorovat len pom000u 
dalekohladu. 

Merkúr teda asi neuvidíme, ale 
Venuša nám všetko vynahradí. Po-
dobne ako Merkúr, aj Venuša je 
3. IV. v dolnej konjunkci so Slnkom 
a 22. IV. v zastávke. Budeme ju móct 
pozorovat v súhvezdí Rýb na rannej 
oblohe a istotne si ju nepomýlíme 
s iným objektom — ved jej jasnost 
dosiahne 9. V. maximum —4,2m. 
Uhlový priemer Venuše sa v apríli 
a máji zmenší z 59,4 na 29,3 oblúko-
vej sekundy. 

Mars bude ovela menej jasný, pre-
lože jeho zdanlivému priemeru 4" 
zodpovedá jasnost okolo ±1,8m. 
Mars sa pohybuje zo súhvezdia Ba-
rana do Býka, 4. V. bude pod Plejá-
dami a 30. V. blízko Krabej hmlo-
viny. Ak budeme chciet získat 
snímky týchto zaujímavých úkazov, 
budeme si >musiet večer všetko včas 
pripravit, pretože Mars zapadá už 
okolo 21h SEČ. 

Trochu nepohodlné bude v apríli 
a •máji pozorovanie najváčšej planéty 
slnečnej °ústavy, protože Jupiter sa 
pohybuje medzi súhvezdiami Vodná-
'a a Kozoroha, teda ho móžeme po-
zorovat na rannej obloho. Oplatí sa 
však privstat si, pretože Jupiter nie-
len zvýši svoju jasnost z —1,7m na 

ale aj jeho uhlový rovníkový 
priemer sa zv5čší asi o pštinu, z 35,6 
na 42,2 oblúkovej sekundy. Jupiter 
tak bude so svojimi mesiacmi vy-
zerat velmi pekne, či už si ho po-
zrieme cez dalekohlad, alebo na vy-
darenej snímke. 

Najlepšie pozorovatelnou planétou 
bude v npríli a máji Saturn. Je 
v opozícii so Slnkom (15. V.) a po-
hybuje sa v súhvezdí Váh, takže ho 
uvidíme s výnimkou večera po celú 
noc. Má jasnost +0,4m a uhlový pne-
mor 18,6". Velmi dobré sú podmien-
ky na pozorovanie Saturnovho prs-
tenca, ktorý je voči nám naklonený 
tak, že zdanlivý priemer jeho elipsy 
je 42" a jej „hrúbka« +16,6". Máme 
teda další námet na pozorovanie, a 
to zviášt ,pne fotografické. 

Po predchádzajúcich chudobných 
mesiacoch si v apríli a máji prídu 

na svoje aj pozorovatelia meteorov. 
V činnosti je hned niekolko rojov, 
ale napriaznivé fázy Mesiaca umož- 
nia pozorovat len niektoré: sigma 
Leonidy (maximum činnosti 17. IV.), 
mí Virginidy (25. IV.), alfa Bootidy 
(28. IV.) a hlavne Aprílové Lyridy, 
ktoré sú v činnosti 20.-23. IV. Ma-
ximum jedného z rojov Halleyovej 
kométy, eta Aquaríd, je žial práve 
v období spinu (3. V.). 

ÚPLNL ZATMENIE MESIACA 
4. MAJA 

Ako vieme, zatmenia Mesiaca vzni- 
kajú tým, že Mesiac vstúpi do tieňa, 
ktorý Zem osvetlená Slnkom vrhá 
do priestoru. Podia toho, ako je Me-
star vzdialený od výstupného alebo 
zostupného uzla svojej dráhy, maže 
nastat úpiné alebo čiasbočné zatrne-
oje. Ak vstúpi Mesiac len do polo- 
tieňa, nastáva zatmenie .polotieňové 
(to sa však niekedy za zatmenie ani 
nepovažuje). MPsa.čné zatmenie maže 
vzniknút len vtedy, ked je Mesiac 
v spine, teda v čase opozície Sluka 
a Mesiaca. Na rozdiel od slnečných ' 
zatmení prebieha zatmenie Mesiaca 
pre všetky miesta na povrchu Zeme 
súčasne, ale viditelné je samozrejme 
len 'za predpokladu, že Mesiac je 
nad obzorom: Mesačné zatmenia sa 
novnako ako slnečné opakujú v pe- 
riáde 18 rokov a 10 dní. Za toto ob- 
dobie nastane 28 zatmení, z ktorých 
je asi polovina čiastočných. V jed-
nom moku móžeume vidiet najviac 
3 zatmenia Mesiaca (ak nepočítame 
polotieňové), v niektorých rokoch 
nenastane mesačné za4anenie vóbec. 
Posled•né úpiné zatmenie Mesiaca 
sme u nás mohli °pozorovat 9. januá- 
ra 1982, posledné polotieňové zahme- 
nie 8. novem•bra minulého roku. 
V tomto roku nastanú dye úpiné zat- 
menia Mesiaca (4. mája a 28. októ- 
bra) a obe sú pozorovatelné aj u nás. 

ELEMENTY ZATMENIA 4. MAJA: 

Geocentrická opozícia Sluka a Mesiaca v rektazcenzii To = 20"58'°01,4° 

rektazcenzia 
hodinová zmena rektazcenzie 
deklinácia 
hodinová zmena deklinácie 
horizontálna rovníková p.aralaxa 
zdanlivý polomer 
polomer tieňa 
polomer polotieňa 
velkost zatmenia v najvlčšej fáze 

Slnko Mesiac 

2h47m14,7s 14h47m14,7°
+2m25,93

+16°07'26,7" —15°44'03,2" 
+43,1" -14'34,0" 

8,7" 1°0115,4" 
15'51,5" 16'41,4" 

46,4' 
78,7' 
1,243 

PRIEBEH ZATMENIA 4. MAJA. 

vstup Mesiaca do polotieňa 
východ Mesiaca 
začiatok čiastočného zatmenia 
začiatok úpiného zatmenia 
okamih najvlčšej fázy 
konec úpiného zatmenia 
konec čiastočného zatmenia 
výstup Mesiaca z polotieňa 

Ti = 18h36,7°' 
19 06 

T2 = 19 33,5 
Ti = 20 39,0 
T, = 21 13,3 
T:> = 21 47,6 
Tr, = 22 53,1 
T7 = 23 49,9 

Tieto hodnoty platia pre stredné Slovensko (q = 48°40', 1 = -1"17°') 
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Štvoricu vydarených záberov, 
ktoré zachytávajú výstup Mesiaca 
z tieňa Zeme, urobil Pavol Rapa- 
vý počas čiastočného zatmenia 
Mesiaca 13./14. marca 1979. Ma- 
ximálna fáza tohto zatmenia bola 
0,87 jednotiek priemeru mesačné- 
ho disku. Snímky sú robené 
v Hurbanove pomocou áaleko- 
hladu Celestron C14 na film Fo- . 
mapan N17. Expozícia je vo všet- 
kých prípadoch 1/30 s a snímky 
boli získané postupne o 22h36m, 
231108m, 23h38m a 23h50 SEČ. 

Pozorovanie zatmení Mesiaca je 
velmi jednoduché a nekladie nároky 
ani na dalekohlad, ani na presnost 
určovania času. Hlavným cielom po-
zorovania mPaačného zatmenia je 
určeme okamihov jednotlivých fáz 
zatmenia a určovanie kontakto me-
sačných útvanov s, tieňom Zeme. 

Vstup mesačného kotúča do polo-
tieňa vizuálne pozorovat nemóžeme. 
Postupom času, ako sa Mesiac blíži 
k hranici tieňa, sa však polotieň stá-
va viditelným a móžeme ho pekne 
zachytit aj na fotografii. Samotné 
zatmenie móžeme pozorovat ád za-
čiatku čiastočného zatmenia, kedy 
sa kotúč Mesiaca dotkne tieňa. Ur-
čeme okamžiku tohoto prvého kon-
taktu však 'ale je jednoduché a 
mdžno ho previest len s malou pres-
nostou. Po začiatku čiastočného zat-
menia však móžeme velmi dobre 
pozorovat vstupy rěznych útvarov na 
mesačnom povrchu do tieňa. 

Určovane vstupov jednotlivých 
kráterov do tieňa Zeme je pomerne 
jednoduché, musíme však dokonale 
poznat topografiu Mesiaca. K tomu 
nám dobre poslúži mapka mesačné-
ho povrchu (pozn napr. Bouška, Va-

J 

HRANICA POLOTIEŇA 

výsek: Zatmění a zákryty nebeských 
těles, str. 64), alebo zidentifikovaná 
fotagrafia Mesiaca v spine. Čas po-
zorovaného kontaktu sa obvykle 
udáva s presnostou -ř5 s vzhladom 
na neostrost zemského tieňa. Z toho 
dóvodu použijeme len malý ďaleko-
hlad s priemerom objektivu 50 až 
100 mm a malým zváčšením — ta-
kým, aby sme Mesiac videli v zor-
ocm poli celý. Fri určovaní kontak-
tov viičších útvarov je účelné určit 
čas dotyku tieňa s 'oboma okraj mi 
krátera, a výsledný čas kontaktu 
stredu krátera po' bon určit aritme-
tickým priemerom. Na urisovanie 
času nám vzhladom k požadovanej 
presnosti postačia aj vreckové ho-
dinky so sekundovou ručičkou, mu-
síme však prod a po pozorovaní ur-
čit pomocou vedeckého časového sig-
nálu ňch korekciu. 

Asi hodinu po začiatku 'čiastočné-
ho zatmenia nastane úpiné zatmenie 
Mesiaca. Pokúsime sa určit jeho za-
čiatok a budeme si móct asi na ho-
dinku (68 minút) oddýchnut, protože 
ku kontaktom nedochádza. Na svoje 
si ale prídu pozorovatelia zákrytov 
hviezd Mesiacom. Počas úpiného zat-
menia sú poadmienky na takého pozo-
rovanie obzvlášt priaznivé, pretože 
svetlo od Mesiaca je velmi tlmené 
tieňom Zeme. 

Po zákrytároch prídu na rad opat 
pozorovatelia kontakbov, ktorí sa 
pokúsia určit koniec úpiného zatme-
nia a potom budú pozorovat výstupy 
jednotlivých kráterov spoza tieňa 
Zeme. Posledným meraním bude ur-
čeme konta čiastočného zatmenia. 
Z takto nazhnomaždeného materiálu 
budeme móct potom jednoducho vy-
počítat zváčšenie a tvar zemského 
tieňa v čase zatmenia. 

Fotografické pozorovanie zatmenia 
Mesiaca nám síce k určenu hranice 
a velkosti tieňa velmi nepomóže (na 
~pracovanie sa vzhladom k neostros-
ti tieňa na negatíve nehodí), ale mó-
žeme získat pekné dokumentačně 
snímkv zatmenia, či už z jednotli-
vých fáz alebo celkový obraz na pos-
tupke. Fotografiu však mžeme vy-
užit pri určovaní celkovej jasnosti 
Me iaca počal zatmenia. Po prvé 
móžeme exponovat Mesiac pomocou 
objektivu s velmi malou ohniskovou 
dlžkou, aby mal obraz na negative 
čo najmenšie rozmery — musíme 
však dbat na to, aby uzávierka fun-
govala presne a expozície boli rov-
nako dlhé. Druhý spěsob spočíva 
v tom, že objektiv čo najviac zaclo-
níme a exponujeme tú čast oblohy, 
v ktorej sa vohybuje zatmený Me-
siac — tým získame ,na negative pás 
s rózn-ou hustotou podia toho, ako 
sa pohyboval Mesiac v tleni Zeme. 
So spracovaním a vyhodnotením ta-
kéhoto pozorovania je oaileušie 
obrátit sa na niektorú hvezdáreň. 

Okrem vizuálnych a fotografic-
kých metód existuje ešte vela snóso-
bov, ako pozorovat zatmenie Mesia-
ca. Nic je však naším cielom robit 
zložité a technicky náročné pozoro-
vania. ked aj jednoduchým spóso-
bom sa daiú získat cenné a uresné 
výnedkv. Hlavne treba mat do uo- 
zorovania chut a všetko si dobre 
nnioravit, aby ná -i pozorovane na 
neiakei maličkosti nezlyhalo. Drží-
me palce. 
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Na dráhach sú znaky zvieratníka, ktoré ukazujú polohu 
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prstencom a piatimi vtedy známymi mesiacmi. Z polohy Zeme možno odčí-
tat postavenie Slnka na zvieratníku a príslušný dátum. Dolu pod dráhami 
planét vidíme paf krchov. Prvý zfava ukazuje polohu Mesiaca na ekliptike, 
druhý polohu apogea mesačnej dráhy na ekliptike, další deň v týždni a rok 
(mení sa automaticky vždy 1, januára o 4. hodine ráno; kruh s rokmi však 
treba každých 22 rokov premaYovaf), na štvrtom kruhu je znázornená poloha 
výstupného uzla mesačnej dráhy a posledný ukazuje fázu Mesiaca. 
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V roku 1682, v čase, keá aj Halley pozoroval kométu, ktorá dnes neste jeho meno, vyšli v Nf rnbergu letákové noviny. 
Z kresby hviezdnej oblohy a popisu súhvezdí vidno, že autor bol astronóm, takže aj zobrazenie kométy mažeme považo-
vat za realistické. V popredí je na kresbe súkromná hvezdáreň G. C. Eimmerta, postavená na mestských hradbách No-
rimberku. Sprievodný text (už nie tak precízny ako kresba — je v ňom na jednom mieste aj chyba dátumu) porovnána 
túto kométu s ovePa jasnejšou „hrozivou chvostovou hviezdou", ktorá bola viditelná dva roky predtým (Kirch 1680). 
Halleyova kométa v porovnaní s ňou zrejme nepósobila hrozivo, keel'že ju autor označuje za „slnečnú kométu pozoruhod-
ného vzhladu". Popis obsahuje aj niektoré zaujímavé údaje, napríklad o tom, že hlava kométy pripomínala jagavú hviez-
du. Pohyb kométy po oblohe bol velmi rýchly a jej chvost sa predlžoval tak výrazne, že to boto očividné aj pri bežnom 
pozorovaní. (Potvrdzujú to aj astronomické pozorovania tej doby, pri ktorých bolo zaznamenané predlženie chvosta ko-
méty za jediný deň (z 27. na 28. 8.) z 12 na 30 stupňov. Pri tomto návrate bola kométa pozorovaná od 24. 8. do 22. 9. 
1682 a perihéliom prešla 15. 9. 1682. 




