


Ozdobou súfaže Astrofoto '84, ktorej vyhodnotenie prinášame v tomto čísle Kozmosu, bol seriál Mariána Igaza 
z Partizánskeho „Skončil sa deň, nastala noc". Porota mu udelila prvú cenu v kategórii umeleckých a reportážnych 
snímok vo vekovej skupine autorov do 25 rokov. Záber z nočnej oblohy je fotomontáž, hviezdy sú súčasfou sú-
hvezdia Labute, ktorú autor pointoval 15 minút pomocou objektívu 1,8,'50 na film Fomapan F 2'l. 



SpoluzoUpoveUnost 
is výchovu 

V týchto dňoch si pripomína-
me a dóstojne oslavujeme 40. 
výročie vyvrcholena národnooslo-
bodzovacieho boja československé-
ho Tudu a oslobodenia našej vlasti 
Sovietskou armádou. Nie je to ob-
dobie len sviatočných zamyslení, 
ale aj každodennej snahy zlepšit 
prácu na každom pracovisku. 

Sociálna politika strany a štátu 
v našej vlasti je trvale zameraná 
na zvyšovanie životnej úrovne, na 
upevňovanie zdravia našich spo-
luobčanov, na rozširovanie byto-
vého fondu, na rozvoj a zdokona-
Povanie systému všeobecného a 
odborného zdokonaPovania. Budu-
jeme socializmus. Spoločnost, 
v ktorej socialistický spósob živo-
ta znamená nelep bohatý stól, 
miesto, kde si Pudia stavajú domy, 
vlastnia chaty, majú autá, majú 
veci, °ktoré svojou „užitočnostou" 
predstihujú neraz spoločnosti 
prospešné vedornie majitela. Ano, 
stretávame sa so snahou jednotliv-
covi, ktorí zotrvávajú na prežit-
koch minulosti, narúšajú socialis-
tické principy hospodárenia, le-
galizujú laj dáctvo a nezodpoved-
nost k hodnotám, ktoré vzniakajú 
zo sbatočnej práce iných. Pritom 
všetci máme rovnaké právo na od-
počinok, na bývanie, na bezplatnú 
zdravotnú dovolenku, na vzdelanie 
a na zabezpečenie staroby. A má-
me ešte jedno právo — právo na 
prácu. Najdóležitejšie. Právo, bez 
ktorého by náš život na úrovni 
najvyšších požiadaviek nebol mož-
ný. 'Preto svedomitá práca by mola 
byt zároveň povinnostou. Túto 
skutočnost by sme si mali uvedo-
movat všade — v praoovnom ko-
lektive, ale i vo výchove a v ro-
dine. To nech stimuluje a morálne 
povzbudzuje naše vedomie. Den-
nodenne stretávame okolo seba 
statočných a čestných Pudí. Sú to 
práve oni, naši spolupracovníci, 
susedia, priatelia, súdruhovi'a, kto-
rí svojou prácou píšu život. Ži-
vot, ktorý poTudštuje a zušPach-
tuje naše — ich počínanie, lebo 
je písaný úctou k socialistickému 
spósobu života. Preto je aktuálne 
pripomenút si to aj na stránkach 
nášho časopisu. 

V zhone kazdodenných starostí 
si nenachádzame čas na zamysle-
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nie sa. Nebývale dobrá životná 
úroveň, o ktorej predchádzajúce 
generácie azda len spívali, je dnes 
považovaná za samozrejmost. No 
hodnoty v našom živote si nieke-
dy nevieme usporiadat po'dla ich 
dóležitosti. Ako by nás málo zaují-
mal zmysel nášho života. A 4predsa 
vieme, že i pre nás práca a mier 
sú prvoradými predpokladmi k to-
mu, aby sine i na stránkach náš-
ho časopisu mohli šírif a popula-
rizowat vedecké poznatky z odboru 
astronómie a príbuzny' ch 'prírod-
ných a technických vied, rozvíjat 
technickú zručnost a mysleme na 
póde kultúrno-výchovných zaria-
dení formou záujmovej činosti 
a prostredníctvom pozarovatePskej 
činnosti v Pudových hvezdárňach 
napomáhat všeobecnému a poli-
tickému vzdelávaniu občanov. To 

je však iba jedna stránka nášho 
poslania. Tá najdóležitejšia spočí-
va v celkovom efekte našej vzde-
lávacej, záujmovej činnosti —
účinne prispievat k šíreniu a upev-
ňovaniu vedeckého svetového ná-
zoru. 

Spiitost medzi rastom blahobytu 
a rozvojom osobnosti je vlastná 
len socializmu. Uvedomujeme si, 
bez rozdielu, či pracujeme na po-
de vedeckého ústavu, za katedrou 
v škole, v klube mládeže, pri sit-
struhu, na poli, že na f'ormovanie 
človeka má vplyv nielen sociálne 
prostredie, ale aj podmienky jeho 
materiálneho života. Za štyridsat 
rokov sme v našej vlasti vybudo-
vali •dobrú organizačno-inštitucio-
nálnu siet 'amatérskej astronómie. 
Uskutočňuje sa v .nej výchovný 
proces, ktorý ovplyvňuje faktory 
ideologické, organizátorské, ekono-
mické, technické, zodpovedajúce 
úrovni našej doby. Astronómia, 
kozmonautika a príbuzné prírodné 
a technické vedy sú predmetom 
pozornosti celého systému výcho-
vy a vzdelávania nielen Preto, iaby 
dali 'odpoveď na nové otázky, kto-
ré prináša veda, ale aj preto, aby 
určili adekvátne vztahy k faktom 
a javom nášho života. A tu niek•de 
leží mazadlo našej zodpovednosti 
za výchovu človeka. Tu sine pri 
zrode ponímania vzdelania, ktoré 
musí mat mé kvality, napinené 
oveTa hlbším obsahom. Využitie 
vedomostí v prospech dobra člove-
ka, v prospech dobra socializmu. 
Ciel aved'omá aktivita, uplatňova-
ne novozískaných poznatkov, tvo-
rivý a zodpovedný prístup k rie-
šeniu pracovných problémov, ale 
aj vzájomné výchovné pósobenie 

Slnko v plechovici. Foto Ladislav Chipe 
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-- k tomu napomáha aj rozvoj 
amatérskej astronómie u nás. Tak-
to je socialistický spósob života a 
jeho formotvorné poslanie súčas- 
fou výchovnej práce nielen Kraj- 
skej Pudovej hvezdárne v Banskej 
Bystrici, v Hlohovci, Prešove, 
okresných ludových hvezdárrií 
v Humennom, Rimavskej Sobote, 
Nitre, v Rožňave, Handlovej, as-
tronomických kabinetov v Paorti- 
zánskom, v Modre, v Dunajskej 
Strede, v Senici, v Medzeve, v Ga-
lante, všade, kde sa rozvíja vý- 
chovno-vzdelávacia a kultúrno- 
spoločenská práca, kde sa uspoko-
juje záujem verejnosti o najnovšie 
poznatky z astronómie, kozmonau- 
tiky, kde sa rozvíja amatérska 
astronómia. 

Na každom pracovisku, v závo- 
de, družstve, škole, kultúrno-vý- 
chovnom zariadení sa v týchto 
d"noch robia analýzy nášho vý-
chovného pósobenia. Hodnotíme 
v podmienkach našej práce pine- 
nie a ^realizáciu úloh vytýčených 
Zjazdom KSS a XVI. zjazdom 
KSČ. S •pocitom zodpovednosti a 
náročnosti posudzujeme rozvoj ve- 
dy a techniky, optfmálne využíva- 
nie poznatkov vedecko-technioké- 
ho pokroku aj v našej práci. Dis-
kutujeme o náročných, nových, 
v súčasnej dobe zodpovedajúcich 
formách kultúrno-výchovného pó- 
sobenia, s použitím najlepších pe-
dagogicko-didaktických zásad s je-

diným ciePom : Zvýšit nielen zá-
ujem astronómov-amatérov, ale aj 
širšej verejnosti, najmi mládeže 
o našu prácu. Oceňujeme ojedine-
lú angažovanost a tvorivú spolu-
prácu vedeckýhh a odborných in-
štitúcií a ústavov ako je Astrono-
mický ústav SAV, Osvetový ústav, 
Slovenská astronomická spoločnosf 
pri SAV — tak prepotrebnú pre 
úspešné .organizovanie seminárov, 
školení, vydávanie hodnotných ná-
zorno-učebných pomůcok, meto-
dických materiálov, publikácif, ale 
aj nášho populárno-vedeckého as-
tronomického časopisu Kozmos. 
Vysoká aktuálnost jeho obsahu a 
jeho odborná úroveň je tiež na-
staveným ' zrkadlom našej práce. 
Uvedomelo a tvorivo realizovat 
základné poslanie amatérskej as-
tronómie prostredníctvom Pudo-
vých hvezdární, kabinetov, krúž-
kov, je našou úlohou pri výchov-
no-vzdelávacom pásobení ;na širo-
ké masy pracujúcich. Využívaf 
k tomu všetky formy, metódy a 
prostriedky práce kultúrnych za-
riadenf je našou povinnosfou. Nad-
viazaf tu musíme na výchovu v ro-
dine, v škole, v spoločenských a 
záujmových organizáciách. 

Nové požtadavky na výchovu 
človeka v podmienkac budovania 
rozvinutej socialistickej spoločnos-
ti nútia aj nás v týchto dňoch za-
myslief sa, ako ešte kvalitnejšie a 
účinnejšie organizovat našu prácu. 

Kde sú škvrny? 
Snímka zo sú-
taže Astrofoto 
'84, za ktorú 
17-Točný Ladi-
slav Chlpek z 
Partizánskeho 

získal druhú 
cenu v kategó-
rii Astronómia 
je můj koníček. 

Analýza spósobu života spoločnos-
ti v pínej miere odhaluje prednos-
ti, ale aj nedostatky našej činnos-
ti. To znamená, že sú potrebné 
také opatrenia, °které zodpovedaji 
terajším podmienkam rozvoj 
amatérskej ^astronómie. Materiál-
ne nároky treba chápat v ^súlade 
s možnosfami spoločnosti. Viac 
musíme siahnuf k zdrojom, ktoré 
nie vždy dostatočne využívame. 
Sprístupnit vo voInom čase naše 
zariadenia — Tudové hvezdárne —
a to nielen pre odborné pozorova-
nia, ale aj pre popularizačnú čin-
nost. Vytvorit aktív spolupracov-
níkov, kťorí budú :schopní realizo-
vat vytýčený program aj v jed-
noduchých podmienkac. Vrátit 
sa k večerom pri ďalekoh]ade 
v tých najodIahlejších nielen de-
dinách, ale •aj sídliskách. Využit 
internáty, slobodárne, pionierske 
tábory, rekreačné strediská k or-
ganizovanfu prffažlivej popula-
rizácie s ciePom zvýšit úroveň po-
radensko-metodickej pomoci v ce-
le] sieti astronomických pracovfsk, 
osobitne Slovenského ústredia 
amatérskej astronómie v Hurba-
nove. Poznávacia, zovšeobecňujú-
ca činnost musí tu ^byt v súlade 
vedeckého skúmania, modernizá-
cie prostriedkov popularizácie a 
uplatňovania najnovších poznat-
kov z rozvoj  astronómie na Slo-
vensku. Prihliadat tu na osobitosti 
nášho p®sobenia medzi• mlá'dežou. 
Robíme tak v roku, ;ktorý Organf-
zácia spojených národov pre vý-
chovu, vedu a vzdelávanie —
UNESCO — vyhlásila za Medzi-
národný rok mládeže. 

Uplatnenie týchto požiadaviek 
v našej práci vyžaduje sústredit 
pozornost na ideovo-výchovné 
pósobenie. Zamyslime sa nad tým, 
akt sme. Akí sú naši návštevníci, 
áké sú ich hodnoty, aké názory 
nosia v sebe. Nesmú nám byt Pa-
hostajné ich vedomosti, emócie, 
city, morálne zásady. 

V súčasnom období je prvoradá 
úloha zvýšit svoju zodpovednosf 
za výchovný účinok našej práce. 
Odstránit všetko čo brzdí inicia-
tíve po tvorivosti, čo obmedzuje 
vzájomnú súčinnost všetkých či-
niteTov, ktoré sa podieTajú na vý-
chove. Ide nám o výchovu, ktorá 
sa vedie neraz diskusiou, polemi-
kou a vzájomnou konfrontáciou 
svojich názorov. 

Už 40 rokov sa presviedčame, 
že socializmus od predchádzajú-
cich spoločensko-ekonomických 
formácií sa buduje uvedomelou 
činnostou občanov. Pre rozvoj uve-
domelosti je potrebné poznanie 
spoločenských zákonov •a zákoni-
tostí. Pričiňme sa i my svojou vý-
chovnou prácou formovat cítenie 
a myslenie Tudí v duchu našich 
socialistických ideálov. 
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CHLADNĚ MRAČNA OKOLO HVIEZD 

PLANETÁRNE SÚSTAVY? 
Zatial nevieme s istotou, či pra-

chový 'disk okolo hviezdy a Picto-
ris (ktorého farebná snímka je na 
obálke) skutočne skrýva planetár-
nu sústavu. Atraktívny je už sa-
motný fakt, že to nemožno vylú-
čit. Doteraz je známych sedem ta-
kýchto prípadov — hviezd obklo-
pených rnačnom velmi chladného 
prachu. Prvé štyri našla družica 
IRAS, dalšie tni boli obj•avené zo 
Zeme. Aké máme dókazy v pro-
spech tvrdenia, že vo vnútri také-
hoto mračna, v oblastiach blízko 
centrálnej hviezdy vzniká (alebo 
už existuje) plantárna sústava? 

Astronomická družica IRAS nám 
prvá ukázala pohIad na vesmír 
v infračervenej oblasti spektra. 
Spomedzi jej objavov sú mimo-
riadne zaujím.avé poznatky o chlad-
ných mračnách okolo hviezd, kto-
rých existencia nás hned privádza 
k myšlienke, že v ich vnútri pre-
biehajú procesy vzniku planét. 
Objavy družice IRAS boli podne-
tom pre pozorovanietýchto objek-
tov infračervenými dalekohladmi 
na vysokohorských observatóriách 
a naše znalosti o chladných mrač-
nách sa Balej rozšínili. Obi'dva 
spósoby pozorovania infračerve-
ných zdrojov — zo Zeme i z dru-
žice — majú svoje výhody i ne-
dostatky. Detektory na družici 
IRAS mohli zachytávat infračer-
vené žiarenie o vinovej 'dlžke až 
do 120 crm, rozlišovacia schopnost 
dalekohladu bola však len okolo 
10". Pozemné teleskopy sú vzhla-
dom na absorpciu infračerveného 
žiarenia v atmosfére obmedzené 
na vinové dlžky menšie ako 22m 
(pničom tepelné žiarenie objektov 
v okolí teleskopu velmi stažuje 
pozorovanie pri vinových dlžkach 
váčších 'ako niekoIko um), ich teo-
retická rozlišovacia schopnost je 
však až 0,1". Ak uvážime, že pri 
teplote vyžarujúceho objektu 85 K 
(ako je to v mračne okolo Vegy) 
má tepelné žiarenie maximálnu 

~iviezda 

x Lyrae (Vega) 
x Piscis Austr'ini 

(Fomalhaut) 
E Enidani 
~ Pictonis 
HL Tauri 
R Monocerotis 
Lynds 1551/IRS 5 

VLADIMfR POHANKA 

intenzitu pri vinovej :dlžke 60 um, 
potom je zrejmé, že 'družka IRAS 
mohla zachytit priamo tepelné žia-
renie chladnej hmoty okolo hviez-
dy, zahal čo pozemné dalekohla-
dy mohli pozorovat (pri ovePa 
kratších vinových 'dlžkach) len 
svetlo hviezdy, rozptýlené hmotou 
okolo nej. 

Údaje o hviezdach, okolo kto-
rých sa zistili objekty z chladnej 
hmoty, sú v tabulke. Prvé štyri 
našla družica IRAS, ostatné tni 
boli objavené pornocou infračer-
vených dalekohladov na observa-
tóriách Kitt Peak a Mauna Kea. 
Až na epsilon Eni, ktorá je jednou 
z najbližších hviezd, sú všetky 
ostatné hviezdy ovePa mladšie ako 
Slnko : tni z nich, a Lyr, a PsA a 
(3 Pic majú vek len okolo pol mi-
liardy rokov a posledné tni — HL 
Tau, R Mon a IRS 5 sú velmi mla-
dé hviezdy s vekom púhych milión 
rokov. Z hladiska doterajších teo-
retických úvah to znamená, že tie-
to tni velmi -mladé hviezdy móžu 
byt len v ranom štádiu vzniku 
svojich planetárnych sústav, za-
tial čo tni predošlé hviezdy (me-
dzi ktoré •patrí i Vega) sú už dost 
staré na to, aby sa okolo nich 
akréciou vytvorili z mračna 
chba'dnej hmoty dostatočne velké 
telesá — planéty. Samotné plané-
ty vyžarujú prfliš málo tepla na 
to, aby ich bole možné 'pozorovat 
pri dnešnom stave prí'strojovej 
techniky, ale ich existenciu móže-
me predpokladat. Ak sú naše 
predpoklady o časovom a pniesto-
rovom vývoji planetárnych sústav 
správne, potom okolo týchto 
hviezd pozorujeme zvyšky proto- 
planetárneho mračna vo váčších 
vzdialenostiach okolo hviezdy, kde 
je materiál príliš niedky na to, aby 

Spektrálny typ 
Vzdialenost 
(svet. roky) 

AO V 
A3 V 

K2 V 
A3 V 

26,5 
22,6 

10,8 
56 
500 
2000 
500 

z neho vznikli váčšie telená. Všet-
ky tieto úvahy sú správne len za 
jedného — podstatného predpokla-
du, že totiž pozorované mračná 
chladnej hmoty majú tvar disku 
(resp. prstenca), teda že sú ploché. 
Len vtedy je možné, aby čiastoč-
ky hmoty obiehali okolo centrál-
nej hviezdy dostatočne 'dlhú dobu. 
V opačnom pnípade — ak by mrač-
no boto gulové — by sa jednotlivé 
čiastočky zrážali častejšie a pri 
ovePa menších vzájemných rých-
lostiach, takže mračno by čoskoro 
zaniklo. Preto je podstatné zistit 
tvar pozorovaných mračien chlad-
nej hmoty. 

Prvý takýto objekt bol pozoro-
vaný okolo Vegy (pozn Kozmos 
6/83) družicou IRAS. Rozlišovacia 
schopnost teleskopu nebola dosta-
točná na to, aby sa zistil presný 
tvar mračna. Najpravdepodobnej-
šie má mračno (v priemete na ne-
beskú sféru) tvar mierne splošte-
nej elipsy, ktorej dlhšia poloos je 
asi 85 AU. Sploštenie elipsy je 
však také malé, že sile je možné 
s istotou povedat, čije 'reálne. Je 
zrejmé, že plochý disk sa nám bu-
de javit (podia toho, z ktorého 
smeru sa naň dívame) ako elipsa 
s rózne velkým sploštením —
v najhoršom prípade, pni pohlade 
kolmo na rovinu disku sa nám bu-
de javit ako kruh, takže nebude 
rozlíšitelný od gule. 

Teplota hmoty v mračne okolo 
Vegy je 85 K, čo presne zodpo-
vedá teplote hmoty vo vzdialenos-
ti 85 AU od hviezdy. Kedže 
v spektre žiarenia nevidno prftom-
nost teplejšej látky, znamená to, 
že bližšie k hviezde je materiálu 
ovePa menej. Dalo Rby sa to vy-
svetlit, ak by malo mračno tvar 
prstenca. Rozlišovacia schopnost 
družice IRAS však nebola dosta-
točná na to, aby tento predpoklad 
potvrdila. Celkovú hmotnost mrač-
na možno odhadnút asi na 300 
hmotností Zeme. 

Mračno okolo hviezdy Fomal-
haut má podia pozorovaní druži-
ce IRAS asi tiež tvar prstenca 
s nižšou teplotou (65 K). Mračno 
okolo hviezdy beta Pictoris sa 
ukázalo byt nádejné čo do určenia 
tvaru: v jednom smere má polo-
mer asi 200 AU, zatial čo v smere 
kolmom naňho je jeho rozmer 
menši ako rozlišovacia schopnost 
dalekohladu družice. Okrem toho 
sa ukázalo, že mračno obsahuje 
hmotu rozličnej teploty, ktorá te-
da musí ležat v rozličnej vzdiale-
nosti od hviezdy. 
K určeniu tvaru chladnejších 

mračien okolo hviezd prispeli po-
tom pozorovania zo Zeme. S. Beck-
with a M. Strutskie (Cornell Uni-
versity), B. Zuckerman (Universi-
ty of California, Los Angeles), a 
M. Dyck (Hawaii University) po-
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zorovali hviezdy HL Tau a R Mon 
metodou škvrnk•ovej interferomet-
rie na vinových dlžkach 2,2 a 3,8 
.em pomocou 4 in d+alekohladu na 
Kitt Peaku a dvomi infračervený-
mi dalekohfadmi na Mauna Kea. 
Zistili, že hviezda HL Tau je ob-
klopená prachovým mračnom o po-
lomere 160 AU, pričom velkosť 
prachových čiastočiek je rádu de-
satín um. Mračno okolo hviezdy 
R Mon je váčšie — jeho polomer 
je asi 500 AU. Na základe spek-
trálnych údajov sa ;predpokladá, 
že čiastočky majú silikátové zlo-
ženie. Celková hmotnosf týchto 
čiastočiek v mračne okolo HL Tau 
sa odhaduje na hmotnosť 1 Zeme, 
v mračne okolo R Mon páťkrát 
viac. Usudzuje sa, že v mračne sú 
prítomné i lahšie prvky (napr. vo-
dík), takže celková hmotnosf mra-
čien 'by mohla byť stovky hmot-
ností Zeme. 

S. Strom a K. Strom (Universi-
ty of Massachusetts), G. Grasda-
len a M. Castelaz (Wyoming Uni-
versity) a R. Capps a D. Thompson 
(Hawaii University) pozorovali 
hviezdu HL Tau na vinových ;dlž-
kach 1,6 a 2,2 um infračerveným 
teleskopom IRTF na Mauna Kea. 

Použili novú metódu ziskania ob-
razu pomocou principu -maximál-
nej entrópie, ktorá sice nemá roz-
lišovaciu schopnosf ako metóda 
škvrnkovej interferometrie, ale 
umožňuje pozorovaf slabšie objek-
ty. P.odarilo sa im tak zistiť, že 
mračno HL Tau má v priemete na 
oblohu zhruba eliptický tvar, pri-
čom menšin poloos je dvakrát 
kratšia ako váčšia poloos. To ma-
mená, že sa skutočne jedná o disk 
a nie o útvar gulového tvaru. 
Ukazuje sa, že velmi mladá hviez-
da Lynds 1551/IRS 5 je tiež obklo-
pená prachovým mračnom, ktoré-
ho polomer je okolo 250 AU. 

Zdaleka najvýz'namnejšie je 
však pozorovanie hviezdy beta 
Pictoris 2,5 m ďalekohladom ob-
servatória Las Campanas v Chile. 
Ako oznámili 12. októbra 1984 
B. Smith '(University of Arizona) 
a R. Terrile (Jet Propulsion Labo-
ratory), pordarilo sa im sfotogra-
fovať chladné mračno okolo tejto 
hviezdy, pričom isa ukázalo, že má 
tvar plochého disku a leží voči 
nám vo velmi výhodnej polohe —
disk pozorujeme takmer presne 
zboku. Polomer disku určili na 
400 AU, čo je dvakrát tolko ako 

hodnota zistená družicou IRAS, 
ktorej detektory nezachytili žiare-
nie prichádzajúce od vonkajších, 
chladnejších oblastí disku. Keďže 
disk pozorujeme zboku, zakrýva 
aj samotnú hviezdu a čiastočne 
pohlcuje jej ssvetlo. Ukazuje sa 
však, že zoslabenie svetla okolo 
hviezdy je len asi pol magnitúdy, 
čo je príliš málo, ak by sme pred-
pokladali, že disk 'má všade rov-
nakú hustotu, teda i vo svojej vnú-
tornej oblasti. Túto vnútornú ob-
lasf di ku nebolo možné pozoro-
vat, lebo hola spolu s hviezdou 
(ako v k•oronografe) zakrytá clo-
nou. Malé zoslabenie evetla hviez-
dy pri prechode cez +disk možno 
vysvetliť, ak predpokladáme, že 
disk siaha len do vzdialenosti .asi 
30 AU od hviezdy. Bližšie k hviez-
de zrejme už prach rnie je, teda 
je celkom dobre možné, že tam nie 
je preto, lebo skondenzoval do 
váčších objektov — planét. Samo-
zrejme, to všetko sil zatial iba do-
mnienky, ale zdá sa, že majú svoje 
reálne opodstatnenie a že sme sa 
velmi priblížili ďobe, ked budeme 
mócť s istotou povedať, že sme 
našli planetárnu sústavu okolo 
inej hviezdy, než je naše Slnko. 

Nástupci družice IRAS 
Družice IRAS se svým 56 cm teleskopem, pracující 

v oblasti vinových 'délek 8 až 120 mikrometrů, zahájila 
v lednu 1983 velmi úspěšně novou éru infračervené 
astronomie — éru chlazených teleskopů v (kosmu, pra-
cujících bez omezení daných zemskou atmosférou. Kos-
mické infračervené teleskopy mohou být v některých 
režimech až o několik řádů citlivější než pozemské 
přístroje, a mohou ovšem pracovat v libovolné vinové 
délce. Americko-holandsko-britský IRAS má v příštích 
letech dostat několik nástupců. Jejich úkolem už ne-
bude konat přehlídku celé oblohy, ale studium jednot-
livých objektů. Záření soustředěné teleskopem proto 
bude možno zkoumat některým z přístrojů ve vybavení 
takové „kosmické observatoře", a ,provoz celého kom-
plexu bude stejný jako u držic IUE nebo EXOSAT —
pozorovací čas bude přidělován astronomům padle vě-
decké hodnoty jejich programů. 

První se má dostat do kosmu GIRL (německá infra-
červená laboratoř), a to snad v ,noce 1987. Nepůjde 
o samostatnou družici, ale o součást evropského „Spa-
celabu", vynášeného raketoplánem na dobu nejvýše 
30 dnů. Stejně jako u IRASu a u dalších experimentů 
bude celý dalekohled $ měřícími přístroji chlazen 'te-
kutým heliem na (teplotu 10 K, 'detektory až na teplotu 
1,6 K. Teleskop se zrcadlem s volným 'otvorem ro prů-
měru 40 cm bude možno zamířit pointačním systémem 
(ten je standardní součástí Spacelabu) s přesností 2". 
Na celkových rozměrech přístroje — délka 420 cm, 
průměr 130 cm — má hlavní podíl jednak chladící 
systém, jednak clona pro 'odstínění záření Země a 
Slunce. Teleskop je vybaven kamerou; fotometrem s po-
larimeltrem, spektrografem pro malou a střední dis-
persi a Michelsonovým interferometrem pro vysokou 
dispersi, vše pro oblast 2 až 300 mikrometrů. 

Dalším přístrojem v pokročilém stadiu vývoje je 
ISO (infračervená kosmická robservatoř), připravovaná 
evropskou organizací ESA. Teleskop o průměru 60 cm 
má být vypuštěn na velmi eliptickou dráhu, aby tak 
bylo um•ožnno nerušené studium jednotlivých objektů 

slunečni clona 

sekundárnizdreadlo 
'primární zrcadlo kamera, fotometr 

a spektrograf 

mnohovrstvá izolace 

nádrž na supratekuté 
helium 

elektronika 

po dobu až desítek hodin. Dlouhá observační doba 
umožní zvýšit citlivost až tisíckrát ,proti IRASu; také 
ostatní parametry — přesnost zamíření, životnost, 
rozsah sledovaných vinových délek — budou lepší než 
u IRASu. Předpokládá se vypuštění v roce 1992. 

Největší z připravovaných experimentů je SIRTF 
(což lze opět přeložit jako infračervená kosmická 
observatoř), na kterém se již delší dobu pracuje ve Spo-
jených státech (viz schéma). Průměr zrcadla má být 
85 'cm, ve vybavení budou'třu přístroje na detekci IR 
záření — kamery, fotometr, spektrograf — a kamera 
CCD pro vizuální obor .pro zamíření na zvolený objekt. 
Původně se předpokládalo, že SIRTF bude pracovat 
z paluby raketoplánu. Jenže je už dost jisté, že rake-
toplán ani jiné obydlené stanice nejsou nejvhodnější 
pro astrronomiš, a tak NASA v minulé roce rozhodla, 
že tento projekt bude realizován jako (samostatná dru-
žice. Její chlazení má vydržet dva moky, délka bude 
8 m, hmotu+ost 3,5 t. Pokryje spektrální obor až do 
700 mikrometrů. A protože jsou pochyby o trvanlivosti 
infračervených detektorů při častých průchodech ra-
diačními pásy (k nimž bude docházet u družice ISO), 
má být SIRTF vypuštěn na nízkou kruhovou dráhu, 
snad v roce 1993. 

P. Mayer 
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Neutrónov hviezdy 
apät zaujimavejšie 

Predstava hviezdy, ktorá má pri hmotnosti Slnka priemer púhych 
32 km a látku natoPko hustú, že jedna kávová Iyžička tejto hmoty by 
na Zemi vážila 108 ton — zdala sa absurdná astronómom pred 50-timi 
rokmi, kecl fyzici prišli s teóriou neutrónových hviezd. Ak bola na-
pokon po mnohých rokoch teória neutrónových hviezd prijatá, bole 
to preto, lebo poskytovala jediné rozumné vysvetlenie pre pulzary. 
Dnes s uspokojením zisfujeme, že aj dalšie tyly donedávna záhadných 
objektov možno velmi logicky vysvetlif ako dvojhviezdy, ktorých jednu 
zložku tvorí neutrónová hviezda. 

MILAN ZSORIL, prom. fyz. 

Ked pozorujeme Krabiu hmlo-
vinu — pozostatok najbližšej su-
pernovy — vidíme iba vonkajšie 
vrstvy hviezdy, rozmetanej výbu-
chom do priestoru. Vyhorené jad-
ro hviezdy sa pri tejto udalosti 
vlastnou gravitáciou prudko zmrš-
fuje. Gravitácia zvyšku hviezdy je 
taká silná, že elektróny sú vtlače-
né do kladne nabitých protónov 
a vytvoria sa neutróny. Vznikne 
superhustá hviezda, zložená iba 
z neutrónov — neutrónová hviez-
da. 

Dóležitým medzníkom na ceste 
k potvrdeniu tohto modelu bol vý-
znamný objav, ktorý priniesla rá-
dio•astronómia. V roku 1967 boli 
objavené spulzarý — zdroje vysie-
lajúce na rádiových vinách pra-
videlné pulzy. Typický pulzar vy-
šle rádiový impulz raz za sekundu. 
Spory, ktoré sa rozvírili okolo 
týchto nových objektov, ukončil 
objav pulzara v centre Krabej 
hmlovi.ny, který má frekvenciu až 
30 pulzov za sekundu. Vdaka to-
muto objavu sa zistila zaujímavá 
súvislosf: objekt, ktorý na rádio-
vých vinách vysiela intenzívne 
rádiové pulzy, pozorujeme vo vi-
diteTnej oblasti ako slabú hviezdu 
v centre Krabej bmloviny. Tak 
bola identifikovaná prvá neutró-
nová hviezda a dokázaná jej to-
tožnosf s pulzarom. 

Dnes vš.čšina astronómov zastá-
va názor, že pulzar je rýchlo ro-
tujúca neutrónová hviezda so sil-
ným magnetickým polom. Základ-
ná myšlienka je jednoduchá. Na-
bité častice (protóny a elektróny), 
které sa pohybujú v blízkosti se-
verného a južného magnetického 
pólu hviezdy, emitujú žiarenie, 
ktoré z hviezdy prúdi v dvoch 
smerooh — z jej severného a juž-
néh•o magnetického pólu. Pretože 

hviezda rotuje, registrujeme jej 
žiarenie ako pravidelné pulzy. 

RČ3NTGENOVÉ PULZARY 

Krátko po objave pulzarov, kto-
rých „vysielanie" zachytávame na 
rádiových vinách, zaregistrovala 
v roku 1971 družica Uhuru rýchle 
pulzy rántgenového žiarenia z roz-
ličných zdrojov. Typický príklad 
je Hercules X-1 (označenie hovorí, 
že ide o prvý rántgenový zdroj 
v súhvezdí Herkula). Tento zdroj 
vysiela rántgenové pulzy každú 
1,24 sekundy. Pretože perióda to-
hoto zdroja a mých rántgenových 
zdrojov je podobná periód•am nor-
málnych pulzarov, astronómovia 
sa domnievali, že objavili dalšie 
rýchlo rotujúce neutrónové hviez-

dy. Avšak neskór sa zistilo, že ta-
ké objekty ako Herkules X-1 ne-
móžu byf normálne pulzary, .a to 
preto, lebo mnohé z nich ako ke-
by na určitý čas „zmizli" a nejaký 
čas sa vóbec nedali registrovaf. 
Hercules X-1 zmizol vždy za 1,7 
dňa na 6 hodín. Čoskoro sa našlo 
vysvetlenie: pulzuj úce rántgenové 
hviezdy sú členmi dvojhviezdnych 
sústav. Sústavy, v ktorých dye 
hviezdy.obiehajú jedna okolo dru-
hej, sú velmi časté. Ak sa stane, 
že dráha dvoch hviezd je v r•ovine 
nášho pohTadu, registrujeme ich 
zatmenia vtedy, ked striedavo 
prechádzajú jedna pred druhou. 
Astronómovia si domysleli, že prá-
ve toto musí byť prípad objektu 
Hercules X-1. Potrebuje práve 1,7 
dňa na to, aby obehol svojho spo-
ločníka, normálnu hviezdu. Počas 
6 hodín je neutrónová hviezda 
skrytá za normálnou hviezdou, a 
preto počas zatmenia nie je možné 
registrovaf rántgenové pulzy. Ten-
to priebeh bol potvrdený objavom 
premennej hviezdy HZ Herculis 
práve na tom istom mieste oblo-
hy ako rántgenový zdroj. Pravi-
delne mení svoju jasnosf počas pe-
riódy 1,7 dňa. HZ Herculis, ako sa 
ukazuje, je normálna hviezda, oko-
lo ktorej obieha malá neutrónová 
hviezda emituj úca rántgenové lú-
če. Podobne ako sústava hviezd 
HZ Herculis a Hercules X-1, všet-
ky pulzujúce rántgenové zdroje 
majú velmi krátke periódy obehu. 
To značí, že vzdialenosf medzi 
neutrónovou hviezdou a jej spo-
ločníkom je velmi malá. Preto je 

Prúdy plynu s vysokou rýchlostou, ktoré vyčnievajú z dvoch protiTahlých 
strán hviezdy SS 433, ukazuje sníxnka v rádiovej oblasti, zhotovená pomocou 
rádioteleskopu VLA v Novom Mexiku. Objekt má vzhl'ad podobný kvazarom, 
a preto astronómovia veria, že hviezda SS 433 pomóže pri štúdiu týchto 
vzdialených a stále ešte v mnohom záhadných objektov. 
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os rotácie 

~ 

neutrónová hviezda 
(pulzar) 

rádiové žiarenie 

magnetické pole 

Pulzar — rýchlo rotujúca neutrónová hviezda s intenzívnym magnetic-
kým polom: protóny a elektróny, pohybujúce sa v blízkosti magnetických 
pólov, zodpovedajú za 'vznik žiarenia, ktoré vo forme rádiových vin 
opúšta hviezdu v dvoeh protilahlých smeroch. Tým, že hviezda rotuje 
(napr, pulzar v Srabej hmlovine 30 krát za sekundu), pozorujeme pravi-
delné záblesky — podobne ako kecy sledujeme svetelný maják na aute. 

pre takéto sústavy typické, že 
neutrónová hviezda zachytáva 
plyn unikajúci z vonkajších vrs-
tiev druhej hviezdy. Pretože neu-
trónová hviezda má sllnú gravitá-
ciu, magnetické pole nasmeruje 
tento plyn k severnému a južnému 
pólu neutrónovej hviezdy. Gravi-
tačná prífažlivosC je taká silná, že 
plyn sa pohybuje až polovičnou 
rýchlostou svetla a ked dopadne 
na povrch hviezdy, vytvoria sa na 
oboch póloch „horúce škvrny", 
ktoré majú teplotu až sto miliónov 
stupňov. Výsledkom potom je, že 
obe horúce škvrny vyžarujú 
róntgenové lúče. A naozaj, oblasti 
niekoPko štvorcových kilometrov 
okolo magnetických pólov neutró-
novej hviezdy vyžarujú energiu 
105-krát váčšiu ako energia nášho 
Slnka. Samozrejme, ked hviezda 
rotuje okolo vlastnej osi, na Zemi 
pozorujeme pulzujúci róntgenový 
zdroj. 

Všimnime si bližšie niektoré de-
taily tohto ,deja. Po prvé, róntge-
nové lúče z neutrónovej hviezdy 
zahrievajú hemisféru sprievodnej 
hviezdy. Tak sa stane, že jedna 
strana sprievodnej hviezdy je jas-
ná a horúca, zatiaT čo druhá stra-
na je chladnejšla a menej jasná. 
Práve preto sa jasnosf HZ Herulis 
periodicky men!, tým že sústava 
rotuje a hviezda HZ Herculis 
k nám smeruje strledavo teplejšou 
a chladnejšou hemisférou. 

Po druhé, plyn, 'ktorý zachytáva 
neutrónová hviezda, krúži okolo 
nej, pričom vytvára akrečný disk. 
Rýchlost plynu dopadajúceho na 
povrch neutrónovej hviezdy je sí-
ce nízka, ale dostatočná na to, aby 

vznikajúce róntgenové lúče mohli 
uniknú$. V prípade, že sprievodná 
hviezda dodáva na neutrónovú 
hviezdu obrovské množstvá plynu, 
róntgenové lúče nemóžu z nej 
uniknúi tak Pahko. V plyne, ktorý 
je nahromadený okolo neutróno-
vej hviezdy v pod'obe akrečného 
disku, vznikne velký tlak, ktorý 
zároveň vytvára silnú prekážku, a 
preto plyn móže unřknút iba v sme-
re kolmom na rovinu akrečného 
disku. Tým sa zníži tlak v rovine 
disku a v smere kolmom naň sa 
vytvoria silné zvázky horúceho 
plynu, ktorý má vysokú rýchlost. 
Takéto je pravdepodobné vysvet-
lenie pre záhadnú hviezdu, ktorá 
má označenie SS 433. 

V lete r. 1978 Bruce Margon a 
jeho k•olegovia na UCLA začali 

Codrobne pozorovat objekt SS 433. 
íslo je poradie hviezdy v kata-

lógu zvláštnych hviezd, ktorý zo-
stavili C. B. Stephenson a N. San-
duleak (preto ozrnačenie SS). 

Astronómovia boll úpine zmate-
ní touto čudnou hviezdou, ktorej 
spektrum naznačovalo, že plyn sa 
vysokou rýchlosEou pohybuje sme-
rom k nám, a zároveň od nás. Zda-
lo sa teda, že SS 433 sa k nám 
približuje a zároveň vzdaluje. Di-
lemu rozriešili britskí .astrofyzici 
A. Fabian a M. Rees. Dospeli k zá-
veru, že SS 433 vysiela dva prúdy 
plynu pohybuj úce sa v opačných 
smeroch, jeden •smerom k nám a 
jeden smerom od nás. V súčasnosti 
mnohí astronómovia súhlasia 
s týmto vysvetlením. Margonove 
pozorovania ukazujú, že ry" chlosť 
plynu v prúdoch je asi štvrtina 
rýchlosti svetla. 
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Mnohé pekuliárne galaxie i zá-
hadné kvazary vyzerajú podobne 
ako SS 433 — dva protichodne 
nasmerované výtrysky, ktoré uni-
kajú z daného objektu, pričom 
výtrysky miajú ovePa váčšie roz-
mery, ako samotný objekt. Žiar, 
takéto kvazary a galaxie sú od 
nás príliš daleko ,na to, aby ich 
bolo možné dókiadne preštudovat. 
Počas nasledujúeich rokov móže 
SS 433 nadobudnút na význame, 
pretože dáva možnost preskúmat 
priamo v našej Galaxii objekty 
dobné kvazarom. 

akrečný 
disk \ 

rSntgenové 
E--- žir,renie 

neutrónová hviezda ~~~`IIr  ~/ 
(Herkules X-1) / - dráha 

\ / neutrónovej hviezdy 1 

obyčajná hviezda 
(HZ Herculis) 

Pulzujúce róntgenové hviezdy v porovnaní s normálnymi pulzarmi patria 
do dvojhviezdnych sústav. Silná gravitácia neutrónovej hviezdy pritahuje 
plyn z jej spoločmlca. Plyn krúži okolo nei a pohybuje sa smerom k pólom 
v dósledku silného magnetického popa. Silné nárazy plynu na povrch 
neutrónovej hviezdy vytvárajú horúce „škvrny", ktoré sú zodpovedné
za vznik róntgenového žiarenia. Hercules X-1 pulzuje v intervale 1,24 
sekundy. Pulzy nepozorujeme iba vtedy, kecy sa dostane do zákrytu 
HZ Herculis. U 

\ 
~ 

Vývoj rSntgenových pulzarov a 
hviezd typu SS 433. Objekty tohto 
typu sa tormujú niekoTko miliárd 
rokov z hviezdy, ktorá je zložkou 
dvojhviezdnej sústavy. Ak sa hmot-
nejšia hviezda začína menit na čer-
veného obra, začne časom prúdií 
plyn na druhú hviezdu sústavy, kto-
rá sa po určitom čase stane hmotnej-
šou. Táto vnútorná evolúcia oboch 
hviezd trvá dovtedy, kým sa nepri-' 
hodí niečo neobyčejné. Nakonec 
hmotnejšia hviezda (na pravej stra-
ne) sa premení na supernovu a z jej 
jadra vznikne neutrónová hviezda 
Potom sa hviezda na Tavej strane 
nakoniec začne menit na červeného' 
obra, za pomoci hviezdneho vetra 
svoju hmotu prenáša na malú, ale 
hmotnejšiu neutrónovú hviezdu, kde 
dopadajúci plyn spósobí vznik pul-
zaru, ktorý vysiela róntgenové žia-
renie v dvoch protiTahlých smeroch. 
Ak má stárnúca hviezda tendenciu 
expandovat, potom na jej spoločníka 
prúdi také množstvo hmoty, že neu-
trónová hvi≥zda móže za krátky čas 
vyvrhnút prúdy horúceho plynu —
podobne, ako to pozorujeme v prí-
pade hviezdy SS 433. 

ERUPTIVNE HVIEZDY 
Teória neutrónových hviezd 

v dvoj hviezdnych sústavách móže 
vysvetlit aj dalšiu záhadnú sku-
pinu objektov vo vesmíre. 

Na jeseň r. 1975 astronóinovia, 
ktorí analyzovali údaje z družice, 
ktorá registruje róntgenové žiare-
nie, zistili, že ich prístroje ::uzna-
menali od róznych objektov na 
oblohe náhle, nečakané e rupcie 
róntgenového žiarenia. Každ' zdroj 
emituje konštantnú hladinu rónt-
geno"ého žiarenia a potom nasle-
duje náhly a ostrý vzrast, a po 
ňom postupný pokles intenzity. 

V 

Typická „erupcia" trvá rasi 20 se-
kúnd. Za tento krátky čas eruptív-
na hviezda vyžiari také množstvo 
energie, aké Slnko vyprodukuje 
za 2 týždne. Takýchto „eruptív-
nych" hviezd boto objavených nie-
koTko desiatok. 

Eruptívna hviezda je neutróno-
vá hviezda, ktorá zachytáva plyn 
od svojho sprievodcu. Váčšina za-
chyteného plynu je vodík, ktorý 
má v dósledku silnej gravitácie 
neutrónovej hviezdy vysokú rých-
lost. Prísun vodíka na povrch 
neutrónovej hviezdy je konštant-
ný, a preto vzniká konštantná níz-
ký hladina toku róntgenového žia-
renia. Potom však v dósledku sil-
nej gravitácie neutrónovej hviezdy 
začí'najú vodíkové jadrá reagovat. 
Vzniká hélium. Je to ten istý typ 
jadrovej reakcie, ktorá prebieha 
v strede nášho Slnka. Ale vodíko-
vá reakcia nezapríčiňuje erupcie 
róntgenového žiarenia. Za ne sú 
zodpovedné zvyšné produkty, „po-
pol" vodíkovej reakcie — hélium. 
Okolo neutrónovej hviezdy sa tvo-
rí héliová vrstva. Nakonec, ked 
je vrstva dostatočme hrubá (asi 
1 m), v dósledku dostatočne velké-
ho tlaku a hustoty vo vrstve zač-
ne hélium reagovat. Na rozdiel od 
vodíkovej reakcie, hélium reaguje 
prudko, expiozívne. Teplota na po-
vrchu hviezdy rýchlo stúpne na 
desatnásobok (z niekoTkých milió-
nov na 30. 106 stupňov). Za menej 
ako 20 sekúnd esa celá vrstva 
hélia spotrebuje pri prudkom 
vzplanutí, ktorého jasnost do-
sahuje 100 000-násobok luminozi-
ty Slnka. Vzplanutie registrujeme 
na Zemi ako záblesk a rýchlu 
erupciu. 
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Výskyt chondrúl u meteoritov chondritov je užitočným znakom jch 
odlíšenia od pozemských skál, u ktorých sa podobné štruktúry vyskytujú 
velmi zriedkavo. Objavené boli v minulom storočí, pomenovanie „chond-
ruly" majú od Roseho (1863) a už Sorby (1864) z ich štruktúry a tvaru 
usúdil, že jde o ochladené a stuhnuté kvapky póvodne roztavenej hmoty 
vyvrhovanej zo Slnka. Z mnohých názorov snažiacich sa vysvetlit ich 
póvod možno vybrať podstatné črty, kde bud jde o zaoblené úlomky pö-
vodných hornin, alebo vznikli akumuláciou jemného prachu v medzipla-
netárnom priestore, alebo podstatná váčšina názorov uprednostňuje me-
chanizmus vychádzajúci najskór z tavena a potom ochladenia, keáže 
chondruly predstavujú rýchlo stuhlé kvapky roztavenej hmoty. Otázkou 
zostáva, že kedy a ako došlo k tavenu hmoty z ktorej chondrule vznikli. 
Pravdepodobnými možnosfami sú napr. elektrické výboje (Whipple, 1966) 
alebo podchladenie (Blander a Katz, 1967) v •protosolárnej hmlovine, Ba-
lej i tavenie pri dopade (Urey, 1961; Cameron, 1973; Dodd, 1976). Podobné 
štruktúry, ktoré vznikli pri dopade meteoritov sa našli i v mesačných 
vzorkách (King, Butler, Carman, 1972). Avšak chondrule sa vyskytujú 
v meteoritoch hojnejšie, lepšie oddelené a preto pravdepodobne vznikali 
inak. 

Meteoritické chondry 
a vývoj 
sluneční soustavy 

RNDr. ZDENĚK CEPLECHA, DrSc. 

Dr. J. A. Wood předložil nedávno 
na 15. konferenci lunárního a pla-
netárního výzkumu v Hustonu svou 
novou hypotézu o vzniku chonder, 
malých kuliček tvořících součást 
většiny meteoritů. Chondry mají ob-
vykle milimetrové rozměry a jsou 
složeny z hliníku, železa a silikátů 
hořčíku. Jejich stáří se odhaduje na 
4,3 miliardy let: tvořily se někdy 
brzy po začátku vzniku naší sluneč-
ní soustavy. Původ těchto inkluzí 
v meteoritech je stále záhadou a 
domněnku Dr. Wooda je nutno po-
kládat jen za jednu z možností. Její 
jednoduchost jí však předurčuje jako 
významnou ,pracovní hypotézu, která 
je schopná sjednocovat astronomic-
ká, izotopová a chemická svědectví 
o chondrách. Navíc má tato teorie 
blízko k astronomii tím, že vychází 
z analogie meteorického jevu při 
průletu meteor oidů iovzduším. 

Sluneční soustava vznikla před 4,6 
miliardami let. Atomy, které jí tvo-
ří, jsou ale mnohem starší. Musely 
být součástí vesmíru před vznikem 
sluneční soustavy. Odpověď na otáz-
ku, kde .máme hledat atomy kře-
míko, železa, vápníku a ostatních 
prvků, které utvořily Zemi a další 
planety, v době před jejím vznikem, 
je hlavním klíčem k řešení problé-
mů chonder. 

Výzkum mezihvězdného prostředí 
ukázal, že tyto atomy byly nejspíše 
součástí malých prachových zrnek, 
která spolu s molekulami plynu pu-
tovala mezihvězdným prostorem na-
ší Galaxie. Takový £oblak ;plynu a 
prachu se po určité době stane na-
tolik hustým, že vznikne gravitační 
nestabilita a ta vede ke kolapsu ob-
laku. 

Při kolapsu našeho prachového a 
plyného oblaku vznikla naše sluneč-
ní soustava. Nejprve se utvořil malý 
zárodek Slunce (protoslunce) obklo-
pený notujícím diskem plynu a pra-
chu, který °nazýváme sluneční mlho-
vinou. Tak nějak asi milión let padal 
další prach a plyn na povrch této 
mlhoviny pod vlivem její vlastní 
přitažlivosti a přitažlivosti piloto-
slunce. Uvnitř mlhoviny se pracho-
vá Lruíčka postupně akumulovala 
do planetárních těles. Část rozptýle-
ného prachu a plynu mezi planetami 
byla bud >pohlcena Sluncem nebo vy-
puzena do mezihvězdného prostoru, 
část však zůstala zachována až do- 
dnes v meteorických tělesech. 

Meteoroid, který má ddstatečně 
velkou hmotnost a relativně malou 
rychlost vůči Zemi, dopadá svým 
zbytkem až na povrch, kde může být 
nalezen jako meteorit. Právě stu-
dium meteoritů v laboratořích nám 
pomáhá porozumět procesům, které 
probíhaly ve sluneční mlhovině při 
skládání prachových zrn do planet. 
Většina meteoritů, zvláště opak 
chondrity, jsou vlastně vzorky sta-
rého původního materiálu více mé-
ně zachovaného bez změn od té doby, 
kdy se z něho před 4,6 miliardami 
let tvořily planety. 

Když se podrobně podíváme na 

chondrity, vidíme v nich pino drob-
ných kuliček, které zřejmě musely 
kdysi dávno být kapkami roztavené 
horniny. A aby si při chladnutí a 
tuhnutí zachovaly stále ,svůj kulatý 
tvar, musely po celou tu dobu exis-
tovat odděleně a rozptýleně. 

Význam chonder byl dlouhá léta 
záhadou: jaký proces při tvoření pla-
net mohl dát vznik ohnivému dešti 
doběla rozžhavených kapek? Navíc 
takový proces musel být docela oby-
čejný a všudypřítomný. Vždyi 
chandry byly vytvářeny v obrovském 
množství. Většina meteoritů je jimi 
doslova „přecpána". 

Chondry pravděpodobně vznikly 
jako vedlejší produkt opři gravitač-
ním kolapsu, který vedl ke vzniku 
sluneční soustavy. Mezihvězdný plyn 
a prach, který padal na sluneční 
mlhovinu, byl urychlován její při-
tažlivosti až na rychlost okolo 10 
km/s. Při přibližování k ní se zača-
la prachová zrna shlukovat do vět-
ších agregátů. Když 'takový mezi-
hvězdný materiál dopadal 

na 

sluneč-
ní mlhovinu, byla jeho plynná část 
zabržděna velmi rychle, .ale pracho-
vé částice •a jejich agregáty vnikaly 
velkou rychlostí hlouběji do mlhovi-
ny. Při vtom se zrna priachu chovala 
stejně, jako to dnes známe u me-
teorických částic .pronikajících do 
ovzduší Země. Meteorická tělíska 
při průchodu ovzduším jsou ovšem 
vystavena mnohem intenzivnějšímu 
ohřevu a většímu aerodynamickému 
tlaku .a jsou proto úpině „zničena", 
t. j. vypařena a rozdrobena. Plyn ve 
sluneční mlhovině byl však mnohem 
řidší než je hustota zemského ovzdu-
ší ve výškách zážehů meteorů. Došlo 
proto k déle trvajícímu ohřevu, kte-
rý zcela protavil zrnka prachu a uči-
nil z nich žhavé kapky horniny, které 
při dalším zbrždění své rychlosti 
opět utuhly do pevných kuliček, 
chonder. 

Dr J. A. Wood přidal k velké řa-
dě hypotéz o vzniku chonder další 
možnost, a to hypotézu značně atrak-
tivní. Její iověření, nebo alespoň ově-
ření míry její pravděpodobnosti čeká 
na další intenzivní výzkum meteori-
tů, svědků vzniku naší sluneční 
soustavy. 

Jeden z meteoritov získaný systematickým zberom v Antarktíde (ALH-764). 
Vidíme na ňom množstvo chondier róznej vePkosti. 
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Sme pripravení 
na blízku supernovu? 

Výbuch blízkej supernovy (vo 
vzdialenosti maximálne 3 kpc od 
Slnka) je udalost natolko vzácna, že 
je namieste položit si 'otázku, či je 
na ňu súčasná astronómia d'ostatočne 
pripravená. Sú prístroje, ktoré máme 
momentálne k dispozícii, vhodné na 
to, 'aby sme mohli kvalitne zazna-
menat tento zriedkavý úkaz? Táto 
otázka, ktorú zozoberá O. G. Richter 
a M. Rosa z Európskeho južného ob-
servatória v časopise The Observer 
(Vol. 104, apríl 1984), je o 'to aktuál-
nejšia, že výbuch blízkej supernovy 
by sa mohol — podla šťatistických 
predpokladov — odohrat možno už 
v blízkej budúcnosti. 

Podia novej teórie vývoja hviezd 
vznikajú supernovy II. typu z velmi 
jasných Wolf-Rayetových hviezd. 
Preto si jako možného kandidáta na 
supernovu vyberieme hviezdu tohta 
typu, napríklad y2 Velorum, která je 
vzdialená 180 pc a leží v oblasti so 
zanedbatelnou medzihviezdnou ab-
sorpciou. Pretože supernovy II, typu 
majú podla Tammanovho odhadu ab-
solútnu magnitúdu M =
v prípade, že by sa y2 Vel stala su-
pernovou, mala by vizuálnu jasnost 
až —12,2m (pretože modul vzdiale-
nosti m — M = 6,28m). Rola by to 
doteraz najjasnejšia pozorovaná su-
pernova — predstihla by takmer 
o 3 .magnitúdy supernovu z roku 
1006. 

Na registráciu svetelného toku 
(ktorého hodnota v prípade y2 Vel by 
bola 1 mW/,m2), súčasné astronomic-
ké detektory vyhovujú. Avšak prvé 
problémy nastanú vtedy, ked začne-
me robit presnú fotometriu v čase 
maximálnej fáty. Ak je rozdiel 
v jasnosti medzi supernovou a štan-
dardnou hviezdou dost velký (pri-
bližne 15m), je vhodné na pozorova-
nie supernovy použit ďalekohlad 
s dlhým ohniskom :a ekvivalentnou 
apertúrou 80 mikrometrov. Ak ale 
budeme týmto zar.iadením pozorovat 
štandardnú hviezdu, vychádza pozo-
rovací čas (integračná doba) vyše 
100 hodin, aby sa dosiahla štatistic-
ká presnost 0,1 0%. Táto integračná 
doba je pre pozorovanie štandard-
nei hviezdy absolútne režiadúca 
Dá sa znížit •niekoTkonásobným zvžc 
šením apertúry, ale tým požadovaná 
fotomatrická presnost utrpí. 

Aby sme skonkretizovali 'problé-
my, aké vznikajú pri fotometrii a 
spektrofotometrii supernov, zaberme 
si ako príklad 1,52-metrový daleko-
hlad Európskeho južného observa-
tória, vybavený spektrografom. Na 
tomto prístroji sa dosahuje disper-
zia 1710 nm/mm a pri meraní štan-
dardnej hviezdy LDS 749B vychádza 
záznamový pomer 0,5 záznamu/ka-
nál . sekunda. Nasýtený stav je pri 
hodnote 104 záznamu/kanál . sekun-
da. Z odhadnutého svetelného toku 
y2 Vel vychádza záznamový pomer 
8.1010 záznamu/kanál . sekunda, čo 
je miliónkrát viac ako stav nasýte-
nia. Tým pozorovanie supernovy 
strúca zmysel. Okrem toho je nutné 

Uránove prstence boli objavené 
r. 1977 pomocou zákrytu pomerne 
málo jasnej hviezdy. Fri ich po-
zorovaní v infračervenej oblasti 
sa zistilo žiarenie na vinových 
dlžkach, na ktorých planéty vy-
'žarujú len velmi slabo. Na zákla-
de toho možno predpokladaf, že 
Uránove prstence 'obsahujú — na 
rozdiel od svetlých Saturnových 
prstencov — velmi tmavý mate-
riál. 

Pozorovania ukázali, že prstence 
odrážajú iba 2 percentá dopadajú-
ceho slnečného svetla. Zdá sa, že 
pozostávajú z najtmavšieho zná-
meho materiálu v slnečnej sústa-
ve, ktorý je omnoho tmavší ako 
uhlie. Ani nové výskumy neobjas-
nili, prečo je materiál Uránových 
prstencov taký tmavý. Možno je 
to tmavá organická látka, alebo 
zmrznutý metán, ktorý stmavel 
vplyvom vysokoenergetického žia-
renia, zachyteného Van Allenový-
mi pásmi okolo planéty. 

Prstence vidíme na snímke ako 
sústredné kružnice, pretože Urán 
je voči Zemi obrátený svojim pó-
lom. Z poklesu jasnosti hviezdy, 
ktorá bola prstencami zakrytá, 
bole možné usúdif, že sústava 
Uránových prstencov sa skladá 
najmenej z devifatich úzkych prs-
tencov. 

Pozorovaním zo Zeme nebolo 
možné získat viac detailov; ovela 
viac podrobností nám vyšle sonda 
Voyager 2, ktorá okolo Urána pre-
letí v januári budúceho raku. 

PodFa New Scientist 25. 10. 1984 
-od-

použit filtre s vynikajúcimi optic-
kými vlastnoostami a s rozsahom až 
20 magnitúd, pretože rozdiel v jas-
nosti medzi supernovou a štandard-
nou hviezdou je 15 magnitúd, teda 
iuntezita svetla supernovy je 105-krát 
vačšia ako intenzita svetla štandard-
nej hviezdy. Vyplýva z toho nutnost 
použit detektor s dynamickým noz-
sahom 106. Žial, zatial takéto detek-
tory reexistujú. Špičkové detektory, 
ktoré sa dnes používajú, majú dy-
namický rozsah 104 a móžeme nimi 
registrovat svetlo hviezd, kterých 
rozdiel jasností je 8 magnitúd. 

Z toho vyplýva, že fotometria blíz-
kej galaktickej supernovy ani zda-
leka nie je jednoduchým pnoblé-
mom. Je preto .namieste otázka, či 
budeme schopní — ak nastane tá 
príležitost — úspešne pozorovat 
blízku supernovu. Ak zvážime všet-
ky požiadavky a možnosti, ukazuje 
sa, že by sa na pozorovanie dali po-
užit s malými úpravami dva slnečné 
dalekohiady v Austrálii, ale aj to 
iba krátkodobo, počas maximálnej 
fázy. Podia The Observer -zb-

Pozorovanie 
Uránových prstencov 

Pomocou detektory CCD napo-
jeného na 2,5-metrový daleko-
hlad observatória Las Campanas 
v Chile podarilo sa po prvýkrát 
zaznamenat obraz Uránových prs-
tencov vo viditelnom svetle. Prs-
tence sa javia ako tmavé halo 
okolo jasnej planéty. Použitý de-
tektor je asi 30-krát citlivejší na 
svetlo ako fotografická emulzia, 
a preto mohol zobrazit aj málo 
jasné prstence okolo planáty. 
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Urán obklopený tmavým prstencom. Unikátna snímka, ktorú získali R. Ter-
rile a B. Smith na observatóriu Las Campanas v Chile. Plastický, akoby 
trojrozmerný obraz sa dosiahol dodatočným spracovaním pomocou počítača. 
Na snímke sú aj dva Uránove mesiace: vpravo Miranda, vlavo dolu Ariel. 
Objekt nalavo od planéty je hviezdy. 
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ZAUJÍMAVÉ OBJEKTY 
OBLOHY 

Zvláštny objekt 
Kuwano-Honda 
(PU-Vul) 

RNDr. D. CHOCHOL, CSc. 

Na jar v roku 1979 objavili ja-
ponskí astronómovi.a Kuwano a 
Honda v •si5hvezdí Líštičky neob-
vyklú novu. Archívne fotografic-
ké záznamy ukázali, že slabučká 
premenná hviezda, ktorej jasnost 
kolísala v rozmedzí 14-14,5 mag-
nitúdy, zvýšila svoju jasnost v •ob-
dobí od novembra 1977 do apríla 
1979 na 8,9 m•agnitúdy. Zatial čo 
pred vzplanutím bol objekt padla 
spektra chladný obor spektrálne-
ho typu M o teplote 2500 K, po 
vzplanutí mal spektrum typické 
pre nadobrov spektráhneho typu 
F, ktorých teplota je 6300 K. 

Hned po objave začali objektu 
venovat pozornost nielen japon-
skí, ale aj československí ,a soviet-
ski astronómovia. Výskum prinie-
sol celý rad prekvapení. Spektro-
skopické pozorovania pomocou 
2 m dalekohIadu v Ondřejove 

Snímka súhvezdia Líštičky (Vulpecula), v ktorom sa vlani objavili až dye 
novy; Nova Vulpeculae 1984 No. 1 (a = 19h24m 03,46° ó = +21° 15'54,4") a 
Nova Vulpeculac 1984 No. 2 (a = 20h24m 40,535, S = +27°40'48,2"). Maximálna 
jasnost oboch nov sa pohybovala na hranici viditelnosti volným okem. Na 
rozhraní súhvezdia Lištičky a Šípu sa nachádza dalšia zaujímaná hviezda 
— objekt Kuwano-Honda (PU Vul; a = 20hl9mols, S = +21°24'43"). Na 
snímke 'sú vyznačené jasné hviezdy, planetárna hmlovina Dumbell (M 27, 
Činka), obe novy a objekt PU Vul. 

ukázali, že obálka novy expanduje 
neobvykle pomalou rýchlostou —
okolo 20 km/s. Astronómovia zo 
Skalnatého Plesa študovali objekt 
fotometricky .a zistili, že jeho jas-
nost kolíše s periódou 78 dní. Prí-
činou týchto zmien — ako sa ne-
skór zistilo — sú radiálne pulzá-
cie nadobra spektrálneho typu F, 
ktorý tu vznikol ,doslova pred na-
šimi očami. Vo februári 1980 jas-
nosí novy poklesla až na 13,6", 
ale po 500 dňoch, na jeseň 1981, sa 
znova rozžiarila a za další rok do-
siahla jasnost 8,4m. Od toho času 
sa jej jasnost vo viditeInej oblasti 
takmer nemení, avšak dvakrát sa 
zistil vyrazne zvýšený tok ultra-
fialového žiarena, a to v októbri 
1982 a v júli 1983. Za zmienku sto-
jí, že v lete 1982 nastali tni menšie 
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poklesy jasnosti (o 0,4") vo vizuál-
nej oblasti, každé s trvaním okolo 
20 dní. Rok 1982 priniesol prekva-
penie aj v spektroskopiokom vý-
skume objektu. Zatial čo radiálna 
rýchlost objektu meraná z absorp-
čných čiar F nadobra sa od roku 
1979 do roku 1981 takmer nemeni-
la a jej priemerná hodnota bola 
+27 km/s, v roku 1982 sa začala 
rýchlo znižovat a dosiahla hodno-
tu —50 km/s. 
Interpretácia pozorovaní ukáza-

la, že hlboké minimum v roku 
1980-1981 boto sp&obené vytvá-
raním prachu v pomaly expandu-
júcej obálke novy. Prachová obál-
ka zahalovala objekt, až pokým 
sa prachové častice nerozptýlili. 
Vytváranie prachových obáiok sa 
bežne pozoruje po vzplanutí tzv. 
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Zmeny jasnosti PU Vul vo viditeTnej časti spektra (v značí vizuálne, 
značky fotometrické pozorovania). 
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pomalých nov (pri ry' chlej expan--
zii obálky sa prachové čiastočky 
nestačia skondenzovať). Vytvore-
nie prachovej obálky sa pozorova-
lo napr. u Novy Her, 100 dní po 
vzplanutí. Za 25 dní .sa j'asnosť 
tohto objektu znížila o 8m, po roz-
ptýlení obálky jasnosť vzrástla 
o 6°' 

Analýza výsledkov nám umož-
ňuje klasifikovať objekt PU Vul 
ako extrémne pomalú pekuliárnu 
novu typu RT Ser. Ako je známe, 
novy sú dvoj hviezdy, ktorých jed-
nou zložkou je biely trpaslík. Na 
jeho povrch sa ukladá materiál 
bohatý na vodík, ktorý mu odo-
vzdáva susedná zložka. Ked sa 
tejto látky nahromadí d'ostatočné 
množstvo, nastána explozívna ter-
monukleárna premena vodíka na 
hélium — vzplanutie novy. Ak 
množstvo prenášanej látky trvale 
presahuje tzv. kritickú hodnotu, 
v obálke bieleho trpaslíka .dochá-
dza k nepretržitému horeniu vodí-
ka — a objekt vyzerá ako žitý 
alebo červený nado.bor. Zistená 
pulzačná perióda .atmosféry takto 
vzniktnutého nadobra u objektu 
PU Vul — 78 dní — umožňuje 
určiť polomer a 'svietivosť nad-
obra. Pri hmotnosti 1 Mo (čo je 

bežná hmotnosť bieleho trpaslíka), 
je polomer nadobra 154 Ro a svie- 
tivosť 3 X 10`i Lo. Ťúto svietivosť 
získa biely trpaslík hmotnosti 
Slnka pri akrécii hmoty 10-$ Mo 
za rok. 

Pokles r.adiálnych rýchiostí F 
nadobra pozorovaný v 'roku 1982 
nastal v dósledku orbitálneho po-
hybu F nad'obra okolo M obra. 
V prípade, že je 'obežná dráha 
dvojhviezdy orientovaná voči Po-
zorovatelovi priaznivo, mali by 
sa pozorovať zákryty zložiek. Ak 
nastáva takáto situácia u PU Vul, 
z krivky 'radiálnych rýchlostí vy- 
plýva, že v lete 1982 sine mali po- 
zorovať zákryt F nadobra M ob- 
rom. Pr•ostredný z troch pozoro-
vaných pooklesov jasnosti mohol 
byť spó.sobený čiastočným zákry- 
tom F nadobra M ohrom, dalšie 
dva poklesy znejme súvisia :s tým, 
že M obor zakrýva látku, ktorá tu 
vzniká prenosom hmoty z M obra 
na F nadobra. Doterajšie štúdium 
radiálnych rýchlosstí F nadobra 
ukazuje, že orbitálna perióda musí 
byť dlhšia :ako 2000 'dní. Na urče-
nie presnej hodnoty orbitálnej pe- 
niódy si budeme musieť počkať, 
kým F nadobor zavíši aspoň jeden 
obeh ,okolo M obra. Zintenzívne-

Bipolárna planetárna hmlovina 

Fotografia planetárnej hmloviny 19W32 cez 3,6-metrový 
dalekohlad Európskeho južného observatória v Chile, kto-
rú získal L. Kohoutek 

nie toku ultrafialového žiarenia, 
pozorované v roku 1982 a 1983, 
zrejme súvisí so zvýšením pne-
toku látky z M obra na F nad-
obra. 

Osobitnú pozornost si zasluhuje 
kvantitatívna spektrálna klasifi-
kácia PU Vul v maxime jasnosti 
v roku 1979 ,a 1981, ktorá ukáza-
la, že chemické zloženie atmosféry 
aj rozloženie energie v spojitom 
spektre PU Vul je také leté, ako 
majú nadobri spektrálneho typu 
F — napr. y Cyr a a Per. Skutoč-
nosť, že nova v maxime móže vel-
mi 'dlhú dobu pnipomínať F nad-
obra bez toho, že by sme boll 
schopní rozlišit oba objekty, nás 
vedie k otázke, či mnohí další nad-
obri, ktorých pozorujeme, nie sú 
iba bieli trpaslíci v štadiu super-
kritickej akrécie. Prirodzenými 
kandidátmi na takéto objekty by 
boli predovšetkým nadobri vo vy-
sokých galaktických šírkach, ktorí 
svoj•ou 'polohou patria k starej po-
pulácii, ale pretože majú vysokú 
svietivosť, mali by byť mladé ob-
jekty. Dodajme ešte, že objekt 
Kuw.ano-Honda je od nás vzdia-
lený 5,3 kpc a nachádza sa vo 
vzdialenosti 0,8 kpc od galaktickej 
roviny. 

Flanetárne hmloviny, .obklopujúce horúcich modrých 
tnpaslíkov (stávajúcich sa degenerovanými bielymi 
trpaslíkmi) vznikajú v pokročilých štádiách vývoja 
nie bpríliš hmotných hviezd (s hmotnosťou okolo 0,6 až 
4 hmotností Slnha). Plynná látka planetárnych hmlo-
vín (zváčša vodík) tviarila pévodne horné vrstvy červe-
ného obra; v procese jeho vývoja bola však vyvrhnutá 
a velkými rýchlosfami začala expandovat 'do okolitého 
priestoru vytvárajúc pritom efektný jav planetárnej 
hmloviny, žiariacej len vd'aka intenzívnemu ultrafia-
tovému žiareniu jej materskej hviezdy, hooré procesdom 
fluores•cencie opil£ vyžaruje, ale na dlhších vinových 
dlžkach, vo viditeTnom svetle. 

Uvedenému procesu vzniku planetárnych hmtovín 
dobre zodpovedajú pozorované kruhovité, prstencovité 
alebo aj dost nepravidelné tvary planetárnych hnilo-
vín, ktorých bob o doslal objavených vyše 1100 z cel-
kového odhadovaného počtu okolo 50 000 len v našej 
Galaxii. Nedávno však bole objavená planetárna hmlo-
vána s velmi pretiahnutým tvarom (22" X 5") s určitý-
mi náznakmi prstencového charakteru. Je ňou objel 
19W32, rádiový zdroj nachádzajúci sa na soblohe len 
niekolko stupňov od centra Galaxie. Spektrum objek-
tu celkom jednoznačne potwidilo, že ide o planetárnu 
hmlovinu, vo vzdialenosti pnibldžne 10 000 svetelných 
rokov, čomu zodpovedá celková dlžka jej pretiahnu-
tého tvaru okolo 1 svetelného roku. 

Rýchlost expanz.ie hmloviny nemožno spolahlivo 
určit; pri predpoklade jej pravdepodobnej orientácie 
voči nám však možno zistit, že je v medziach približne 
od 10 do 70 km . si. S ristotou sa však zistilo, že juho-
západsiý výbežok hmloviny má radiálnu rýchliosť 
o 12 km . s i váčšiu ako druhý výbežok. Tento rozdiel 
sa považuje za neklamné svedectvo, že v !planetáinej 
hmloviny 19W32 prebieha pravdepodobne bipoláana 
expanzia, t, j, vyvrhovanie plynných más z hviezdy 
v dvoch presne opačných smeroch. 

-št-
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Ďa l ší róntgenový pulzar 
s Be hviezdou 

Rántgenové pulzary tvoria zaují- 
mavú skupinu dvoj hviezdnych rónt- 
genových zdrojov. Jednou zložkou 
ta>kýchto dvojhviezd je neutrónrová 
hviezda, na ktorú prúdl látka z dni-
hej zložky. Touto druhou zložkou mó-
že byt hviezda (s hmotnostou nie 
príliš presahujúcou hmotnost Slnka) 
vyplňujúca svoj Rocheov lalok a 
strácajúca látku vnútorným Lagran- 
geovým bodom, ale aj nadobor 
(s hmotnostou napr. 20 Mo) stráca- 
júoi látku hlavne prostredníctvom 
intenzívneho hviezdneho vetra. Pri- 
tekajúca látka, resp. jej čast sa do- 
stáva rakréciou na povrch neutróno- 
vej hviezdy. Fri tomto pnocese sa 
značná čast energie padajúcej látky 
uvolňuje vo forme energetického 
rbntgenového a gama žiarenia, čo sa 
navonok prejaví pozorovaným rSnt- 
genovým žiarením. Fri r&ntgenových 
pulzairoch sa popri výraznejšej ri9nt- 
genovej premenntosti pozorujú po- 
merne stabilné pulzácie rSntgenové- 
ho žiarenia s periódami približne od 
1 sekundy po niekoYko stovák se- 
kúnd. Predpokladá sa, že tieto pul- 
zácie sú prejavom rýchlej rotácie 
neutrónovej hviezdy. 

Zaujímavým príkladom .popísaných 
javov je róntgenový pulzar 2S 
1417-62 s periódou pulzácií približne 
17 s. Zaujímavý je už pre samotnú 
dlžku pulzačnej periódy, ktosá tvorí 
akýsi prechod medzi krátkoperiodic- 
kými (napr. Her X-1 s periódou 
1,24 s) a dlhopemiodickými rSntgeno- 
vými pulzarmi (napr. 4U 0900-40 s 
periódou 283 s). Druhou zaujímavos- 
tou je rýchlost poklesu pulzačnej pe- 
riódy približne o 2 % ročne. Tretou 
zaujímavostou tohto zdroj  sú výraz-
né zmeny róntgenovej svietivosti 
v priebehu mesiacov. 

Na základe polohy riintgenového 
zdroja určenej družicou Einstein a 
snímok získaných 4 .m reflektorrom 
observatória na Cerro Tololo sa zis- 
tilo, že rSntgenový zdroj 25 1417-62 
je velmi pravdepodobne totožný so 
slabou horúcou hviezdou vizuálnej 
jasnosti približne 16,9m. Z pozorova-
ných vlastností hviezdy, najmii z vý-
skytu silnej emisnej čiasy Ha v jej 
spektre a z polohy hviezdy v Galaxii 
vyplýva, že ide o Be hviezdu. Na- 
svedčujú úomu aj pozorované silné 
zmeny tvaru a intenzity čiary H. 
Be hviezdy sa už v minulosti zistili 
ako zložky pri siedmich r8ntgeno- 
vých pulzarroch, a navyše -aj pri nie- 
koPkých róntgenových zdrojoch, pri 
letorých sa zatiaP .rSntgenové pulzácie 
nepozorovali. 

V prípade róntgenového pulzara 
2S 1417-62 ide s najváčšou pravde- 
podobnostou o neutrónovú hviezdu 
s hmotnostou asi 1,4 Mo, ktorá obie- 
ha spolu s masívnou Be hviezdou 
o polomere asi 7 polomerov Sluka 
okolo spoločného tažiska dvoj hviezdy. 
Obežná perióda sa odhaduje na viac 
ako 25 dní. Pozorované zmeny v emi-
sil Hq, ako aj výrazné zmeny róntge- 
novej svietivosti 2S 1417-62 súvisia 
so zmenami množstva látky, ktorrú 
stráca optická Be zložka. Rozpracova-

nie a sústavné testovanie dvoj-
hviezdneho modelu Be hviezd je ne- 
pochybne jedným z najvýznamnej- 
ších príspevkov československej as-
trofyziky; v tejto súvislosti sú mimo- 
riadne zaujímavé práve pozorovania 
rčntgenových pulzarov a všeobecne 
róntgenových dvojhviezd s optický-
mi Be zložkami. Zdeněk Urban 

0 pšt I RAS 
Fri podrobnejšom štúdiu •pozoro-

vaní družice IRAS sa ukázalo, že 
zo 335 hviezd vzdialených od nás do 
75 svetelných riokov má viac než 40 
podobný nadbytok infračerveného 
žiarenia v oblasti 20-100 um, ako 
sa zlatil u Vegy. V prípade Vegy 
bolo množné z rtýchto pozorovaní vy-
vodit, že okolo hviezdy obieha mate-
riál v pevnom skupenstve, z ktorého 
sa móžu vyvinút planéty. V prípade 
štyridsiatich áalších hviezd však za- 
tiaP .nemožno vylúčit, či nadbytok 
infračerveného ži•airenia nie je spó- 
sobený inými faktormi, napr. prí- 
tomnostou doteraz neznámeho 
chladného hviezdneho spoločmíka. 

Na rozdiel od Vegy, ktorá má 
spektrum typu A, aké je charakte-
ristické pre horúce mladé hviezdy, 
je viičšina zo súboru štyridstiatich 
hviezd typu F a G. Sú to teda hviez-
dy, ktoré sa svietivostou, hmotnos- 
tou a vekom viac pod'obajú na naše 
Sluko — trpaslíčiu hviezdu spektrál- 
neho typu G. NASA News 15. 6. 1984 

Astrometria na druřicovej 
stanici 

NASA a Arizonská univerzita 
(so sídlom v Texase) p•odpísali do-
hodu o stavbe astrometrického ob-
servatória, kboré má byt pripojené 
k plánovanej americkej družioovej 
stanici. Hlavnou úlohou observatória 
bude hTadat hivezdy, ktoré móžu 
mat planetárnu sústavu. Hlavná me-
tóda, pomocou ktorej sa bude určo-
vat, či má hviezda sprievodcov, bude 
dlhodobé, velmi presné meranie po-
lóli hviezd, a na základe toho zis-
tovanie odchýliek vo vlastnom po-
hybe hviezd. Predpokladá sa, že 
astrometrické observatórium by 
mohlo začat pracovat niekedy v po-
lovici devátdesiatych rokov. Za 
NASA sa bude na plánovaní a stav-
be observatória zúčastňovat Ame-
sovo výskumné centrum v Mountain 
View (Kalifornia), za Arizonskú uni-
verzitu zasa jej Mesačné a planetár-
ne laboratórium (LPL). Vedci z LPL 
už majú vyše desatročné skúsenosti 
s vývojom prístrojov na presnú 
spektroskopiu, ktorá bude dalšou me-
tódou zistovania nepatrných zminn 
v pohybe hviezd. Projektovanie as-
trometrického observatória sa začne 
len čo Kongres odsúhlasí pridelenie 
finančných prostriedkov. 

NASA News 8. 1. 1985 
-po-

V polovici januára zišla sa v Tatranskej Lomnici skupina steláraiych 
astronómov zo ZSSR, ČSSR, NDR a Maďarska na trojdňovom pracovnom 
rokovaní, aby rozobrali možnosti spoločného družicového experimentu 
v oblasti ultrafialovej astronómie v rámci programu Interkozmos. Po-
radu organizoval Astronomický ústav SAV. Po podrobnom prerokovaní 
možností a záujmu jednotlivých krajin sa rysujú prvé konkrétne črty 
projektu: išlo by o dalekohIad s priemerom 0,5-1 m najmu pre výskum 
jasnosti nestacionárnych hviezd v ultrafialovej oblasti spektra. Na zá-
znam svetelného signálu sa majú využit prvky typu CCD, čo je v sú-
časnosti najmodernejšia detekčná technika. Podrobnejšie zameranie 
a možnosti technickej realizácie jednotlivých častí ďalekohladu (spektro-
graf, konvertor, detektory, palubný počítač a ďalšie súčasti) bude predlo-
žené krajinami zúčastnenými na projekte na zasadaní skupiny Kozmická 
fyzika programu Interkozmos, ktoré sa koná v máji tohto roku v Berlíne. 

Na snímke podpisovanie záverečného protokolu pracovného rokovania 
v Tatranskej Lomnici. V strede Alexander A. Bojančuk, člen korešpon-
dent AV ZSSR z Krymského astrofyzikálneho observatória AV ZSSR, 
vedúca osobnost projektu Astrou, sprava dr. Gerhardt Ruben, DrSc. 
z Potsdamu, NDR a nafavo RNDr. Drahomír Chochol, CSc. z Astrono-
mického ústavu SAV. 

-tf-
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Do pozorovania Halleyovej ko-
méty sa určite zapojí rekordný po- 
čet astronómov i najmodernejšia 
pozorovacia technika v histórii 
astronómie. Dlhá séria pozorovaní 
tejto kométy, najznámejšiej v de- 
jinách dáva nádej, že predpovede 
jasnosti, dlžky chvosta i ostatných 
charakteristík sa od skutočnosti 
nebudú velmi odlišovať. 

Celá astronomická obec sa chys- 
tá na 'dókladné a komplexné po- 
zorovania, napriek tomu, že pri 
terajšom návrate bude kométa — 
najmii na severnej pologuli — po- 
merne slabo viditelná. O celosve- 
tovom pr•ograme IHW a jeho or- 
ganizácii sa už v Kozmose písalo. 
Jeho súčasťou sú .aj amatérske po-
zorovania. Riadi ich centrum IHW 
prostredníctvom vybraných ná-
rodných organizácií. U nás bude 
amatérske pozorovania koordino- 
vať Sekcia medziplanetárnej hmo- 
ty Slovenskej astronomickej spo- 
ločnosti pri SAV. 

Prístrojové vybavenie amatérov 
je síce oveTa chudobnejšie, ak ho 
budeme porovnávať s najváčšími 
svetovými 'observatóriami. U nás 
je však situácia celkom odlišná, 
amatérske praooviská disponuj 
prístrojmi takmer rovnakej kva-
lity, ako profesionálne hvezdárne. 

Zapojenie amatérov do tohto 
programu umožní vytvoriť rovno- 
mernejšiu a hustejšiu pozorovaciu 
sieť. A napok•on 'si musíme uvedo- 
miť i nesporný fakt, že obežná 
doba Halleyovej kométy je tak 
velká, že od návratu k návratu sa 
pozorovacia technika podstatne 
mení. 

Fri minulom návrate kométy 
malí profesionální astronómovia 
materiálne .a prístr•ojové vybave- 
nie zhruba také, ako dnes lepší 
amatéri. Pozorovací program IHW 
ráta i s týmto faktorom, a preto 
sa organizujú rozsiahle amatérske 
pozorovania, kto•ré pri použití po-
dobných metód ako v r. 1910 po- 
slúžia okrem iného na dopinenie a 
ucelenie radu vizuálnych pozoro-
vaní kométy. Stavia to amatérske 
pozorovania «do mého svetla a naši 

DUŠAN KALMANČOK, RNDr. JÁN SVOREŇ, CSc., 
Astronomický ústav SAV 

VNTERNATVQNAL 
HALLEY WATCH 

vyspelí pozor•ovatelia mážu byť 
v tomto smere pre spinenie ciePov 
IHW nemálo prospe~ní. Celosve- 
tove boli pre amatérov vytipova-
né tieto pozorovacie programy: 
— vizuálne pozorovania 
— fotografické pozorovania 
— astrometria 
— spektroskopické pozorovania 
— fotoelektrická fotometria 
— pozorovanie meteorických ro- 

jo.v Halleyovej kométy. 
Sekcia medziplanetárnej hmoty 

SAS pri SAV sa bezprostredne po 
objave kométy koncom roka 1982 
obrátila prostredníctvom cirkulá- 
ra na 190 inštitúcií a jednotlivcov 
v celej ČSSR s ponukou, aby sa 
zapojili do amatérskych progra- 
mov. Z ludových hvezdární, .as-
tronomických krúžkov i od vyspe- 
lých jednotlivcov •došlo 21 záváz- 
ných prihlášok (1-3 programy na 
záujemcu) v tomto členení: 

vizuálne pozorovania — 16 
fotografické pozorovania — 14 
pozorovanie meteorov — 8 

V dalšom budeme preto venovať 
pozornosť vizuálnym á fotografic-
kým pozorovaniam k•omét. 

VIZUALNE POZOROVANIA 

Kométy sa nám vi čšinou javia 
ako plošné, málo jasné objekty. 
Fri ich vizuálnym pozorovaní zo-
hrávajú preto mimoriadne dóleži-
tú úlohu dve podmienky — adap-
tácia oka a «priepustnosf atmosfé-
ry. 

Fri vizuálnom pozorovaní je 20 
-30 minútová adaptácia oka na 
tmu nevyhnutná, pritom ešte 
v priebehu ďalších 2 hodín vzrastá 
citlivosť oka. Počas tejto doby e iie 
je vhodné vstupovať 'do osvetle-
ných miestn•ostí a na najnižšiu po-
trebnú tnieru treba obmedziť aj 
záblesky červeného •svetla z ebatřr-
ky. VzhPa•dom na dlžku viditel-
nosti k. mét (váčšinou zapadRjú 
krátko po Slnku alebo vychádzijú 
krátko pred ním) nie je mo~iné 
vždy dodržať dobu potrebnú na 
adaptáciu. V takomto'prípade sa-
mozrejme pozorujeme tiež, pričom 

dlžku adaptácie musíme brať do 
úvahy pri porovnávaní róznych 
vizuálnych pozorovaní. 

Váčšina vizuálnych pozorovaní, 
ako napr. pozorovanie chvosta, 
rozmerov komy a odhady jasnos-
tí, je silne ovplyvnená priepust-
nosťou atmosféry, ktorá závisí od 
výšky nad obzorom, od okamžité-
ho stavu atmosféry, t. j. množ-
stva rozptylujúcich Mstíc v ovzdu-
ší, od tepelného rozvrstvena at-
mosféry, výškového prúdenia a 
podobne. Pozorovacie podmienky 
tiež 'sune ovplyvňuje aj rozptýle-
né svetlo, či už z umelých zdrojov 
alebo svetlo Mesiaca. Podmienky 
vizuálneho pozorovana móžu byť 
charakterizované pre každý pozo-
rovací interval najslabšou hviez-
dou — jedná sa o magntúdu naj-
slabšej hviezdy viditelnej volným 
okom nie príliš daleko (do 10 stup-
ňov) rod kométy. 

Všetky údaje získané pomocou 
týchto uvedených metód a postu-
pov je 'potrebné udávať spolu s ča-
sovým údajom. V trámci IHW sa 
bude jednotne používať svetový 
čas — UT. Fri prevode zo stredo-
európskeho času treba dať pozor 
na letný čas — rozdiel oproti UT 
sa zvýši na 2 hodiny. 

1. určovanie celkovej jasnosti 
Pri určovaní celkovej jasnosti 

(prakticky jasnosti hlavy) možno 
použiť niektorú z týchto metó'd: 
— extrafo-kálna metoda — porov-

návanie rozostrených obrazov 
hviezd a kométy podobného 
zdanlivého priemeru 

— Sidg`vickova metóda — porov-
návanie povrchovej jasnosti ko-
túčika hviezdy mimo ohniska 
so zapamátanou „priemernou 
jasnosťou" komy v ohnisku 

— Beyerova metóda — odčítanie 
výťahu okulára pri rozostrova-
ní až do splynutia objektu (ko-

méty, hviezd) s pozadím. 
Viac o jednotlivých metódach, 
ako aj podrobné návody na pozo-
rovanie sú uvedené v Meteoric-
kých správach SAS pri SAV č. 
8/1984. 

2. odhady priemeru komy 
Určovanie rozmerov komy na 

základe veTkosti zorného poPa je 
vdaka r®znym fyziologickým a op-
tickým efektom málo presné. 
V prípade, že koma je eliptická, 
je potrebné určiť rozmer v obi- 
dvoch osiach. . Najjednoduchšou, 
ale najmenej presnou je metóda 
určovania priemeru komy ako čas-
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ti vzdialenosti dvoch hviezd. IĎal-
šou málo presnou metódou je za-
kresleme komy do podrobného 
hviezdneho ,atlasu a jej zmeranie 
použitím škály atlasu. Presnejšia 
je met ó"da určovania priemeru ko-
my pomo'cou osvetleného kríža 
okulára — koma sa nechá prejsí 
od vlákna k vláknu vlastným po-
hybom a priemer určíme z name-
raného času. Presné je určenie 
priemeru komy vláknovým mi-
krometrom — sú ním vybabené 
napr. pointančné hlavy daleko-
hradov. 

3. stupeň kondenzácie 
Stupeň kondenzácie vyjadruje 

popis tntenzitného profilu t. j. 
menu jasnosti so vzdialenosfou 
pozdlž čiary prechádzajúcej cen-
trálnou k•ondenzáciou. Mení sa od 
nuly (difúzny obraz s nulovou 
kondenzáciou) po 9 (stelárny 
vzhPad). 

4. vizuálne pozorovanie chvosta 
Vizuálne pozorovania chvosta sú 

z hradiska IHW druhoradé, kedže 
fotografický záznam poskytne 
kvalitnejší materiál. Ide o •pozo-
rovanie dlžky chvosta a pozičného 
uhla. Meranie vzdialeností na ob-
lohe, potrebné pre odhady dlžky 
chvosta kométy, patrí k činnos-
tiam, u ktorýeh sa pozorovatelia 
dopúšfajú najváčších chýb. 

Je potrebné tiež si uvedomif, že 
vzhr.adom na malý sklon dráhy 
Halleyovej kométy k ekliptike 
(18°) ,sa bude velmi fažko rozlišo-
vat plazmový +a prachový chvost. 

5. kresby 
Detaily vnútornej komy najlep-

šie vystihujú kresby. Rózne haló, 
lúče, obálky, prúdy, výtrysky a 
pod, možno kresbou zachytit aj pri 
mesačnom svetle. Je potrebné pri-
ložif tiež podrobný popis zakresle-
ných útvarov. Kresba mákkou 
tužkou vytvorí negatívny obraz 
kométy — tmavá kométa na svet-
lom pozadí. Najvhodnejšie sú 
dlhoohnskové refraktory a č•o naj-
v5čšie zvžčšenia. Pre rozlíšenie 
rýehlo sa meniacich detai1ov má 
kresba prednost aj pred fotogra-
fiou, u ktorej dlhšia expozičná 
doba Lmazáva •detaily. 

FOTOGRAFICK)J 
POZOROVANIA 

1. verkoškálové javy vo chvoste 
a vonkajšej kome 

Na získa•nie použitelných úda- 
jov je potrebná štan•dardizácia fo-

Séria sníxnok Liekovho observa- 
tória dáva názornú predstavu 
o vzhTade Halleyovej kométy 
v časovom rozmedzí od apríla do 
augusta 1910. 

tografických materiálov, spraco-
vania i metodiky pozorovaní. 
V rámci štúdia verkoškálových 
javov odporúča IHW fotografovat 
výluěne na čiernobiely, materiál. 
Farehné snímky poskytujú niekto-
ré dodatočné informácie, umožňu-
jú napr. rozlišit modré plazmové 
chvosty od žitých prachových. 
Vzhradom na geometriu tohto 
návratu však sa budú obidva 
chvosty — placcuový-priamy i 
prachový-zakrivený — premietat 
i v značných vzdialenostiach od 
hlavy kométy prakticky na seba. 
Různorodost použitých farebny' ch 
materiálov tiež vylučuje možnost 
leh vzájomného naviazania. 

Odporúča sa používat čierno-
biele fotografické materiály East-
man Kodak 2415 Pan film, Kodak 
Plux X Pan, Ilford FP 4 a pod. 
Vzhradom na nedostupnost týchto 
materiálov odporúčame materiály 
ORWO ZU 21, NP 27, AGFAPAN 
100 PROFESSIONAL (21 DIN). 

Fri štúdiu velkoškálových javov 
viac •ako pri ktoromkorvek inom 
programe sa budú pri interpretá-
cii využívat pozorovania od róz-
nych pozorovaterov. V rámci jed-
notného spracovania ,sa •odporúča 
tento jednotný postup získavania 
pozorovacieho materiálu: 
® Fotografujeme v ohnisku dale-
kohradu a to bud na astroplatne, 
planfilm alebo svitkový film roz-
merov 4,5 X 6, 6 X 6, 9 X 6 cm. 
Kinofilm je na pozorovanie verko-
škálových javov nevhodný. 

Aby sme zachytili rýchlo si 
menace javy vo chvoste, treba 
ohraničit expozičnú dobu vzhra-
dom na jasnost objektu. Optimál-
ne sa javí expozícia 8-10 minút, 
20 minút možno považovat za hor-
nú hranicu. 
® Na to, aby sme mohli robit ab-
solútnu alebo relatívnu fotomet-
riu, je treba určit charakteristic-
kú krivku platne (filmu), t. j. zá-
vislost sčernania od magnitúdy. 

S týmto cierom fotografujeme 
hviezdy so známymi B-jasnosta-
mi (jasnost v modrej časti spektra) 
— najlepšie z niektorej hviezdo-
kopy, kde poznáme hviezdy s vel-
kým rozsahom jasností. Kalibrač-
né objekty pre pozorovanie Hal-
leyovej kométy sú určené jednot-
ne. Požaduje sa, aby každý pozo-
rovatel získal pre každý použitý 
objektív negativy 2-minútovej 
pointovanej expozície centrovanej 
na pás Orióna a 20 minútovej po-
intovanej expozície na M 31. Na 
každý použitý svitok filmu alebo 
krabicu platní je potrebné urobit 
aspoň jednu expoziciu M 31. Ak 
máme 'dost času, volíme cyklus fo-
tografovania: hviezdy — kométa 
— hviezdy. Ak je času málo, fo-
tografujeme hviezdy večer po zá-
pade a ráno pred východom ko-
méty. 
• Ked je kométa slabá, hviezdy 
aj kométa sa fotografujú v ohnis-
ku. Ak je kométa jasná a plošná, 
kométa sa fotografuje v ohnisku 
a hviezdy za o°hniskom (5-6 mm 
— treba odskúšat), aby vznikli 
rovnomerne tmavé kotúčiky. 

V prípade, že jasnost kométy 
je mimo rozsahu šta'ndardných 
hvíezd a máme k dispozícii foto-
metrický klín, nafotografujeme ho 
na platňu z toho istého balíčka ako 
hviezdy a k•ométu. Potom určíme 
sklon charakteristickej krivky a 
pornoeou štandardných hviezd 
jeho nulový bod. 
• Pretože kométa sa pohybuje a 
chvost je relatívne slabý, sú po-
trebné dlhšie expozície. Korekcia 
na vlastný pohyb kométy je vel-
mi důležitá. 

2. Snímky chvosta a použitie 
filtrov 

Fotografia chvosta je jednou 
z oblastí, do ktorej můžu vo velkej 
miere prispiet aj amatéri. Vizuál-
ny chvost Halle ovej kométy 
v maxime svojej dížky nepresiah-
ne 30°. Fotografie s filtrami umož-
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nia získať jednak hodnotné údaje, 
jednak porovnávat s návratom 
1909-1911. Iónový chvost móže 
byť izolovaný použitím interfe-
renčného filtra, ktoiý prepúšfa 
CO v pásme 410-460 nm, a vy-
lučuje čiary neutrálnych molekúl 
a rozptýlené slnečné kontinuum. 
Prachový chvost možno oddelif 
použitím filtra prepúšfajúceho 
„čisté" kontinuum. Pri fotografo-
vaní chvosta sa doporučuje po-
stupnosf nefiltrovaného, modrého 
a 'oranžového obrazu. Filtre možno 
umiestnif bud pred 'objektív .alebo 
tesne pred fotografický materiál. 

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE 

Odhady jasnosti kométy a •dlžky 
chvosta sa budú robif volným 
okom, prípadne pri odhade dlžky 
chvosta jednoduchými technický-
mi pomóckami. 

Pre odhady jasnosti komy je 
možné použit celú škálu reflek-
torov i refraktorov (tieto sú vhod-
nejšie). Obvyklá svetelnosf týchto 
prístrojov sa pohybuje v rozmedzí 
1 : 8 •až 1: 15. Kvalita pozorovaní 
závisí od mnohých faktorov, naj-
má však od verkosti objektívu. 
Výborné pozorovania sa dajú robit 
už refraktormi s priemerom nad 
15 cm, u zrkadiel okolo 20 cm. 
Dobré pozorovania možno robif i 
menšími prístrojmi (aj 'okolo 10 
cm) pri použití vhodného zv5čše-
nia. 

Pre štúdium dejov v blízkosti 
jadra je potrebný prístroj s čo naj-
v5čším objektívom (priemer 
aspoň 15 cm). Naši amatéri majú 
k dispozícii i takéto prístroje. 

Pre fotograifcký program veT-
koškálových javovsú vhodné všet-
ky fotografické prístroje a dale-
kohTady, ktoré majú nasledovné 
vlastnosti: 

— čo najváčšiu svetelnosf, aspoň 
1 : 5, prípadne 1 : 8 

Rozruch okolo kométy — karikatúra zo začiatku tohto storočia. 

— ohnisková vzdialenosť v rozme-
dzí 100-1000 mm. Tomu od-
povedajúce zorné polia sú v roz-
medzí 5 až 40° pri obrazovom 
formáte 6 X 6 cm. Kedže ko-
méta bude mať pomerne krát-
ky chvost, najvhodnejšie sú 
prístroje s ohniskom •okolo 500 
mm. 

— čo najvičší zobrazovací formát 
pri zachovaní predchádzajúcich 
parametrov, minimálne však 
4,5 X 6 cm. PokiaT je to možné, 
fotografovat na sklenené plat-
ne. Z tohto hradiska prežijú 
určitú renesanciu letecké foto-
grammetrické komory, ktorých 
zobrazovací formát je 18 X 24 
cm, •ohnisko 300-500 mm a 
svetelnosf 1 : 4 až 1 : 5. 

Je teda namieste, aby si všetci 
amatéri dobre skontrolovali a 
prezreli svoj arzenál, a ak majú 
vo svojom vybavení prístroje po-
dobných parametrov, móžu začaf 

s prípravami na pozorovanie Hal- 
leyovej kométy. Pre zaujímavosf 
ešte uvádzame tabuTku s údajmi, 
ktoré pri svojom prieskume získa-
la sekcia prístrojovej a fotograf ic- 
kej techniky SAS pri SAV. Je tu 
uvedený počet a veTkosf daleko- 
hTadov (priemery objektívov), kto- 
rými disponujú rózne inštitúcie a 
jednotliví pozorovatelia na Sloven-
sku. K dispozícii je n•ajmenej 50 
dalekohTadov s priemerom objek- 
tívu aspoň 10 cm. 

Priemer Počet 

objektívu reflek- 
(mm) torov 

>300 3 
201-300 5 
151-200 8 
101-150 10 

100 10 

ref rak- 
torov 

2 
9 
3 
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ASTROFOTO 1984 
Vo fotografickej súfaži Astrofo-

to 1984, ktorú vypísalo Slovenské 
ústredie amatérskej astronómie 
v Hurbanove už v siedmom roč-
níku, sa zúčastnil rekordný počet 
autorov — ,páfdesiat. Zaslali .do-
vecina 147 čiernobielych fotogra-
fií a 137 farebných !diapozitívov. 
Mnohí autori v tomto ročníku —
a to platí pre všetky vekové sku-
piny — nám poslali tematicky 
pestrý súbor svojich prác, takže 
súfažili vo viacerých kategóriách. 
Aj to prispelo k tomu, že všetky 
stabilne vypisované kategórie boli 
viacmenej rovnomerne oboslané 
súfažnými prácami. 

Do siedmich ročníkov súfaže 
Astrofoto sa zapojilo celkove 103 
róznych autorov, z toho osem žien. 
Aj ked počet zúčastnených žien 
nie je vysoký, je ich účasí v sú-
faži vždy prínosom. Ved v priebe-
hu všetkých 'doterajších ročníkov 
boli práce šiestich žien medzi oce-
nenými. V tomto ročníku súfaže 
sa zúčastnili tni ženy, ktoré spolu 
získali dye druhé .a dye tretie 
ceny, pričom ani jedna z nich ne-
obišla naprázdno. 

O popularite súfaže Astrofoto 
v rámci celoštátnom svedčí, že 
z autorov, ktoní sa aspoň raz do 
našej súfaže zapojili, je 52 zo SSR 
a 51 z ČSR. V uplynulom ročníku 
bol tento pomer 29 : 21. 

Naša súfaž Astrofoto má aj svo-
jich stálych účastníkov. Autorov, 
ktorí sa Astrofota zúčastnili už 
v dvoch alebo viacerých ročníkoch 
je 32. Ovela viac (71) je však sú-
fažiacich, ktorí zaslali svoje sním-
ky do súfaže len raz, hod i niektorí 
z nich bóli medzi vífazmi. Podob-
né porovnanie s minulým roční-
kom je takéto: Z vlaňajších šty-
ridsiatich autorov sa osemnásti 
prezentovali svojimi prácami aj 
v 7. ročníku súfaže a okrem nich 
pribudlo 28 nových autorov, a po 
určitej odmlke sa „ozvali" štynia 
účastníci starších ročníkov súfaže. 
Z dvadsiatichdvoch autorov, ktorí 
sa vlani zúčastnili našej súfaže po 
prvýkrát, zaslali do tohto ročníky 
svoje práce iba traja. 

Čo sa týka vekových skupín, 
pravidelne je najpočetnejšie obsa-
dená kategónia nad 25 rokov, naj-
mladších :autorov býva len o málo 
menej a najmenej priaznivá si-
tuácia je u súfažiacich vo veku od 
18 do 25 rokov. Už 8. ročník však 
móže priniesf v tomto smere zme-
nu, lebo sedem účastníkov Astro-
foto '84 oslávi v roku 1985 svoje 
osemnáste narodeniny. 
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RNDr. PETER AUGUSTIN, 
pracovník SÚAA v Hurbanove 

Siedmy ročník Astrofota nám 
ukázal, že si váčšina autorov za-
brala k srdcu kritické pripomien- 
ky z vlaňajška. Námety snímok už 
boli pestrejšie, aj ked tentoraz 
chýbali konjunkcie -planét s Me- 
siacom, málo bolo meteorov, sineč- 
ných škvřn, planét a komét. Má-
jové čiastočné zatmenie Slnka sa 
objavilo na dvadsiatich dvoch sú- 
fažných prácach. Možno práve 
vd'aka nie práve naj priaznivej ším 
poveternostným podmienkam ten- 
toraz nepósobili tieto snímky na 
porotu jednotvárne. Druhým naj- 
častejším motívom, vyskytuj úcim 
sa 17-krát, boli súhvezdia — (pre- 
važne letnej oblohy) a tretím ob-
jekty Messierovho katalógu, kto- 
r,y' ch bolo 15. 

Odborná porota konštatovala, že 
technická úroveň čiernobielych 
fotografií je v porovnaní s minu- 
lým ročníkem vyššia. Viaeerí, naj- 
m5. najmladší autori sa však do- 
púšfali chyby v tom, že si nevy-
brali naj vho dnej šie stanovisko. 
Niekedy by stačilo prejsf o niekoT- 
ko krokov dopredu, aby sa na 
snímke neobjevili rušivo pňsobia- 
ce dróty elektrického vedenia či 
rózne stlpy. 

K tomu, aby práca poroty nebo-
La príliš jednoduchá, prispeli nie- 
koTkí autori farebxiých diapozití- 
vov, ktorí pri snímkach súhvezdí 
uviedli nezodpovedajúce názvy, 
čo odbornú porotu zo začiatku síce 
zaskočilo, ale v konečnom dósled- 
ku nezmiatlo. 

VYHODNOTENIE 
SrJ'1'AŽE 

Práce zaslané do súfaže Astro-
foto 1984 hodnotila odborná poro-
ta v zložení: doc. RNDr. Lubor 
Kresák, DrSc., člen kor. SAV 
(predseda), RNDr. Eduard Pitich, 
CSc., Milan Antal, Dušan Kalman-
čok, Ladislav Druga. V kategórii 
astronomických snímok rozhodla 
porota odmenif prvou cenou 
(500,— Kčs) celkove 5 prác, dru-
hou cenou (300,— Kčs) šesf prác 
a trefou cenou (200,— Kčs) tni 
práce. V ostatných kategóriách 
udelila porota paf prvých (400,—
Kčs), 11 druhých (200,— Kčs) a 
devSÍ tretích den (100;  Kčs). 
Ceny boli rozdelené nasledovne: 

ČIERNOBIELE SNŤMKY 

I. ASTRONOMICKĚ 
FOTOGRAFIE 

Autori do 18 rokov 
1. cena Pavel Dubovský 

— Mliečna cesta na letnej oblo-
he (seriál 5 fotografií) 

2. cena Ivana Šulcová 
— Zatmenie Slnka (seriál 2 fo-

tografií) 
2. cena Dalibor Hanžl 

— Otvorená hviezdokopa M 39 
(s prihliadnutím na ostatné 
práce) 

Autori od 18 do 25 rokov 
3. cena Petr Augusta 

— Mesiac 

Autori nad 25 rokov 
1. cena Ing. Milan Major 

— Perzeus 
— Atair 

3. cena Oto Suchánek 
— Zatmenie Slnka (seriál 5 sní-

mok) 

II. UMELECKl; 
A REPORTÁGNE SNIMKY 

S ASTRONOMICKÝMI ÚK ' ZMI 

Autori do 18 rokov 
1. cena Pavel čermák 

— Východ súhvezdia Orion n 
kupolou (seriál 2 fotografií) 

2. cena Dalibor Hanžl 
— Búrka (seriál 5 snímek) 

3. cena Gabriela Baxová 
— za súbor fotografií 

3. cena Vladimír Hvozdík 
— A zase nový. . . 

Autori od 18 do 25 rokov 
1. cena Marián Igaz 

— Skončil sa deň, nastala noc 
(seriál) 

3. cena Pavel Marek 
— Konjunkcia Venuše s Jupi-

terem 

Jedným z najúspešnejšíeh autorov sú-
faže Astrofoto '84 bol Zdeno Velič. Za 
snímku „Orol a Šíp" (vravo hore) získal 
2, cenu v kategórii astronomických snímok. 
Exponované 19. 8. 1984 o 21h35m Zenitom 
TTL s objektívom Helios 2/58 na film 
Agfachrome 200, expozícia 5 minút. Pek-
ný ,diapozitív, ktorý zachytáva okolie 
hviezdy Deneb (vpravo hore), poslal do 
súfaže Bohuslav Pelc zo Studánky. Snímku 
získal teleobjektívom 3,3/270 vlastnej vý-
roby, expozícia 10 minút. Záber je poin-
tovaný pomocou dalekohradu Newton 
150/1520 mm, ktorý nám autor predstavil 
v Kozmose Č. 4/84. Azda najkrajší diapo-
zitív poslal do terajšieho Astrofota Vla-
dimír Mešter z Partizánskeho. ,5nímke, 
ktorú exponoval objektívom Ílektogon 4/20 
na film Ektachrome 400 púhych 20 minút, 
dal názov „Reprodukcia času" a získal za 
ňu v kategórii umeleckých a reportážnych 
snímok 1. cenu vo vekovej skupme nad 
25 rokov. 
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Pósobivé stvárnenie vlaňajšieho zatmenia Slnka prinieslo MUDr. Vladimírovi 
Brablcovi z Ústí nad Labem jednu z prvých cien v kategórii umeleckých a re-
portážnych snímok s astronomickou tematikou. Snímka je robená poniocou 
jednookej zrkadlovky Primarflex 6X6 s objektívom Aplanat 8!500 v spojení 
s červeným filtrom. Fxpozícia 1'200 s na filme Forte 24 DIN. 

Pre Pavla Čermáka sa Ludová hvezdáreň vo Vlašimi stala už tradičným ná-
metom. Ak sa památáte, vo vlaňajšom Kozmose Č. 3 sme na zadnej strane 
uverejnili jeho vífazný seriál, tentoraz poslal 18-ročný autor do súfaže dye 
fotografie s východom súhvezdia Orion nad kupolou Vlašimskej hvezdárne 
a op58 získal jednu z prvých cien. 
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Je tam Jupiter —
tak nazval Josef 
Gabrhelík svoju 
vydarenú a velmi 
kvalitnú fotogra-
fiu, za ktorú získal 
druhú cenu v sú-
taži Astrofoto'84. 

4 
Dalibor Hanžl z 
Brna svojimi kva- 
litnými snímkami 
opkE upútal porotu, 
ktorá mu za seriál 
„Búrka" prisúdila 
2. cenu medzi naj- 
mladšími autormi 
v II. kategórii sú- 
faže Astrofoto '81. 

a 

Konjunkcia Venu-
še s Jupiterom via-
ni v novembri sa 
stala námetom pre 
Pavla Mareka z 
Mikulčíc. Snímku 
porota odmenila 3. 
cenou v II. kate- 
górii čiernobielych 
fotografií vo veko- 
vej skupine auto-
rov do 25 rokov. 
Expozícia 30 mi- 
nút objektívom 
Pentacon 1,8`50 na 
Fomapan N 27. 

4 
V kategórii Astro- 
nómia je mój ko-
níček zaujali po-
rotu medzi autor-
mi do 25 rokov ne- 
tradičné snímky 
s názvom „Tem-
nota a žiara ves- 
mírna". leh autor 
Petr Augusta Z Os-
travy za ne získal 
2. cenu. 

Dvojicu snímok 
s názvom „Noc a 
deň" získal MUDr. 
Vladimír Brablc 
pomocou vypuklé-
ho zrkadla foto-
aparátom Flexa-
ret. Nočný záber 
je exponovaný 3 
hodiny, denný 
1125 s pri clone 
8 a s použitím 
oranžového filtra. 
Seriál síce nezískal 
žiadnu cenu, ale 
nápad autora je 
istotne zaujímavý. 

91 



1 

3 

1 — Jozef Kirdaj poslal tentokrát do As-
trofota okrem čiernobielych fotografií aj 
farebné diapozitívy. Medzi najstaršími au-
tormi znala porota v kategórii umeleckých 
a reportážnych snímok skutočne veta prá-
ce a súbor Jozefa Kirdaja nakoniec ohod-
notila 2. cenou. Svoju dúhu autor odfotil 
počas dovolenky pri Čiernom mor. 

2 — Zaujímavá snímka Zsigmonda Biidi -
ka z Čalova má názov „Vidief neviditel-
né". Pomocou dymu sa mu podarilo zobra-
zit ohnisko áalekohYadu a za svoju sním-
ku získal 3. cenu v kategórii Astronómia 
je mój koníček. 

3 — Jiří Pokorný zo Žďáru nad Sázavou 
poslal do Astrofota najviac prát — 21 
diapozitívov v piatich seriáloch. Za seriál 
„Obláčiky" získal medzi nejmladšími au-
tormi 2. cenu v kategórii umeleckých a re-
portážnych snímok. 

4 — Kométa IRAS-Araki-Alcock 1983d 
spósobila pred dvoma rokmi značný roz-



ruch. Pretože sa priblížila 11. mája 1983 
k Zemi na 4,7 mil, km, jej denný pohyb na 
oblohe predstavoval až 40°. Získat kvalitnú 
snímku tejto kométy si preto vyžadovalo 
viest fotoaparát za kométou, a nie za hviez-
danú, ako býva zvykom. Podarilo sa to 
Zsigmondovi BSdókovi z Čalova, ktorý 
pointoval kométu v čase jej najv5,čšieho 
priblíženia k Zemi. Rodnotnú a vydarenú 
snímku odmenila porota 1. cenou. Expo-
nované 11. 5. 1983 v čase 21h00m — 21145m 
SEČ fotoaparátom Kiev 6C s objektívom 
Sonnar 4/300 na film Kodacolor VR-1000. 

5 — Dráha mesiaca okolo Zeme nie je 
kruhová, a preto je mesiac od Zeme raz 
Balej, inokedy bližšie, čím sa mení aj jeho 
zdanlivý priemer. Zdokumentovat tento dej 
nie je práve najTahšie, vyžaduje si to aj 
prácu s ročenkou. Výsledok je však pekná 
a skutočne názorná snímka, ktorú sa po-
darilo urobit Ing. Václavovi Bumbovi 
z Prahy. Váčší kosáčik je Mesiac v perigeu 
7. 6. 1984, menší je v apogeu 21. 6. 1984. 
Nápad autora ocenila porota 2. cenou. 

Autor! nad 25 rokov 
1. cena MUDr. Vladimír Brable 

— Tohtoročné májové čiastočné 
zatmenie Slnka (seriál 5 fo-
tografií) 

3. cena Jozef Kirdaj 
— Západ Venuše 

III. ASTRONÓMIA 
JE MÓJ KONÍČEK 

Autor! do 18 rokov 
2. cena Ladislav Chlpek 

— Kde sú škvrny? 
Autor! od 18 do 25 rokov 
2. cena Petr Augusta 

— Temnota a žiara vesmírna 
I, II 

Autor! nad 25 rokov 
1. cena Josef Gabrhelík 

— Tam je Jupiter 
2. cena Karel Růžička 

— fotografovanie dalekohTa-
dom (seriál 3 snímok) 

FAREBNĚ DIAPOZITIVY 

I. ASTRONOMICKÉ SNÍMKY 

Autor! do 18 rokov 
2. cena Petr Hájek 

— Súhvezdie Labute s meteo-
rom 

Autor! od 18 do 25 rokov 
1. cena Pavel Marek 

— Zatmenie Slnka (seriál 4 sní-
mok) 

1. cena Milan Kamenický 
— Jupiter v súhvezdí Strelca 
— Velký voz 

2. cena Zdeno Velič 
— Orol a Šíp 

Autor! nad 25 rokov 
1. cena Zsigmond Bčdbk 

— Kométa TRAS — Araki —
Alcock 

2. cena Josef Vnučko 
— Protuberancie (seriál 2 sní-

mok) 

2. cena Milan Kment 
— h Fa chí Perzea 
— Cefeus 
— NGC 7000 

3. cena Vladimír Mešter 
— Súhvezdie Leva 
— Súhvezdie Orion 

II. UMELECKÉ 
A REPORTAZNE SNÍMKY 

S ASTRONOMICKÝMI ÚKAZMI 

Autor! do 18 rokov 
2. cena Jiří Pokorný 

— Obláčiky (seriál 4 snímok) 
Autor! od 18 do 25 rokov 
1. cena Zdeno Velič 

— Zatmenie a západ Slnka (se-
riál 4 fotografií) 

3. cena Roman Piffl 
— Mesiac 40 hodin po nove 

Autori nad 25 rokov 
1. cena Vladimír Mešter 

— Reprodukcia času 
2. cena Jozef Ki'rdaj 

— Čiastočné zatmenie Slnka 
nad Bánovcami 

— Ráno na pobreží 
— Dúha nad Čiernym morom 

3. cena Bohuslav Pelc 

— Západ planět Mars .a Saturn 
— Západ Mesiaca 

3. cena RNDr. Pavol Rapavý 
— Východ Mesiaca 

III. ASTRONÓMIA 
JE MÓJ KONÍČEK 

Autor! do 18 rokov 
2, cena Vladimír Hvozdík 

— Končí sa deň 
Autor! od 18 do 25 rokov 
2. cena I uba Lacinová 

— KH v Hlohovci má 60 cm 
dalekohIad! 

2. cena Zdeno Velič 
— Pri zatmení Slnka (s pri-

hliad+nutím na ostatné práce) 
Autor! nad 25 rokov 
2. cena Ing. Václav Bumba 

— Dve veTkosti Mesiaca 
3. cena Zsigmond Bódók 

— Pokus o získanie viditelnosti 
z nevlditeTného 

IV. 15. VÝROČIE SrJAA 

Autor! od 18 do 25 rokov 
3. cena Luba Lacinová 

— Hurbanovský ZMAS (seriál 
4 snímok) 

Podmienky sútaže ASTROFOTO '85 
Slovenské ústredie amatérskej as-

tronómie v Hurbanove vyhlasuje pri 
príležitosti 40. výročia osliobodenia 
Československa daiší, už ósmy roč-
ník sútaže ASTROFOTO. Tak ako aj 
po minulé roky aj tento raz je ur-
čená pre všetkých astronómov —
lamatérov a fotoamatérov. 

Sútažné práce budú rozdelené po-
dTa druhu (čiernobiele fotografie a 
farebné diapozitívy), podIa veku au-
torov (do 18 rokov, od 18 do 25 ro-
kov a nad 25 rokov) a podra tema-
tiky do týchto kategórií: 
1. Astronomická fotografia — sním-
ky astronomických objektov a úka-
sov na oblohe (súhvezdia, hviezdo-
kopy, hmloviny, galaxie, kométy, me-
teory, planéty, planétky, Mesiac, Sin-
ko, zatmenia, zákryty a pod.). 
2. Umelecké a reportážne snímky 
s dominujúcim astronomickým či at-
mosferickým úkazom — snímky 
z mestského alebo prírodného pro-
stredia, na ktorých je pósobivo za-
chytený bežný, výnimočný alebo ú-
pine zriedkavý astronomický úkaz 
(zatmenie Slnka alebo Mesiaca, loon-
junkcie nebeských telies alebo ich 
východy a západy) alebo atmosféric-
ký úkaz (blesk, dúha, halové úkazy 
a podobne). Snímky móžu byt robe-
né aj technikou fotomontáže. 
3. Astronómia je mój koníček —
v tejto oblasti majú astronómovia —
amatéri široké pole p©sobnosti. Pri-
jímajú sa reportážne I umelecké fo-
tografie a diapozitívy zhotovené naj-
róznejšími fotografickými technika-
mi a postupmi, ktoré svojím obsa-
hom zodpovedajú názvu tejto kate-
górie. 
Upozornenie: Prijímajú sa snímk; 
exponované len v priebehu roka 
1985. 

Označenie snímok všetkými potreb-
nými údajnii je jednou no sútažných 
podmienok. Ku každej práci musia 
byt uvedené tieto údaje: názov sním-
ky, meno autora, jeho adresa a dá-
tum narodenia, dátum expozície 
snímky. V kategórii astronomických 
snímok treba okrem toho uviest po-
užitý prístroj (dalekohTad, •objektiv, 
fotoaparát), expozičnú dobu a foto-
materiál. Fri čiernobielych sním-
kach napište tieto údaje na zadnú 
stranu kaž'dej fotografie. Farebné 
diapozitívy posielajte každý v ono-
bitnej obálke, na ktorú napíšete 
všetky údaje. 
Rozmery čiernobielych fotografií by 
mali byt minimálne 24X30 cm, v naj-
nižšej vekovej .kategórii aspoň 18X 
24 cm. Diapozitívy sa Kprijímajú všet-
kých rozmerov. 
Počet prát, ktoré móže jeden autor 
zaslat do sútaže, je pat. Za sútačnú 
prácu sa považuje každá jednotlivá 
fotografia alebo diapozitiv, resp. se-
riál skladajúci sa maximálne z pia-
tich snímok. Ceny budú opht finanč-
ně, v celkovej výške 15 000,— Kčs. 
Práce vyhodnotí odborná porota. 
Výsledky sútaže budú oznámené 
v časopise Kozmos 3/1986 s ukážka-
mi vybraných prát. 
Autorom vrátime všetky diapozitívy 
súčasne s vyhlásením výsledkov sú-
éaže. Čiernobiele snímky vraciame 
len na vyžiadanie. 

Do sútaže budú zaradené všetky 
práce zaslané najneskór do 31. 12. 
1985, ak splňajú všetky sútažné pod-
mienky. Práce posielajte v obálke 
označenej heslom Astrofoto na adre-
su: 

SCJAA 
947 01 Hurbanovo 
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HISTÓRIA 
HALLEYOVEJ < 
KOMÉTY á;~ 

'•.~. 

Doc. RNDr. L'UBOR KRESÁK, DrSc., 
člen kor. SAV 

Predpoved' 
sa spinila 

2. ČASŤ 

Predpoved návratu kométy na 
rok 1758, ktorú Halley znova zdó-
raznil vo svojom poslednom spise, 
vydanom až po jeho smrti, vzbu-
dila nielen velký záujem, ale aj 
vela nedóvery a posmechu. Jeho 
odporcovia zdórazňovali, že Halley 
dobre velel, že sa vyvrátenia svo-
jej domnienky nedožije — to by 
musel žil viac ako sto rokov! Boli 
však aj mnohí, najmá vo Fran-
cúzsku, čo predpovedi a jej argu-
mentácii dóverovali. PodTa Voltai-
ra francúzski astronóm•ovia v ro-
ku 1758 vóbec nechodili spávat, 
aby im kométa neušla. Trojčlen-
ný kolektiv (opál nový prvok vo 
výskume!) sa rozhod•ol zstil, pre-
čo kométa akosi mešká: matema-
tik Alexis Claude Clairaut, astro-
nóm Joseph Lalande a výpočtárka 
Nicole Lepaute — dcéra dvorného 
hodinára Budovíta XVI. a asi prvá 
žena v histórii, zaoberajúca sa as-
trodynamickými výpočtami. Aj 
ked Voltairov výrok bol zámerne 
nadsadený, v prípade tejto trojice 
nebol daleko od pravdy. Po pol-
ročných výpočtoch, medzi ktorými 
sa vraj sotva stačili najed a vy-
spal, dostali žiadaný výsledok. 
Clairaut o ňom referoval na no-
vembrovom zasadaní Francúzskej 
akadémie vied v r. 1758: rušivé 
pásobenie Jupitera a Saturna pre-
dSžilo obežnú dobu o 20 mesiacov 
a kométa sa vráti k Slnku až 
v apríli 1759. 

Prvý, kto kométu .našiel, bol 25. 
decembra 1758 astronóm amatér 
Georg Palitzsch z dedinky Prohlis 
pri Dráždanoch. So svojím po do-
mácky vyrobeným dalekohIadom 
predbehol Charlesa Messiera z Pa-
rížskej hvezdárne o štyri týždne. 

Messier, ktorý pri tomto návrate 
pozoroval kométu aj ako posledný 
2. novembra 1759, sa eneskór tri- 
nástimi objavmi stal najúspešnej- 
ším abjaviteTom komét 18. storo- 
čia. S jeho iniciálou M sa stretá- 
vame aj dnes pri označovaní 
hmlovín padTa katalógu, ktorý si 
zostavil =ako identifikačnú •príruč- 
ku pre hTadanie komét (napr. M31 
ó Veľká hml•ovina v Androméde). 

V skutečnosti prešla kométa pe- 
rihéliom už 13. marca 1759, o 32 
dní skór ako predpovedal Clairaut, 
ktorý sám .odhadol presnost vý-
počtu na plus-mínus 1 mesiac. 
V obežnej dobe to bola chyba len 
o 0,11 %, čiže velmi pekný výsle- 
dok, ak uvážime, že hmotnosti Ju-
pitera a Saturna boli vtedy známe 
iba približne a o existencii Urána 
a Neptúna sa vóbec nevedelo. 
V tomto smere bol Clairaut veTxni 
predvídavý, ked napísal: 

„Teleso, ktoré prechádza tak 
vzdialenými oblaslami a na dlhé 
obdobia je skryté nášmu zraku, 
móže podliehal celkom neznámym 
silám, naprí°klad pósobeniu mých 
komét alebo dokonca nej•akej pla-
néty natoTko vzdialenej od Slnka, 
že ju vóbec nevidíme." O 23 rokov 
neskór, ešte za Clairautovho živo-
ta, objavil William Herschel sied- 
mu planétu — Urán. 

Halley mal pravdu nielen v iden-

tifikácii štyroch zdanlivo róznych 
komét, ale aj v príčine zmien obež-
nej doby. Právom dostala kométa 
ako oficiálne označenie jeho me-
no. Je to jedna zo štyroch komét, 
ktorá nenesie mono svojho objavi-
teTa, ale meno astronóma, ktorý 
sa osobitne zaslúžil o jej výskum. 
Okrem Halleyovej sú to kométy 
Lexell, Enoke a Crommelin. Návrat 
kométy v roku 1759 podstatne 
rozšíril observačné údaje o jej po-
hybe. Zatial čo predtým sa celkove 
získalo iba 22 použitelných merani 
jej polhh (všetky v rokoch 1607 a 
1682), teraz k nim pribudlo 139 
nových. 

V období medzi tomto a nasle-
dujúcim návratom kométy sa vel-
mi rozvinulo poznanie slnečnej 
sústavy. Okrem veTkej planéty 
Urána boli objavené prvé štyri 
malé planéty (Ceres, Pallas, Juno 
a Vesta) a prvých sedem komét 
s obežnými dobami pod 10 rokov 
(P/Helfenzrieder, P/Lexell, P/Bie-
la, P'Pigott, P/Enoke, P/Pons-Win_ 
necke a P/Blanpain). Zistil sa mi-
mo2emský póvod dalšieho typu 
medziplanetárnych telies — me-
teoroidov .a meteoritov. Zásadný 
obrat nastal aj vo výpočte dráh, 
ked Gauss .a Olbers odvodili metá-
dy pre určeme eliptickej resp. pa-
rabolickej dráhy, ktoré nahradili 
všetky približné geometrické kon-

=-'-®~~//; ORRIT r~•/I• COM}:T ./„'Á,'J'
.r.w• ,~~.oir.%/.nr..;/..,, /.. DnIIALLEY Š 
i' roL;haN J ni r./nd/,i.ryrort.rn /e b; 
SOLAL SYŠTE1í/v...9/ňin.4lA.; 
y. I d.•~•.a.Vrrd dx,/./r.fli.

Znázornenie pohybu Halleyovej kométy z roku 1759. Nadpis v hornej časti 
obrázku hovorí: „Dráha kométy, ktorá sa už objavila (ako to predpovedal 
Dr. Halley), vo verných proporciách k slnečnej sústavy, je doslal jediná, 
ktorá bola vypočítaná a zakreslená v celej jej dlžke". Dole je znázornený 
zdanlivý pohyb kométy po oblohe a meranie jej polohy. Mapa je nakreslená 
v zrkadlovom obraze; ako vtedy bole zvykom, venoval autor viac pozornosti 
obrázkom súhvezdí (zhora: Rak, Lev, Sextant, Hydra, Jednorožec, Pohár, 
Plachty) ako presnému umiestneniu jednotlivých hviezd. Dvojité čiary vy-
značujú rovník a ekliptiku. 
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Francúzsky plagát z roku 1835 dokumentuje vtedajší velký záujem o Hai-
leyovu kométu i velkú fantáziu svojho autora. 

štrukcie riešením série rovníc, a 
tým podstatne zvýšili presnost. 
Pri predbežných výpočtoch dráh 
sa tieto metódy s malými úpra-
vami používajú dodnes. Encke od-
vodil prvú jednoduchú metódu pre 
integráciu porúch, velmi výhod-
nú pre ručné počítanie. Pri vzác-
nosti komét neprekvapuje, že sa 
ako materiál začali intenzívnejšie 
hladat a využívat aj staré zázna-
my, najmá v čínskych prameňoch. 
Najpodrobnejší zoznam publikoval 
v rokoch 1783-1784 Pingré vo 
svoj•om ;diele Cometographia. 

Záujem o návrat Halleyovej ko-
méty v roku 1835, o ktorom už. 
sotva kto pochyboval, bol taký, že 
niekolko inštitúcií vypísalo ceny 
za najpresnejšiu predpoved. V sú-
fažiach Francúzskej a Turínskej 
akadémie vied získal prvú cenu 
Pontécoulant, ktorý predpovedal 
prechod perihéliom na 13. novem-
bra, zlatú medailu •anglickej Krá-
lovskej astronomickej spoločnosti 
dostal Rosenberger za predpoved 
na 12. novembra. Trochu odlišné 
výsledky dostali Damoiseau (4. no-
vembra) a Lehmann (26. novem-
bra), no i tak bol celkový rozptyl 
menší •ako odchýlka od výpočtu 
pri minulom návrate. Desažnásob-
né zvýšenie presnosti dokumento-
val skutočný prechod perihéliom 
16. novembra 1835, iba tni dni ne-
skór ako predpovedal Pontécou-
lant. Ako ešte uvidíme, ani tento 

rozdiel nebol výsledkom chýb ale-
bo nepresností výpočtu, ale negra•-
vitačných efektov. Astrodynamika 
bola v tom čase už skutočne schop-
ná neuveritelných výkonov, ako 
to mal o 11 rokov neskór ukázat 
objav ósmej •planéty, Neptúna, na 
základe odchýliek Urána od vy-
počítaného pohybu. 

Kométu Halley, intenzívne hla-
danú od decembra 1834, našiel 6. 
augusta 1835 Dumouchel v Ríme, 
jedným z vtedy najv5čších dale-
kohladov sveta. Ako druhý ju 21. 
augusta pozoroval v Tartu Vasilij 
Struve, neskorší zakladatel a ,prvý 
riaditel známej Pulkovskej hvez-
dárne. Podstatné zdokonalenie da-
lekohladov od minulého návratu 
umožnilo ovela podrobnejšie sle-

dovaf rýchle zmeny v blízkom 
okolí jadra kométy. Vynikajúcu 
sériu pozorovaní priniesol John 
Herschel (syn objavitela planéty 
Urán, Williama Herschela) z Kap-
ského mesta, kde v tom čase zas-
tavoval katalóg južny"ch hviezd a 
hmlovín. Najmá jeho, Struveho a 
Besselove pozorovania odkryli do-
vtedy neznáme — alebo aspoň ne-
povšimnuté — procesy v komé-
tach. Jeden z nich opisuje Her-
schel takto: 

„Vnútri jasne ohraničenej hla-
vy, v mierne excentrickej polohe, 
bolo vidieť jasne žiariace jadro. 
alebo skór objekt, ktorý neviern 
opísaf lepšie, ako ked ho nazvem 
miniatúrnou kométou s výrazným 
viastným jadrom, hlavou a chvos-
tom, ktoré jasnosiou silno prevy-
šovali okolitý hmlovitý obal." 

Friedrich Wilhelm Bessel zistil, 
že os tohto vnútorného kužela, 
otvoreného smerom k Slnku, rých-
lo oscilovala z jednej strany na 
druhú. Niekedy sa zmena smeru 
dala rozpoznat už za niekolko ho-
dín a po prudších zmenách spra-
vidla narastala dlžka chvosta, ako 
to potvrdil aj Herschel. Bessel ten-
to úkaz vysvetloval ako prúd hmo-
ty vyvrhovaný z jadra smerom 
k Slnku, ktorý sa, podobne ako 
prúd vody vyvrhovaný fontánou, 
o niečo Balej obracia nazad. Kým 
táto jeho predstava bola správna, 
jeho druhý záver, že chvost ko-
méty rotuje s periódou 5 dní oko-
lo svojej osi, sa už nepotvrdil. Vel-
mi dóležitý bol však pozrmtok, že 
premenlivý tvar kométy a pohyby 
v nej ovládajú aj iné sily ako gra-
vitácia, a Bessel ako prvý uvažo-
val o pósobení elektromagnetic-
kých polí, o ktorých sa v tom ča-
se vedelo velmi málo. Kométa sa 
tentoraz pozorovala po 9 mesia-
cov oproti 6 mesiacom v rokoch 
1758-1759. 

Struveho kresba kométy Halley z 27. okt®bra 1835. 
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Prestávku do nasledujúceho ná-
vratu kométy charakterizovalo 
množstvo •objavov medziplanetár- 
nych telies a dalšie zvýšenie pres- 
n•osti výpočtov ich dráb. V roku 
1846 sa podla Leverrierových a 
Adamsových výpočtov našla ósm•a 
planéta Neptún. Rastúci počet 
známych, na seba pósobiacich čle- 
nov slnečnej sústavy umožnil 
spresni$ údaje o hmotnosti jednot-
livých planét, a tým aj o ich ru- 
šivom pósobení na menšie medzi- 
planetárne telesá. Bolo objavených 
vyše 700 malých planét — aste- 
roidov (do roku 1835 i^ba štyri!) 
a asi 220 komét. Predstavy o stav-
be sústavy k.rátkoperiodických ko-
mét sa podstatne spresnili roz- 
poznaním silnej vázby ich dráh na 
Jupitera, spósobujúcej výraznú 
koncentráciu v rozdelení ich obež- 
ných dób. Do roku 1835 boll iba 
tni kométy pozorované pri opátov- 
nom návrate k Slnku: P/Encke 
s periódou 3,3 roka, P/Biela s pe- 
riódou 6,6 roka a P/Halley s pe- 
riódou 76 pokov. V roku 1910 stú- 
pol počet takýchto komét na 20, 
a z nich piných 14 malo periódy 
medzi 5 a 8 rokmi! 

Zistila sa priama genetická sú- 
vislos£ medzi •kométami a meteo-
rickými prúdmi, ako produktami 
ich postupného rozpadu. Ako sa 
neskór ukázalo, prúd vytvorený 
Halleyovou kométou patrí medzi 

najširšie a Zem sa s •ním stretáva 
dokonca dva razy počne: začiat-
kom mája (roj Eta Akvaríd) a 
kondom októbra (roj Orioníd). 
Štúdium historických záznamov 
stále odkrývalo nové zmienky 
o kométach a medzi nimi sa hTa-
dali najm5 tie, ktoré by časom a 
okolno's ami pozorovania mohli 
zodpovedaE kométe Halley. Po-
ďpobné katalógy starých čínskych 
pozorovaní, ktoré sa stali hlavným 
zdrojom informácií, uverejnili 
Biot a Williams. Refaaz identifi-
kácií, siahajúcu bez prerušenia až 
do roku —11, zostavil v roku 1850 
Hind. Aj ked sa vstyroch pripa-
doch mýlil, jeho zoznam sa stal zá-
kla,dom pre budúce štúdie tohto 
druhu. 

Taki'sto ako pni predošlých 
dvoch návratoch kométy, aj v ro-
ku 1910 sa sú£ažilo o presnos£ 
predpovede. Cenu nemeckej As-
tronomickej spoločnosti získali 
Philip Cowell a Andrew Cr•omme-
lin, ktorí zo sú£aženia vyšli bez 
konkurencie ako ví£azi. Podstata 
ich úspechu nebola v tom, že ur-
čili čas návratu s chybou iba troch 
dní, ved ro.vnakú presnos£ .dosia-
hol už v roku 1835 Pontécoulant. 
Dóležitejšie bolo, že navrhli pre 
výpočet rušených dráb komét no-
vý postup, ktorého princíp prešiel 
až do dnešnej éry samočinných 
počítačov. Kým predošlé metódy 

Iný útvar v blízkosti 
jadra kométy, ako ho 11. 
októbra 1835 zakreslil 
Piazzi Smyth. 

Herschelova kresba kométy Halley z 29. ok-
tóbra 1835. Pri porovnaní so Struveho kresbou 
(obr. 3) treba mať na pam5,ti odlišnú mierku. 
Herschel pri veYkom zviičšení zachytil iba 
blízko okolie jadra, s obrysom fontánového 
výtrysku hmoty smerom k Slnku, ktorý sa 
potom obracia a postupuje do chvosta (vpravo 
hore). 

nešili problém bud analyticky 
(spósob, ktorý sa osvedčil pre pla-
néty, ale pri možnosti priblíženia 
k planétam pre kométy zlyhával), 
alebo numericky sledovali postup-
né zmeny dráhy (spósob, pri kto-
rom každé priblíženie sune skom-
plikovalo dalšie počty), Cowell 
a C°rommelin zvolili najprehTad-
nejšiu a v zásade najjednoduchšiu 
cestu. leh integrácia pravouhlých 
súradníc, nahrádzajúca integráciu 
porúch, umožnila sledovati pohyb 
kométy v pniestore krok za kro-
kom, paralelne so zmenami polo-
hy všetkých rušiacich telies, a Sln-
ko sa prakticky stalo jedným 
z nich. Pni priblížení k Slnku ale-
bo ku niektorej planéte, kecl sa 
dráha viac zakrivila, sa na potreb-
ný čas kroky jedn•oducho skrátili. 
Jedinou nevýhodou metódy boto, 
že presný výpočet sa musel robit 
na oveTa váčší počet desatinných 
miest a s váčším počtom krokov 
ako predtým. Dnešná výpočtová 
technika, pre ktorú to už nie je 
nijakým problémom, tento sp®sob 
ešte viac zvýhodnila. 

Okrem predpovede návratu 
v 1910 Cowell a Crommeli n použ;-
li svoju metódu aj na výpočet v ča-
se dozadu, po rok 1759. Ďalej už 
pokračovali klasickou variáciou 
elementov po rok 1301, od ktorého 
sa uspokojili s približnými výpoč-
tami. Na konci, v roku —240, do-
siahli odchýlky výpočtu od pozo-
rovania 1,5 roka, keďže však his-
torické informácie boli už v pod-
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Snímky iHalleyovej kométy z dvoch po sebe nasledujúcich nocí, 10. a 11. 
mája 1910. Už za jediný deň vidieť zmeny v orientácii a intenzite lúčov, vy- 
chádzajúcich z hlavy do chvosta. 

state zozbierané, dal sa posúdif 
chod rozdielov a zrevidovaf Hin-
dov zoznam, v ktorom v niekoP-
kých prípadoch išlo o iné kométy. 
Cowell a Crommelin predpovedali 
prechod perihéli'om na 17. apríl 
1910. V skutočno'sti k nemu došlo 
až 20. apríla a tento rozdiel ich 
tak trápil, že celý výpočet znova 
zopakovali, ale bezvýsledne. Zda-
lo sa, že oneskorenie kométy ne-
móže maf póvod ani v nepresnosti 
pozorovaní, ani v nepresnosti vý-
počtov. Ako ešte uvidíme, boll za 
to zodpovedné negravitačně sily. 
Predpoved Cowella a Crommelina 
pre rok 1910, práve tak ako Pen-
técoulantova a Rosenbergova pre 
rok 1835, holi po matematickej 
stránke až prekvapujúco presné 
— v obežnej dobe zhruba na jed-
nu stotisícinu. Boll to práve vý-
počty tohto druhu, z ktorých 
vzniklo slovené spojenie „astrono-
mická presnosf". 

Aj ked s určitým ,oneskorením 
oproti výskumu pohybu komét 
v slnečnej sústave, začali sa už 
pred rokom 1910 zhromaždovaf 
aj prvé poznatky o ich fyzikálno-
chemickej podstate. Fedor Ale-
xandrovič Bredichin vybudoval 
prvú ucelenú teóriu dynamiky ko-
metárnych chvostov. ÍSalší pokrok 
si však vyžadoval nové observač-
né metódy. Tie poskytla predo-
všetkým spektroskopia odhalením 
mechanizmu žiarenia komét a jed-
notlivých zložiek, ktoré sa na ňom 
podiePajú, a fotografia objektív-

nou registráciou a zvýšením citli-
vosti všetkých pozorovaní. 

Návrat °kométy v roku 1910 bol 
prvý, na ktorom sa tieto observač-
né metódy dali uplatnif. Prvé po-
zorovanie, samozrejme fotografic-
ké, ohlásil Max Wolf z Heidelber-
gu, priekopník fotografického hTa-
dania asteroid'ov. Slabučký obraz 
kométy (16. hviezdnej veTkosti) 
našiel na snímke z 11. septembra 
1909 iba 8' (1/4 uhlového prieme-
ru Mesiaca) od miesta predpove-
daného Cowellom a Crommelinom. 
Kométa bola v tom čase temer 3,5 
astronomickej jednotky •od Slnka 
a do prechodu perihéliom chýbalo 
ešte viac ako 7 mesiacov. Dodatoč-
ne sa našla ako sotva rozpozna-
telný objekt na troch skorších 
snímkach: z Helwanu (24. augus-
ta), z Heidelbergu (28. augusta) a 
z Greenwicha (9. septembra). 7a-
ujfmavou zhodou okolností sa na 
vóbec prvej snímke z egyptského 
Helwanu ake pointovací daleko-
hTad použil ten istý refraktor, 
ktorým John Herschel naposledy 
pozoroval kométu 19. mája 1836. 
Už 15. septembra ako prvý pniamo 
uvidel kométu Burnham 102 cm 
refraktorom Yerkesovej hvezdár-
ne vo Williams Bay — dodnes naj-
viičším refraktorem na svete, uve-
denými do prevádzky v roku 1897. 
Kométu sa tentoraz podarilo sle-
dovaf temer po celé dva roky, až 
d•o júna 1911, ked bela od Slnka 
vzdialená ako Jupiter. 

(Pokračovanie) 

Pozoruhodný 
hiely trpaslík 

Bieli trpaslíci tworia v súčasnej 
epoche kozmického vývoja pri-
bližne 3 % všetkých hviezd (Koz-
mos č. 2,3/1982). Spektroskopické 
pozorovania ukazujú, že zloženie 
atmosfér bielych trpaslíkov odrá-
ža rózne štádiá nukleárneho vý-
voja červených obrov, ktorých ob-
naženými jadrami v podstate bie-
li trpaslíci sú. Vlastné telesá 
bielych trpaslíkov sa znejme skla-
dajú z hélia, uhlÝka a iažšÝch prv-
kov. Atmosféry bielych trpaslíkov 
však móžu byt zn.ačne odlišné. 
Pni bielych trpaslíkoch typu DA 
sa atmosféra skladá takmer z čis-
tého vodíka bez čiar kovov 
v spektre (H/He > 103), v -pnípade 
bielych trpaslíkov typu DB sa at-
mosféra skladá takmer z čistého 
hélia, niekedy s určitými stopami 
kovov (He/H > 10'). Napriek re-
latfvne velkému počtu bielych 
trpaslíkov existuje len niekolko 
málo prechodných objektov, ktoré 
majú v spektre vodíkové a súčas-
ne i héli•ové čiary, sú to bieli tr-
paslíci typu DBA. Ich spektrá ob-
sahujú čiary H .a He I a v jed-
nom prfpade (biely trpaslík HZ 
21) aj He II. Podobné spektrá sa 
vysvetlujú hiomogénnou atmosfé-
rou, ktorú tvorí 'dokonale premie-
šaná zmes vodíka a hélia v kon-
vektívnej vrstve udržiavanej io-
nizovaným héliom. Ak bola 
počiatočná vrstva vodíka dostatoč-
ne tenká, všetok vodík by sa rno-
hol nachádzat nad vrstvou ioni-
zovaného hélia a cez tenkú vodí-
kovú vrstvu bole by možné ako 
cez jemný závoj pozorovat aj hé-
lium v hlbších vrstvách atmo-
sféry. 

Jedným z bielych trpaslíkov ty-
pu DBA je aj objekt GD 323. 
Americko-kanadská skupina as-
tronómov nedávno uverej.nila no-
vé spektroskopické pozorovania 
tejto hviezdy uskutočnené pomo-
cou 2,3 m reflektora Stewardiovho 
observatónia a 2,1 m reflektora 
observatória na Kitt Peaku. Na-
vyše holo získaných niekolko 
ultrafialových spektier tohto ob-
jektu prostrednícťvom družice 
IUE. Spektrá obsahujú široké 
plytké čiary Balmer'ovej série vo-
dÝka spolu so slabšími čiarami 
He I na vinových dlžkach 447,1 a 
492,1 nm. Analýza spektier uká-
zala, že GD 323 je skutočne ob-
jektom pozoruhodným — nemá 
homogénnu atmosféru tvorenú 
zmesou vodíka a hélia, ale s naj-
váčšou pravdepodobnostou má 
rozvrstvanú atmosféru zložená 
z opticky tenkej vrstvy vodíka, 
která sa nachádza nad horúcou 
héliovou obálkou. Stabilita tenkej 
vodíkovej vrstvy vyžaduje efek-
tívnu teplotu nižšie ležiacej vrst-
vy hélia asi 30 000 K, čo približne 
zoclpovedá pozorovaniam. 

Zdeněk Urban 
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NAPÍŠTE 0 SVOJOM 
ĎALEKOHĽADE 

Ako bývalý astronóm profesionál som už dávnejšie túžil po 
vlastnom dalekohTade. Kedže nemám a ani som nemal prístup 
do dielne, vybavenej sústruhom a frézou, kde by som si mohol 
vyrobif kvalitnú montáž, zdalo sa mi, že jediná cesta, ako 
získaf dalekohTad je kúpa. Pri svojich potulkách za daleko-
hPadom som videí mnoho prístrojov, spoznal viacero vzácnych 
Tudí a zistil som, že dalekohTadov nic je až taký nedostatok, 
ako sa zdá. Napokon som si vybral prístroj, ktorý najviac zod-
povedal mojim požiadavkám, avšak tesne pred kúpou všetky 
moje úspory pohltil počítač Sinclair ZX 81. Už sa zdalo, že aj 
naďalej sa budem iba volným okom kochal krásou nočnej 
oblohy, ale ukázalo sa, že stará pravda „v núdzi poznáš priate-
Ta" naozaj platí. Optiku som dostal darom a so sústružením 
okulárového výfahu pomohli kamaráti. Jednoduchú montáž 
som potom spravil prakticky z ničoho. 

Mój dalekohTad je refraktor s kváziazimutálnou montážou. 
Obidve osi, azimutálna i výšková, sú mimo dalekohPadu. Po-
píšem teraz jeho jednotlivé časti. 

ZOSTAVENIE OPTIKY Okulár mám s ohniskovou vzdiale-
nosfou 16 mm. Tak isto ako objek-
tiv je to kvalitný výrobok závodov 
Zeiss Jena. 

Objektív ďalekohTadu tvorí kvalitná 
achromatická šošovka = 100 mm, 
f = 1000 mm, pevne uložená v ob- 
jímke, ktorá je skrutkami upevne- 
ná na tubus. 
Tubus ďalekohTadu je z hliníko.vej 
trubky priemeru 100 mm. Z vnútor- 
nej strany je natretý matnou čiernou 
farbou, a zvonka je nafarbený na- 
bielo. V okulárovej časti je zakonče-
ný nástavcom, vysústxuženým tiež 
z hliníka. Okulárový výfah, tiež vy- 
sústružený z hliníkového odliatku, je 
k okulárovej časti pripevnený tromi 
skrutkami, ktoré zároveň slúžia na 
centrovanie áalekohTadu. Okulár sa 
natesno zasúva do puzdr•a okuláro- 
vého výfahu, ktorý má závitový Po-
sun na zaostrovanie obrazu. 

Schéma montáže. 1 — objímka tubusu, 2 —
aretačné skrutky, 3 — závlačka, 4 — trubka 

1 1'4", 5 — trubka Qí 1", 6 — prstenec 7 —
podstavec. Na snímke dolu detail montáže. 

MONTÁŽ15ALEKOHLADU 

Tubus je dvoma skrutkami uchyte-
ný na excentrickej azimutálnej mon-
táži, ktorej schematický náčrt je na 
obrázku. Pri konštrukcii montáže 
som bol obmedzený technickými za-
riadeniami, ktoré som mal k dispo-
zícii (zvarevacie trafo, pilka na že-
lezo a uholník). Montáž je zvarená 
z dvoch párou do seba zasunutých 
trubiek a aretovaná dvoj ionu skru-
tiek. Na konci vodorovnej asi mon-
táže je závlačka proti vypadnutiu a 
tým aj poškodeniu ďalekohTadu. Pri 
navrhovaní montáže bol kladený dá-

raz na Tahkú prenosnosf prístroja. 
Z Kozmosu Č. 3/1984 s+om „okukal" 
spósob uchytenia na balkónové zá-
bradlie, no trochu som ho pozmenil. 
Pevné uchytenia som nahradil dvo-
ma svorkami a vertikálnu os montá-
že mážem P.riskrutkovaf aj na stál, 
vynesený na školský dvor. 

Moja montáž splňa dye základné 
požiadavky: 
1. Umožňuje zamierif ďalekohTad na 
TubovoTné miesto oblohy. 
2. Umožňuje zaistif ďalekohTad v Tu-
bovoTnej polohe. Okrem jednodu-
chosti má montáž výhodu aj v tom, 
že som na jej zhotovenie nepotre-
boval nič kupovaf. Pozváral som ju 
z materiálov, které mi doma zostali 
ako odpad. Ani remeselnícke práce 
na ďalekohTade ma nič nestáli, pre-
lože boli urobené bezplatne, v záuj-
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me toho, aby astronomický krúžok 
získal prístroj na pozorovanie. Tak 
sa stalo, že dalekohlad, ktorý som 
staval póvodne pre seba, nie je vlast-
ne máj, ale náš — krúžkový. 

VYUŽITIE PRISTROJA 

Ďalekohlad využívame v astronomic-
kom krúžku so žiakmi základnej ško-
ly. Pozorujeme Mesiac, slnečné škvr-
ny, planéty a dostupné hmloviny a 
hviezckkopy. Okrem toho sa deti 
s oblubou pozerajú dalekohladom na 
blízky masív Polany. 

Pekne cez neho vidno aj fázy Ve-

nuše, štyri najváčšie Jupiterove me-
siace, Saturnov prstenec a za dob-
rých podmienok aj pásy na Jupiteri. 
Zatial sme nemali možnost pozoro-
vat žiadnu kométu — všetky holi 
v posledných rokoch pre náš dale-
kohlad prislabé, no o to viac sa teší-
me na pozorovanie Halleyho komé-
ty. 

Montáž na zábradlí balkóny má 
velkú výhodu, lebo je velmi mobil-
ná. Na druhej stran sa však v čase 
pozorovania nikto nesmie opierat o 
zábradlie, lebo by sa obraz rozkmi-
tal. Dá sa to však zabezpečit pri 
troche disciplíny. 

Krátko pred dovřšením 85. roku svojho 
života zomrel 10. januára 1985 v Bratislave 
Elemír Kéčkei, nevšedný a vzácny človek, 
astronóm amatér. 

Jeho skutočný život — ako hovorieval — začal v šest-
desiatke, nástupom do dóchodku, ked sa konečne mohol 
pine venovať svojim záujmom a uskutočnit svoj celo-
životný sen. Pustil sa dia stavby velkého astronomické-
ho dalekohiadu, ktorý počínajúc od brúsenia optiky cez 
montáž až po hodinový pohon zvládol sám a potom, 
za pomoci učňov podniku Tesla Elektroakustika, kde 
predtým pracoval, postavil aj kupolu. Takto — po de-
siatich rokoch práce — vznikla v Bratislave pozoro-
vatelňa na Karpatskej ulici, na budove Tesly. Sláv-
nostne otvorená bola v máji 1970 — a najmladší se-
demdesiatnik, akého si možno predstavit, tešžl sa na 
budúce roky napinené pozorovanžm. „Chcem sa dožit 
návratu Halle yovej kométy," hovorieval. Videl ju ako 
11-ročný chlapec a vtedy začal snívat o astronómii. 
Nenariekal na osud, že nemohol študovat a stat sa 
hvezdárom. Veril, že kto velmi chce, raz svoj sen 
uskutoční, aj keby musel čakat roky. Vyučil sa vo via-
cerých remeslách, pracoval ako elektrikár, neskór ako 
zámočník. Aj to kváli astronómii — aby sa naučil 
všetko, čo potreboval ku stavbe dalekohiadu. Bol to 
človek piný radosti a optimizmu, mal šikovné ruky, 
chuť dia práce a ludža ho malí radí. Sedemdesiatnik, 
ktorý sa tešž na budúcnosť: možno preto si tak dobre 
rozumel s mladými. 

Odvtedy chodil Kéčkei-báči (ako sme ho volali) každý 
deň do svoje] hvezdkírne. Zakresloval Slnko (v niekto-
rých rokoch mal dokonca rekordný počet pozorovaní 
v republike) a večer sa vracal zas. Do hvezdárne mal 
prístup každý, kto mal záujem a návštevníkov nebolo 
málo. Bratislavčania, čo sem zavítali, obyčajne nikdy 

Sarnozrejme, že je velká škoda ne-
využit takú kvalitnú optiku naprí-
klad aj na amatérske pozorovania 
premenných hviezd. Musím si však 
počkat 'na kvalitnú, najradšej para-
laktickú montáž, ktorú si chcem po 
čase zakúpit. Potom rád napíšem 
znova, nielen !o dalekohlade ale aj 
o konkrétnych amatérskych pozoro-
vaniach, ktoré s ním urobíme v as-
tronomicieom krúžku, kde má práca 
s detmi teší stále viac. 

RNDr. VLADIMIR BAHÝB 
Sebechov 82 
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predtým nemalí možnost pozriet sa na oblohu cez velký 
astronomický daleko hlad a za ten zážitok nechávali 
Kéčkei-báčimu svoj podpis v hrubej kronike. Chodili 
sem aj školské exkurzie, hoci to nebola ludová hvezdá-
reň, a Kéčkei báči im o astronómii mnoho krásneho 
rozprával, aj ked oficiálne nebol riadnym zamestnan-
com, lebo po všetky tie roky popularizoval astronómiu 
zdarma. Bola to jediná kupola s astronomickým dale-
kohladom na území nášito hlavného mesta — a vybu-
dloval ju jediný človek, za ktorým nestála žiadna inšti-
túcia, samouk, robotník na dóchodku, ktorý nežiadal 
nijakú dotáciu, ani pochvalu a poety •od otcov mesta. 
Dokonca aj svoj dalekohald, ktorý vlastnoručne po-
stavil, venoval podniku — vdačný za to, že mu dovo-
lili umiestniť kupolu na budove a využívat pri jej stav-
ba dielne. Nepotreboval nič vlastnit — bol presvedče-
ním komunista — a nehladal nijaké výhody. 

Ako sa to vlastne stalo, že hvezdáreň po siedmich 
rokoch zrušili — hoci v Bratislava nijaká má nebola 
a odvtedy ani nie je? Jedlnoducho — ked si Tesla po-
stavila nové budovy, starý dom na Karpatskej, kde 
rost ala len hvezdárnička, postupne chátral. Uzavreli 
ho, lebo pomaly hrozil zrútením. Medzitým dalekohlad 
— demontovaný a uložený v bedniach — ponúkala 
Tesla Elektroakustika viacerým bratislavským padni-
kom, lebo na novej ,budove sa s hvezdároňu v projekte 
nerátalo. Kvalitný Cassegrain, priemer hlavného zrkad-
la 200 mm, paralakticá montáž s presným hodinovým 
pohonom, precízna práca — nechcete? Zdarma, samo-
zre jme. Nikto nemal záujem. A čo s kupolou? Už len 
odpratat dlo šrotu. Bola to riadna námaha porezat na 
kusy masívnu ocelovú kupolu a Kéčkei-báči, odrazu 
sám a opustený, sa po celý čas díval, ako kus po kuse 
mizne posledná stopa po jeho práci. Potom bol dlho 
chorý. Infarkt. 

Nepodlahol. Znova bol piný života, ked sa zistilo, že 
o jeho dalekohlad predsa len niekto stojí. Evka Chme-
liarová, ktorá sa kedysi cez tento dalekohlad dívala na 
oblohu ako malá školáčka v astronomickým krúžku, 
pracuje ako inžinierka v BEZ-ke a podlarilo sa jej pre-
svedčit kamarátov a potom vedenie podniku, že dale-
kohiadu sa treba ujal. Tak začala zaujímavá brigádl-
nická stavba pozorovatelne na streche 10-poschodovej 
budovy na východe mesta, na ubikáciž BEZ-ky. Po-
stupuje pomaly, už štvrtý rok — snád na jeseň by mala 
byt hotová. 

— Ja som jednoduchý človek, neviem od koho to 
závisí, aby sa v Bratislave vybudovalo aspoň niečo pre 
astronómiu. Kto by tu mal pomócť, neviete? — pýtal 
sa často ujo Kéčkei. Nikdy v živote nereptal a ani to 
nevedel. Bol jedným z trinástich detí robotníka, ktorý 
sa za prácou vystahoval do Budapešti. Od pi tnástich 
rokov pracoval, vedel, čo sú ťažkosti a zdalo sa mu, že 
všecko možno napokon prekonať. Veril, že v Bratislave 
budge raz poržadna hvezdáreň. Od koho to vlastne závisí, 
neviete? 

Po hvezdárničke na Karpatskej ulici zostala len 
hrubá kronika s podlpismi návštevníkov. Našla som tu 
aj svoj podpis a hoci sú to roky, presne sa na ten večer 
pamt tám. Vtedy som prvýkrát videla cez dalekohlad 
Saturn. 

Tatiana Fabini 
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Dvolzrkadiové 
astronomické sústavy 

V astronomickej praxi sa pH po-
zorovaní alebo fotografovaní často 
používajú dalekohPady •a mé op-
tické prístroje, ktorých objektí-
vom je zrkadlová plocha alebo sú-
stava dvoch a viac zrkadlových 
plóch. Pri zložitejších prístrojoch 
doplňajú takúto optickú sústavu 
často aj tzv. k'orekčné členy, me-
nisky alebo korekčné dosky. Podia 
typu objektivu rozdePujeme da-
lekohPady na čisto zrkadlové 
(napr. systém Newton, Cassegrain, 
Gergory .a mé) a zrkadlovo-šošov-
kové (katadioptrické), akými sú 
napríklad systém Schmidt alebo 
Maksutov. Medzi amatérmi sú po-
pri jednoduchých Newtonoch naj-
viac rozšírené dvojzrkadlové typy 
Cassegrahi a Gregory. 

Šošovkový objektív 

Zrkadlový objektiv 

Obr. 1 

Optika šošovkovy' ch, ako aj zr-
kadlových objektívov musí zaistit 
dokonalú zbiehavost (konvergen-
ciu) lúčov do spoločného bodu —
ohniska F. Tento bod je obrazom 
nekonečne vzdialeného predmetu 
(bodu), akým móže byt napríklad 
hviezda (obr. 1). V ohnisku F je 
bod dokonale ostrý iba u tzv. ide-
álnej optickej sústavy. Reálna 
sústava, ktorá rešpektuje prírodný 
zákon difrakcie (ohyb lúčov na 
objímke vstupného otvoru objek-
tivu), sa nazýva fyzikálne dokona-
lou sústavou. Nevytvára ideálny 
bod, ale malú centrálnu plóšku 
s takmer nebadateFnými difrakč-
nými krúžkami. Treba dodat, že 
ohyb na objímke objektívu je tým 

P.N1)r. JIŘI I'IIO('IIÁZKA 

váčší, čím je priemer objektívu 
menší. V praxi však móžeme zo-
stavit len reálnu sústavu, ktorá je 
viac •alebo menej zatažená optic-
kými chybami (aberáciami). Ak sú 
tieto optické aberácie velké, za-
znamená ich aj oko alebo fotogra-
fická doska, a takýto objektiv ne-
zobrazuje kvalitne. Nedokonalý 
objektív s optickými chybami 
vznikne vtedy, ak bol nesprávne 
vyrobený alebo vypočítaný. V obi-
dvoch prípadoeh nie je obrazom 
bodu len bod, ale viacmenej roz-
mazaná škvrnka. 

OPTICKÉ CHYBY 

Podia vzhYadu obrazu v okulári 
alebo na fotografickej doske ro-
zoznávame tieto základné optické 
aberácie: otvorová vada, astigma-
tizmus, sklenutie, skreslenie a fa-
rebná chyba. Predpokladajme te-
raz zobrazenie nekonečne vzdiale-
ného bodu, ktorým móže byt na-
príklad hviezda. Systém, ktorý je 
zatažený otvorovou vadou, ju ne-
zobrazí •ako ostrý, jasne ohraniče-
ný bod, ale ako váčšiu symetrickú 
r ozptylnú plóšku alebo symetrické 
krúžky s jasným bodom uprostred 
alebo bez neho (obr. 2). V prípade 
komy je rozptylná plóška asymet-
rická, tvarom pripomína vejár 
alebo jasnú kométu. Optická sú-
stava s astigmatizmom nám zobra-
zí vzdialený bod ako úzku elipsu 
až úsečku, orientovanú na seba 
v dvoch na seba kolmých polohách. 
čo sa nám zretePne prejaví pri 
preostrovaní. Astigmatizmus sa 
často spája so sklenutím obrazové-
ho popa a spósobuje, že obrazy 
bodov neležia na rovinnej, ale na 
mierne zakrivenej guPovej ploche, 
ktorá je súmerná s optickou osou. 
Skreslenie spósobuje, že rovný 
okraj pozorovaného predmetu sa 
jatí zakrivene. Pod1a toho, ako 
nám objektiv zobrazí štvorec, ro-
zoznávame dva typy skreslenia —
poduškovité alebo súdkovité (obr. 
2). Farebné chyby •sa prejavujú 
ako farebné lemovanie okrajov 
pozorovaných predmetov (tzv. fa-
rebná chyba veTkosti) a často aj 
zmenou farieb pri preostrovaní 
(tzv. farebné chyba polohy). Čisto 
zrkadlové sústavy (bez korekčných 
šošoviek alebo dosiek) farebné 

Ideálny 
obraz bodu 

~ 
Otvorová vada 

Koma 

-.~. 

I 
Astigmatizmus 

skreslenie 

Obr. 2 

chyby nemajú, pretože na zobraze-
nie predmetu využívajú len odraz 
lúčov. 

Teória optických chýb je velmi 
rozsiahla a zložitá. Optickými vý-
počtarni a korigovaním optických 
aberáce vy'počtom sa snažíme vy-
lúěit •alebo obmedzit optické chy-
by na prijateTnú mieru tak, aby 
nerušili pri pozorovaní alebo fo-
tografovaní. Fri výpočtoch to 
v praxi znamená u zrkadiel po-
stupne menit polomery krivosti, 
tvar povrchu (tvarový koeficient) 
a vzdialenosti, u šošoviek naviac 
meníme aj hrúbku a druh optic-
kého skla. Dobre korigované op-
tické sústavy majú v zanedbateT-
nej miere len tzv. zvyškové chyby, 
ostatné vady bývajú výpo•čtom 
úpine odstránené alebo sa pri 
zobrazení v niektorých prípadoch 
neuplatnia. Snahou je získat takú 
optickú sústavu, ktorá by sa čo 
najviac priblížila fyzikálne doko-
nalej sústave. 

ZAKLADNÉ PARAMETRE 

Základným parametrom každé-
ho objektivu je relatívny otvor 
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(svetelnosf) 1:x, kde x je pomer 
ohniskovej vzdialenosti f ku prie-
meru objektivu D (obr. 1). Všeo-
becne platí, že čím je objektiv sve-
telnejší, tým viac a nepriaznivej-
šie sa prejavujú optické chyby; aby 
sine získali kvalitné zobrazenie, 
musí byl optická sústava zložitej-
šia. Korigovanie chýb napríklad 
pne fotografický objektiv so +sve-
telnosfou 1:2 a zorným polom 50° 
je velmi náročné, pretože musíme 
odstránil všetky chyby — od olvo-
rovej až po farebnú. Tak zložitú 
úlohu móžeme vyniešil len použi-
tím viacerých optických ploch, a 
teda aj šošoviek. 

V prípade astronomických da-
1akohTadov pre vizuálne pozorova-
nie je situácia pniaznivejšia. Vzdia-
lené predmety si vyžadujú velké 
zváčšenie, .a teda použitie objektí-
vu s dlhým ohniskom. Svetelnosl 
takýchto 'objektívov sa pohybuje 
zváčša od 1:7 +do 1:20. Čím je x 
váčšie (7 až 20), tým menej sa 
prejavujú optické chyby (ich veT-
kosl) a pri využití malého zorného 
popa nic sú velké nároky na zlo-
žitosl optickej sústavy. Podmienku 
klvalitného zobrazenia móže spI-
ňaf aj jedna optická plocha — zr-
kadlo, ako má napiíklad systém 
Newton. Tu +dokonca pri svetelnos-
ti 1:10 mažeme do určitého prie-
meru zrkadla použil namiesto pa-
rabolického jednoduchšie guPové 
zrkadlo a optické chyby sa nám 
neprejavia. 

Zmenšený reálny obraz, ktorý 
vytvára objektiv v obrazovej no-
vine precháclzajúcej ohniskom F, 
pozorujeme okulárom so zváčše-
ním najčastejšie 10 až 30X. Ta-
kému zváčšeniu zodpovedá ohnis-
ková 'dlžka •okulára 25 až 8,3 mm 
(250:10 až 250:30, pričom 250 je 
konštanta, .rovnaká pre všetky ty-
py •okulárov). Okulárom zváčšíme 
nielen obraz vytvorený objektí-
vom, ,ale aj .optické chyby, a to 
tým viac, čím je zv5čšenie okulá-
ra váčšie. Preto je výhodné pni 
menej kvalitných objektívoch po-
užíval pri pozorovaní slabšie oku-
láre s dlhším ohniskom. 

Tvar optických ploch astrono-
mických znkadiel móže byl guTo-
vý — sférický, alebo častejšie ne-
guT•ový — ,asférický. Fri konštruk-
cii sa najviac používajú asférické 
tvary — paraboloid, elipsoid ale-
bo hyperboloid. PohTadom na plo-
chu zrkadla však neurčíme, aký 
má tvar. Odchýlky medzi jednotli-
vými plochami sú velmi malé a 
rádove sa pohybujú v stotinách až 
tisícinách mm, podBa svetelnosti 
sústavy. 

TYPY DVOJZRKADLOVÝCH 
SlSTAV 

Medzi amatérmi je najčastejšie 
používaným typom dalekohTadu 

systém Newton (obr. 3a), ktorého 
objektívom je jediné zrkadlo. Lú- 
če zo vzdialených objektov (pla- 
nét, hviezd a 'pod.) dopadajú rov- 
nobeĎne s optickou osou na pri-
známe zrkadlo, od ktorého sa po- 
mocou malého, dokonale rovinné-
ho zrkadielka, odrážajú do ohnis-
ka F. D'o obrazovej roviny ('ohnis-
ka F) umiesl.iiujeme pozorovací 
okulár alebo citlivú vrstvu foto- 
grafickej •dosky (filmu). Obrazové 
pole je u tohto cTalekohTadu ro-
vinné a 'obraz je prevrátený stra- 
novo i výškovo. Relatívny otvor 
(svetelnosl) hlavného zrkadla 
(v tomto prípade .aj celého dale- 
kohPadu) býva 'najčastejšie 1:6 až 
1:15, nic sú vša°k výnimkou ani 
svetelnej šie sústavy (1:4, využiteT- 
né kvalitné zorné pole je však da-

F 

Obr. 3 a 

leko menšie). Ak má zrkadlo sve-
telnosl menšiu ako 1:9 (teda 1:8, 
1:7 atd'), musíme pre .odstránenie 
otvorovej vady použil asférický 
parabolický tvar zrkadla. Fri sve-
telnosti menšej ako 1:10 (1:11, 
1:12 atd.) mažeme použil guPové 
zrkadlo bez toho, že sa nám pne-
jeví zvyšková otvorová vada. Zor-
né pole tejto sústavy je pre kva-
litné pozorovania najviac 0,5°. 
Z optického hradiska má systém 
Newton korigovanú otvorovú va-
du a čiastočne komu, a to v blíz-
kosti optickej osi, teda pre malé 
zorné pole. 

Medzi profesionálnymi prístroj-
mi je najrozšírenejší typ Casse-
grain (obr. 3b) s relatívnym otvo-
rom celej 'sústavy 1:8 až 1:20. Vy-
užíva sa pre vizuálne i fotografic-
ké pozorovania, obraz je prevrá-

Obr. 3 b 

tený výškovo i stranovo. Táto 
sústava sa používa v troch varian-
tách. 

Prvou a najznámejšou varian-
tou je klasická Cassegrainova sú-
stava, ktorá má hlavné zrkadlo 
duté parabolické a vedTajšie vy-
puklé hyperbolické. Pre malé zor-
né pole do 0,5° je v blízkosti op-

tiskej osi korigovaná otvorová va-
da. Koma je zanedbatelná a 
rovnako velká 'ako pni systéme 
Newton rovnakých parametrov 
(ohnisková vzdialenosl a pniemer 
znkadla). Pni použití váčšieho zor-
ného poTa (napr. 1° pri fotografo-
vaní) sa okrem komy a 'astigmatiz-
mu začína nepriaznivo prejavoval 
aj sklenutie. V každom pnípade je 
astigmatizmus a sklenutie oveYa 
váčšie .ako má systém Newton 
rovnakých parametrov. Z optické-
ho hladiska je teda Newton vý-
hodnejší, pni malých svetelnos-
tiach oboch sústav sú však rozdie-
ly velmi malé a okom nepostre-
hnuteTné. 
Pretože výroba hyperbolickej 

plochy sekundárneho zrkadla je 
velmi obtiažna, častej'šie sa v ema-
térskej praxi používa druhý typ 
Cassegrainovej sústavy — systém 
Dall—Kirchham. Primárne zrkad-
la je elipsoid, sekundárne má gu-
Tový tvaru používajú sa prevaž-
ne v sústavách s menšou svetel-
noslou ako má klasický typ. Sve-
telnosl je 'najčastejšie 1:15 až 1:20 
pri použití zorného poT'a 0,3°. Sú-
stava má korig'ovanú 'otvorová 
vadu, koma je vačšia ak'o u New-
tona. Tento typ dalekohIadu vy-
našiel okolo roku 1922 anglický 
astronóm a optik Dali. Je výhod-
ný vzhIadom na Tahšie zhotovenie 
sekun~dárneho zrkadielka, pni fo-
tografovaní sa však pni velkom 
zornom poli prejaví koma a astig-
matizmus. 

Tretím a v súčasno,sti pne velké 
dalek•ohPady najpoužívanejším ty-
pom Cassegrainu je systém Rit-
chey—Chrétien. Primárne zrkadlo 
je mierne .a sekundárne výrazne 
hyperbolické. Zorné pole móže byl 
až 1° alebo 1,5° pni veTkej svetel-
nosti cele] sústavy (1:5 aj viac). 
Sekundárne zrkadielko musí však 
byl d'osl velké, takže sa clonením 
hlavnéh•o zrkadla zváčšujú straty 
svetla. Je to tzv. aplanatický sys-
tém, teda dalekohT'ad, ktorý má 
v celom využívanom zornom poli 
odstránenú otvorová vadu aj ko-
mu. Vplyv ostatných chýb je ma-
lý, na okraji zorného pola sa naj-
viac prejavuje zvyškový astigma-
tizmus. 

Optická schéma málo využíva-
nej sústavy Gregory je na obr. 3c. 
Táto sústava je neprávom v úzadí, 
hoci má množstvo kladov, výhod-
ných pred•ovšetkým pne amatérov: 
dáva vzpriamený obraz, sekundár-

Obr. 3 c 
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ne zrkadielko je duté a má elip-
tický tvar, takže sa dá lahko vy-
robit •aj koňtroiova$, podobne ako 
primárne zrkadlo. Gregoryho da-
lekohlad sa používa do zorného 
pola 0,5°, otvorovú vadu má ko-
rigovanú a komu má malú rovna-
ko •ako systém Newton. Jedinou 
nevýhodou oproti Cassegrainu je 
váčšia konštrukčná dlžka, výho-
dou je lepšia odstránitelnos$ para-
zitného svetla pred okulárom, čo 
sa prejaví zvýšeným kontrastom, 
hlavne pri pozorovaní cez deň. 

Málo používaný Mersenov typ 
dalekohladu je na obr. 3d. Obe 
plochy primárneho a sekundárne-
ho zrkadla sú parabolické. Sekun-
dárne zrkadlo súčasne zastupuje 
okulár, takže oko umiestňujeme 
do rovnobežného zvázku lúčov za 

Obr. 3 d 

®~ 

~

primárne zrkadlo. Obraz je pri-
tom vzpriamený a neprevrátený, 
zorné pole je však také malé, že 
sa túto sil-stavu v astrononnickej 
praxi používat neoplatí. 

Na obr. 3e je v podstate Grego-
ryho sústava s vnútornou clonou, 

Obr. 3 e 

ktorá reguluje množstvo lúčov, d•o-
padajúcich na sekundárne zrka-
dielko. Clona sa maže otvorif ale-
bo privrieť tak, aby sa sekundár-
ne zrka'dielo nezahrievalo, takže 
ide vlastne o slnečný aplanatický 
objektív alebo sústavu určenú pre 
pozorovanie v infračervenej oblas-
ti spektra. 

Od roku 1905 bol velmi rozšíre-
ný systém Schwarzschild (obr. 3f). 
ktorý sa využíval hlavne pre as-
trografy a spektroskopy. Tento 
dvojzrkadlový aplanatický systém 
s odstránenou otvorovou vadou a 
komou má využitelné zorné pole 
celého dalekohladu až 3°, velkosť 
zorného pola určuje predovšetkým 
rastúci astigmatizmus. Do rovin-
ného obrazového pola (ohniska F 
sústavy) dalekohladu sa umiest-

Obr. 3 f 

ňujú fotografické platne. Nevýho-
dou sústavy je velká dlžka a stra-
ty svetla clonením velkého přié- 
meru sekundárneho zrkadla. Od 
roku 1930 je tento typ opticky pre-
konaný sústavami Schmidt a ne- 
skór Maksutov. 

Medzi najnovšie dvojzrkadlové 
sústavy patrí sústava s natáčavým 
sekundárnym zrkadlom (systém 
Botem—Vudruf, obr. 3g). V pod-
state ide o analógiu sústavy Cas- 
segrain alebo Gregory. Sekundár- 
ne zrkadielko možno okolo vrcho-
lu natáčai o uhol Da = 1° až 3° 

Obr. 3 g 

primárne zrkadlo je pevné. Zme- 
ne zorného uhla w zodpovedá 
zmena polohy predmetu v obrazo- 
vej rovine a táto zmena je opra-
vená malým natočením sekundár- 
neho zrkadielka. Z optického hla- 
diska má táto sústava váčšiu ko-
mu a astigmatizmus ako má kla-
sický Cassegrain, najmá pri váč- 
ších uhloch natočena. V súčasnosti 
sa používa v dalekohladoch, ktoré 
sú umiestnené na balónoch, rake-
tách alebo družiciach. 

OPRAVA 
V článku RNDr. Jiřího Procházky Okuláre astronomických dalekohladov v Kozmose Č. 2/85 na str. 56 

a 57 sa nám stala nepríjemná chyba, na ktorú ste nás mnohí upozornili a ktorú sme si žial všimli až v č. se, 
ked už nebolo možné tlač časopisu zastavif. Poplie tli sme náčrtky niektorých typov okulárov — schémy 
Ramsdenovho a symetrického okulára sme vymenili za schémy Huygensovho okulára. Správne majú ob-
rázky s textami vyzeraf nasledovne: 

Optická schéma 
Huygensovho oku-
lára. Obe šošovky 
sú z rovnakého 
skla, ktoré má in-
dex lomu n, a ich 
ohniskové vzdiale- 
nosti fi a f2 závisia 
od polomeru kri- 
vosti ri a r2 ich vy-
puklých strán. Vzá- 
j omná vzdialenosE 
šošoviek je e a clo- 
nu umiestňujeme v 
ohniskovej rovine 
očnej šošovky. 

fi 

Ramsdenov okulár 

I 
Symetrický okulár 

Prosíme vás, aby ste si obrázky opravili a zároveň sa vám aj autorovi ospravedlňujeme. 

f2 

~ 

Vaša redakcia 
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ROMAN PIFFL 

POZORUJT 
S NAMI 

VOLNÝM OKOM 
ĎALEKOHL'ADOM 
FOTOAPARÁTOM 

Sluko 

Dobre vieme, že Zem neobieha 
okolo Slnka presne po kruhovej drá-
he. Excentricita zemskej dráhy sp6-
sobuje odchýlky pravého slnečného 
času Tp od °strednéh.o času T5, ktorý 
používame v bežnom živote. Tento 
rozdiel sa v priebehu soka mení a 
jeho vyjadrením je známa časová 
rovnica r = Tp — T. Sklon ekliptiky 
k rovníku clalej spósobuje zmenu 
deklinácie Slnka, od +23,5° v období 
letného do —23,5° počas zimného sl-
novratu. Kombináciu oboch vplyvov 
(řasovej rovnice a zmeny deklinácie) 
vyjadruje krivka v tvarre osmičky, 
tzv. analema. Zachytit analemu fo-
tograficky je pomerne jednoduché. 
Potrebujeme fotoaparát formátu rad-
šej 6X6 s objektívom, kterého zorné 
pole je aspoň 60°. Pre hodinu, kecy 
je Sluko po celý rok °nad obzorom 
(zhruba od 8 do 15h SEČ), si vypočí-
tame azimut a výšku Slnka nad ob-
zoriom v čase oboch slnovratov. Tak-
to dostaneme maximálne polohy 
Sluka a niekde medzi ne fixne na-
smerujeme svoj fotoaparát (napr. 
v Bratislave pre = 48°9' 21. júna 
o l0h SEČ azimut Slnka Ao = 341,4° 
a jeho výška nad obzorom ho = 40,0°, 
21. decembra Ao = 346,1° a ho = 
= 17,1°, takže fotoaparát nasmeruje-
me približne na miesto s azimutom 
344° a výškou 29°). Fotografujeme 
v intervale 5 až 6 dní vždy v zvolenú 
hodinu, najlepšie na film citlivosti 
17 DIN (čiernobiely) alebo 18 DIN 
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Priebeh časovej rovnice 

(farebný) pri ezpozícii 1/1000 s, clo-
na 16, samozrejme stále na to isté 
políčko filmu. Fri troche štastia a 
vytrvalosti získame za rok unikátnu 
snímku analemy. Na záver pripo-
meňme, že analemu vytvárajú aj 
niektoré planéty a snímka takejto 
analemy doposial neexistuje. 

Letný slnovrat, ked Slnko vstupuje 
do súhvezdia Raka a začína sa as-
tronomické letu, nastane 21. júna 
o lih 44m, 2 SEČ. Najdalej od Slnka 
(afélium, 152 miliánov km) bude Zem 
5. júla o 11h 28m SEČ. 

Mesiac 

Vzdialenost Mesiaca od Zeme sa 
mení — od 356 tisíc km v prízemí po 
407 tisíc km v odzemí — a tým sa 
mení aj uhlový priemer Mesiaca na 
oblohe. Tento rozdiel je zretelný naj-
má na fotografii (pozri snímku Ing. 
Bumbu, str. 95 obr. 5). V júli nastanú 
obzvlášť priaznivé podmienky na 
získanie takejto dvojice snímok: 10. 
júla je Mesiac v poslednej štvrtš a 
11. júla v odzemí, takže prvú snímku 
móžeme získat 10. alebo 11. júla oko-
lo 4. hodiny ráno. V prízemí a zá-
roveň v prvej štvrti je Mesiac 25. 
júla a podmienky na získanie dru-
hej snímky sú najlepšie okolo 22h 
SEČ. Ponovnaním alebo fotomontážou 
oboch záberov dostaneme názornú 
ukážku zmeny uhlového !priemeru 
mesačného disku. 
V júni a v júli sú vhodné pod-

mienky aj na pozorovanie Mesiaca 
krátko po nove: 19. jána o 21h SEČ 
bude Mesiac 32 hodin po nove, 18. 
júla °O 20h 30m SEČ bude 19,5 hodiny 
po nove a 19. júla .O 20h 45m SEČ 45 
hodín po nove. Polohu Mesiaca na 
oblohe v uvedenom čase vidíte na 
nasledujúcom obrázku. 

h 

A 
Planéty 

V júni je Merkúr nepozorovatelný, 
pretože 7. 6. nastane horná konjunk-
cia Merkúra so Slnkom. V polovici 
júla sa Merkúr dostáva do najví č-
šej východnej elongácie (14. 7, o 2,2" 
SEČ bude 27° od Sluka), avšak pod-
mienky na jeho pozorovanie nie sú 
vhodné, rozdiel deklinácií Slnka a 
Merkúra je tak malý, že na začiatku 
občianskeho súmraku bude Merkúr 
nižšie oko 5° nad obzorom a jeho 
jasnost +0.6m sa znižuje. 

Slávna analema 
Dennisa di Cicco, 
ktorú získal v 
priebehu roku 
1978. Snímka sa 
mu vydarila líce 
až na druhý po-
kus, neskór však 
obletela celý svet. 
Póvodný záber je 
vo farbe, je na 
ňom 44 slnc a in-
tervaly medzi jed-
notlivými expozí-
ciami sa pohybo-
vali okolo ósmich 
dní. 

Oveia lepšie podmienky sú na po-
zorovanie Venuše, která sa 12. 6. do-
stáva do najváčšej západnej elongá-
cie (46° od Sluka). V júni uvidíme 
Venušu nad ránom, v júli skoro ce-
lú druhú polovicu noci. V priebehu 
dvoch mesiaeov sa Venuša pomaly 
vzďaluje od Zeme, takže jej jasnost 
klesne z —4,0 na —3,6m. 

V priebehu júna a júla je Mars ne-
pozorovatelný, pretože 18. 7. O 3,6k' 
SEČ bude v konjunkcii s Jupiterom. 

Jupiter žiari v súhvezdí Kozorožca 
a blíži sa k opozícii so Slnkom, kto-
rá nastane 4. augusta. V júni bude 
na oblohe Jupiter po polnoci, jeho 
jasnost —2,1n' sa v priebehu júla zvý-
ši na —2,4m a najvščšiu planétu bu-
deme moct pozorovat už prakticky 
Po celú noc. Konjunkcia Jupitera 
s Mesiacom 4, júla o 24" SEČ nebu-
de velmi výrazná, pretože Jupiter 
bude až 4° severne od Mesiaca. 

Po opozícii 15, mája je Saturn 
v priebehu oboch mesiacov pozoro-
vatelný takmer po celú noc. Svieti 
v súhvezdí Váh ako hviezda +0.4m. 
V júli sa pomaly dostáva na večernú 
oblohu a jeho jasnost klesne na 0,7m. 
Konjunkcia Saturna s Mesiacom na-
stane 1, júna o 23,4" SEČ a Saturn 
bude 3° severne od Mesiaca. 

V júni sú v opozícii so Slnkom aj 
dye vzdialené planéty, Urán (v sú-
hvezdí Hadonosa, +5,8m) a Neptún 
(v Strelcovi +7,7m). Počas opozície 
sú podmienky na pozorovanie týchto 
planét obzvlášt výhodné, takže je 
príležitost zachytit Urán a Neptún 
aj fotograficky: stačí v intervale 
dvoch-troch dní niekoTko minút po-
intovat príslušné časti oblohy 
a na jednotlivých snímkach sa nám 
zachytí aj vlastný pohyb planéty. 

Meteory 

Z velkého množstva rojov letného 
komplexu sú zaujímavé najmii júno- 
vé Lyridy (maximum činnosti ráno 
16. júna), r3 Kassiopeidy (maximum 
28, júla) a južná vetva 8 Aquaríd 
(maximum večer 29. júla). Vhodné 
pozorovacie obdobia, ked pozorova-
nie neruší Mesiac, sú od il. do 28. 
júna a od 10. do 27, júla. Treba 
si však uvedomit, že v júni a v júli 
sú noci velmi svetlé, pretože od 31. 
mája do 11. júla trvá po celú noc 
astronomický súmrak (Sluko je me- 
nej ako 18° pod obzorom). 
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VÝCHODY A ZÁPADY SLNKA 

deň 
východ 
h m 

3. 6. 3 39 
7.6. 3 36 

11.6. 3 35 
15.6. 3 34 
19.6. 3 34 
23.6. 3 35 
27.6. 3 37 
1.7. 3 39 
5.7. 3 42 
9.7. 3 45 

13.7. 3 49 
17.7. 3 53 
21.7. 3 59 
25.7. 4 04 
29.7. 4 10 

VÝCHODY A ZÁPADY MESIACA 
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Údaje sú v SEČ západ východ západ 
h m a platia pre stredné Slovensko h m  h m

19 44 ( S lh 17~^, 48° 40') 3.6. 20 38 3 32 
19 48 7.6. - - 7 43 
19 51 11.6. 0 44 12 30 
19 53 15.6. 1 44 16 59 
19 54 19.6. 3 54 21 15 
19 55 1VTESAČNL I 1~ZY 23. 6. 8 36 23 22 
19 55 Čleň h m fáta 27.6. 13 56 0 16 
19 54 3.6. 4 51 spin 1.7. 19 28 2 07 
19 53 10.6. 9 19 III 5.7. 22 13 6 37 
19 51 18.6. 12 58 nov 9.7. 23 18 11 ;23 
19 48 25.6. 19 53 I 13.7. 0 08 15 54 
19 44 2.7. 13 08 s,pin 17.7. 2 42 19 56 
19 39 10.7. 1 49 III 21.7. 7 44 21 47 
19 34 18.7. 0 56 nov 25.7. 13 06 23 11 
19 28 25.7.' 0 39 I 29.7. 18 19 0 47 

104 



Súhvezdie Severnej koruny (Corona Borealis) a vý-
chodná časí súhvezdia Pastiera (Bootes) na snímke 
fotografického atlasu Skalnaté Pleso. Malé, ale výrazné 
súhvezdie Severnej koruny predstavuje podia myto-
lógie čelenku, ktorú daroval boh vína a vinohradníctva 
Bakchus svojej manželke Ariadne. Najjasnejšou hviez-
dou súhvezdia je Gemma (a CrB), ktorá je spektrosko-
pickou a súčasne zákrytovou premennou typu Algol. 
Gemma patri k bielym hviezdam spektrálnej triedy 
AOV, jej svietivosí predstavuje 30 Lo a svoju jasnost 
mení od 2,31m do 2,41m každých 17,36 dňa. Zaujimavou 
hviezdou súhvezdia je y CrB, ktorá je v skutočnosti 
systémom troch hviezd celkovej jasnosti +3,93m, vzdia-
leným 125 svetelných rokov. Dvojhviezda s CrB má 
zložky s jasnosiou 4,22m a 12,6m, obe spektrálnej triedy 
K3III. Vzájomná vzdialenosf oboch hviezd predsta-
vuje na oblohe 2,2 oblúkovej sekundy. Nepravidelné 
hviezdy, ku ktorým patrí aj R CrB, sú zvžčša nadobri, 
ktorí z času na čas odvrhujú svoju uhlíkovú obálku. 
Odvrhnutá obálka spůsobuje pokles jasnosti hviezdy, 
ktorý u R CrB koliše od 5,8m do 13,8m. T CrB můžeme 
zaradit medzi tzv. rekurentné novy. DoposiaP sme po-
zorovali dye jej vzplanutia: v roku 1866 a r. 1946. Počas 
týchto vzplanutí sa zvýšila jasnost hviezdy z 10,8m až 
na 2,0m, takže podvakrát žiarila na oblohe jasnejšie 
ako Gemma, pričom sa jej žiarivý výkon zvýšil 10 000-
krát. T CrB je obor so zložitým spektrom Q-M3 a na-
chádza sa vo vzdialenosti 2500 svetelných rokov. V sú-
hvezdí Severnej koruny sa nachádza aj typická pra-
videlná kopa galaxií (na obr, dolu), vzdialená od nás 
asi miliardu svetelných rokov. 
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• KÚPIM okuláre, achromatický 
objektív s ohniskovou vzdialenosfou 
f = 80 cm a zenitálny hranol. Milan 
Liška, Nábrežie A/3, 03101 Liptov-
ský Mikuláš. 
• KÚPIM bikonvexnú šošovku 
ízl 50 mm, f = 1000 mm na objektív. 
Ďalej šošovky b 20 mm, f = 50 mm 
a 10 mm, f = 15 mm, obe pian-
konvexné na okulár. Prípadne inú 
optiku. Pavel Kazár, Mierová 167, 
059 21 Svit. 
• KÚPIM objektív 50 až 100 mm, 
f = 500-1000 mm a ortoskopický 
okulár f = 4-6 mm. Ladislav 
Khandl, Pekná 5, 83105 Bratislava. 
■ KÚPIM Kozmos od roč. 1975 do 
r. 1978 (vrátane). Len kompletné a 
v dobrom stave. Dohoda istá! Tibor 
Hegedús, Sad pionierov I. Č. 14, 
984 01 Lučenec. 
• KÚPIM achromatický objektív 
o 80 až 120 mm, f = 840-1200 
mm (typ Zeiss). Ján Zolota ml., Na-
elna Ves 185, 072 21 okr. Michalovce. 
• KÚPIM aj za póvodnú cenu kni-
hy Milana Codra Hvězdné povolání 
a Společný let. Miroslav Pagáč, Pod 
tureckou vartou 16, 949 01 Nitra. 

• KÚPIM časopisy Říše hvězd roč-
níky 82, 83, 84, ortoskopické okulá-
ry f = 6-8 mm, róznu astronomickú 
literatúru, aj stavů. Tomáš Vida, 
Velký Grob 166, 925 27 okr. Galanta. 

• KOUPIM achromatický ,objektív 
b 100 až 150 mm nebo pohliníkova-
né zrcadlo (systém Newton nebo 
Cassegrain i s odrazní  zrcátkem) 

100 až 200 mm, f = 800-2000 
mm. Dále koupím Říše hvězd 4/1979 
a 9/1981 a Kozm•os 1 a 2/1984 a roč. 
1980-1983. Alois Stonawski, Ropice 
321, 739 56 okr. Frýdek-Místek. 

KOUPIM 2 ks stejných objekti-
vů nejlépe fy Zeiss 130 mm, f = 
1950 mm typu AS nebo 110 mm, 
ť=1650 mm; 1ks' 80mm, f= 
1200 mm typu AS; parabolické 
zrcadlo Á 275 mm, f = 1200 mm se 
středovým otvorem 50 mm; ortosko-
pický okulár 15X, synchronní moto-
rek s převodovkou 1 ot/10', stej-
nosměrný motorek s převodovkou 
1 ot/10', Říši hvězd 8/1956, případně 
celý ročník; binokulární dalekohled 
Galileova typu zv. 4X. Pavel Dzik, 
739 96 Nýdek 408. 

• KOUPIM vhodné sklo na výrobu 
astronomických zrcadel tloušfky ale-
spoň 12 mm (i čtvercového formátu), 
brusné prášky a lešticí rouge. Dále 
koupím literaturu o výrobě zrcadel, 
stavbě dalekohledů a astronomické 
fotografii. Václav Kolář, B. Marti-
nů 7, 798 11 Prostějov 6. 

• PREDAM masívny drevený sta-
tív s panoramatickou hlavicou. Ján 
Lovecký, Oravská 15, 949 01 Nitra. 

• PREDAM Kozm•os 3/1976, 4/1978, 
Veda a technika mládeži 1959-75 i 
jedniotlivo. Róbert Ružbašán, Neš-
porova 14, 040 11 Košice. 
• PRODÁM apochromatický objek-
tiv 57/350 mm, symetrický člen 42/ 
/380 mm, pravoúhlý hranol s vstup-
ní plochou 44 X 44 mm, planpara-
lelní destičky 59 X 48 mm 2 ks, pra-
vouhlý hranol s vstupní plochou 
20 X 20 'mm. Pavel Vála, Polní 354, 
Liberec 12, 460 13. 

LISTY + RADY + OHLASY 

Vážená redakce, 
dne 11. 2. 1985 jsem do Hlohovce 

napsala dopis, vo kterém jsem žáda-
la, zda by mi z hvězdárny nemohli 
poslat nějaké metodické materiály 
pro můj malý astronomický kroužek, 
který vedu Epři ZŠ. Nikdy jsem na 
této hvězdárně nebyla, nepatřím 
k jejich spolupracovníkům. Když mi 
pošta dne 14. 2. 1985 (tedy necelé 
tři dny po napsání dopisu!) doručila 
téměř dvoukilový balík, připadalo 
mi to skoro neskutečné. S takovou 
ochotou a přímo kosmickou rychlos-
tí jsem se zatím u .žádné organizace 
nesetkala. Nejde jen o doručení zá-
silky, ale někdo na hvězdárně musel 
dopis přečíst, vyhledat materiály, za-
balit je, poslat poštou a ještě mi 
odepsat — a to vše bez prodlení. 
Už z tohoto přístupu je vidět, že tam 
pracují obětaví, nadšení lidé, ze kte-
rých by si mnozí mohli brát příklad. 

Miroslava Vítková 
Znojmo 

... 

Vážená redakce, 
bude mi 22 let. Povoláním jsem 

zdravotní sestra, ale od svých 13 
let se zajímám o astronomii a čás-
tečně i o kosmonautiku. No dnes, 
po třech těžkých operacích obou 
kolen všechen čas trávím doma a 
ztrácím kontakt s okolním světem. 
Věřím, že to snad nebude natrva-
lo. Tak alespoň sháním populární 
a naučnou literaturu, tykající se 
astronomii. Mám i tu smůlu, že 
nikde v okolí není žádná hvězdár-
na, ani nepracuje žádný astrono-
mický kroužek. Můj zdravotní, stav 
mi nedovoluje navštívit třeba pla-
netárium v Praze. . . 

Proto bych Vás chtěla poprosit, 
zda by nebylo možné uveřejnit ve 
Vašem časopise moji adresu s tím, 
že bych si velice ráda chtěla do-
pisovat s někým, kdo má zájem 
o astronomii a možná i podobně 
jako já, velice obtížně hledá kon-
takty a ,astronomy — amatéry. 

Přesto, že mám své potíže, prá-
vě tento koníček mi je pomáhá 
překonat. Těžko se to takto vy-
světluje . . . 

Lenka Levová 
Červené Pečky 
Fučíkova 241 
281 21 Kolín 

. . . 

Vážená redakce, 
Jménem ostravské pobočky ČAS 

při ČSAV bych chtěl poděkovat 
RNDr. E. Cseremu, dlouholetému 
pracovníkovi a ředitelovi hvězdárny 
v Hlohovci za jeho přednášku Tvor-
ba chemických prvků ve vesmíru, 
která u nás, v ostravském planetáriu 

měla veliký úspěch a odezvu. Obdi-
vovali jsme, jak 'mistrně a názorně 
vylíčil vývoj vesmíru a nukleogeno 
zi a rovněž jsme obdivovali elán to-
hoto průkopníka amatérské astrono-
mie na Slovensku, který si i u nás, 
na Ostravě, získal při své návštěvě 
naši úctu a přátelství. 

Roman Igielski 
Ostrava 

• • s 

Vážení přátelé, 
Posílám Vám snímek Jupitera 

a Venuše před konjunkcí, který 
jsem exponoval v Litoměřicích dne
24. listopadu 1984. Počasí nebylo 
příliš příznivé, občas se obě pla-
nety ztratily v rychle letících deš-
iovy" ch mracích. Jupiter v nich na-
konec zcela zmizel a Venuše „za-
padla" za hřebenem střechy. Ex-
pozice 23 minut, objektiv Heliar, 
f = 105 mm, clona 6,3 planfilm 
ORWO NP 22. Začátek dráhy Ve-
nuše byl přibližně na azimutu 
37,5°, výška Venuše 6,25° a Jupi-
tera 8°

Stanislav Hruška 
Litoměřice 
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Vážená redakce, 
jako 12-letý pionýr jsem dostal od 

vedoucího astronomického kroužku 
v pionýrském domě odlitek optické-
ho skla o ž3 110 mm, pro vybroušení 
na zrcadlo. Řadu let jej opatruji a 
doufám, že budu mit dostatek času, 
ale hlavně že získám informace nebo 
rady, jak si postavit dalekohled. Váš 
časopis, který jsem začal odebírat, 
mě znovu povzbudil a dal mi naději. 
Po přečtení několika čísel jsem se 
rozhodl, že se na Vás obrátím o radu 
a pomoc. Poraďte mi, kde bych si 
mohl nechat vybrousit zrcadlo, jeho 
vhodné ohnisko a poloměr, kde bych 
sehnal d z1š£ optické členy (hranoly, 
okuláry atd.). Strojářskou část dale-
kohledu jsem schopen si vyrobit 
sám. 

Věřím, že s Vaši pomoci se mi po-
dář£ uskutečnit svůj klukovský sen 
— že budu svým dalekohledem pozo-
rovat oblohu a mezi dalšími zájemci 
ze své rodiny a okolí propagovat 
astronomii. 

Jan Vrátný 
Milíčova 705 

763 02 Gottwaldov 4 

• ® . 

Milý čitatel, 
služba, kde by bolo možné objed-

nat vybrúsenie zrkadla, u nás ne-
existuje. PohIadat amatéra, ochotné-
ho vybrúsit zrkadlo sa možno i okú-
sit cez inzerát. V našom časopise je 
inzercia zdarma, lebo ju chápeme 
ako vzájornnú pomoc amatérov. Naj-
reálnejšie je dat si vybrúsit gulové 
zrkadlo pra ďalekohlad typu New-
bon, pretože pre tento typ pristrola. 
medzi amatérmi najrozšírenejší. 
najTahšie pozháňate ďalšie optické 
členy — rovinné zrkadlo alebo pra-
vouhlý hranol, ako aj vhodný oku-
lár. Najvhodnejšia ohnisková vzdia-
lenost gulového zrkadla s prieme-
rom 110 mm je 8-násobek priemeru. 
Takébo zrkadlo má dost vysokú sve-
telnost, pričom ho ešte nie je nutné 
parabolizovat. Do zostavy Newton'ov-
ho ďalekohladu •treba rovinné zrkad-
lo eliptického •tvaru (malá poloos 27 
mm). Takéto sekundárne zrkadlo je 
však tažko získat, a preto Vám ra-
díme použit namiesto nebo pravouh-
lý hranol so základňou 30 X 30 mm, 
ktorý sa dá pomerne Iahko získat 
na inzerát. Najlepšie hranoly sú tie, 
které majú preponu pokovovanú. 
Okulár sa dá použit z mikroskopu 
(občas sa nájde i v bazáre). Z týchto 
optických člertov sa už dá zostavit 
slušný amatérsky dalekohlad, akým 
možno okrem Mesiaca a Slnka pozo-
rovat planéty i váčšinu Messiero-
vých objektov. Optická sústava však 
musí byt zostavená presne, aby vý-
sledný obraz bol kvalitný. Budete 
teda potrebovat literatúru o stavbe 
amatérskych dalekohYadov. Vám od-
Derúčame príručku dr. Iva Zajonca, 
ktorú vydalo SÚAA v Hurbanove. 
host návodov je aj v časopisech. 
Okrem Kozmosu si pozrite aj časo-
pis píše hvězd, a to i staršie roční-
ky. Oplatí sa sledovat inzeráty: vy-
spelejší amatéri často predávajú zá-
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kladnú literatúru a cena býva do-
stupná. Praktické, vyskúšané návo-
dy nájdete aj v rubrike „Napíšte 
o svojom ďalekohlade", ktorú má-
me v každom čísle Kozmosu. Nájde-
te tu nielen zaujímavé, inšpiratívne 
nápady, ale vždy aj kúsok elánu a 
vedomie, že problémy, aké má každý, 
kto stavia svoj dalekohlad, nakoniec 
možno prekonat. 

. 

• • 

Vážená redakce, 
ač sám nejsem astronom amatér, 

rád si vždy přečtu každé číslo Va-
šeho časopisu. Zvláště se obdivuji 
umu amatérů astronomů s jakým 
sestrojují své dalekohledy. Jejich 
konstrukce ani amatérsky mnohdy 
nevypadají. 

V Č. 1/85 jsem si též přečetl ná-
vod na vytápěné bačkory. Jako 
revizní technik elektrických zaří-
zení mám k tomuto "návodu vý-
hrady. Nepochybuji sice o tom, že 
takto upravené bačkory autorovi 
dobře slouží, ale pro širší použití 
návod nelze doporučovat, protože 
konstrukce nesplňuje bezpečnostní 
hlediska. Každé elektrické zaříze-
ní, bez ohledu na výrobce, musí 
odpovídat platným ČSN, zvláště 
pak ČSN 341010. Podle této nor-
my lze jako ochranu před nebez-
pečným dotykovým napětím zvolit 
ochranu bezpečným napětím, kte-
rá je uvedena v čl. 95 uvedené 
normy. Ochrana oddělením obvo-
dů, jak měl možná autor na mysli, 
neodpovídá záměrům ČSN 341010 
a nelze ji pro daný případ použít. 
Výše střídavého napětí je stano-
vena na 24 V (nikoliv tedy 36 V) 
s výhradou, že topný článek ne-
bude v přímém dotyku s pokož-
kou (v opačném případě je i hod-
nota 24 V "příliš vysoká a musí se 
použít napětí 12 V). Transformá-
torek bude pro dané účely vyho-
vovat jen v případě, že na jeho 
štítku je uvedena ČSN 351330. 
tzn., že se jedná o ochranný bez-
pečnostní transformátorek. Ama-
térská výroba, či úprava jiného 
transformátorku vůbec nepřipadá 
v úvahu. 

zařízení si tedy lze vyrobit a 
používat jenom když jako zdroj 
použijeme bezpečnostní ochranný 
transformátorek 220/12 V, vyro-
bený podle ČSN 351330, nebo ba-
terii (tedy stejnosměrný zdroj) 
s napětím 24 V. Bude-li dodržena 
tato výše napětí, pak již vůbec na 
konstrukci topidel nezáleží. 

Závěrem ještě upozornění: v pří-
padě použití akumulátorové bate-
rie nesmí být v provozu současně 
dobíjecí zařízení. 

Ing. Ladislav Šedý 
Chodov u Karlových Varů 

PRODÁM asbrokomoru s objek-
tivem Carl Zeiss Jena Tessar 3,5/210 
nebo vyměním za binokulární násta-
vec s okuláry. Jiří Landovský, Rtm. 
Gucmana 1, 70900 Ostrava 1. 
• PRODÁM astronomický zrcadlo-
vý dalekohled systému Newton 

150/1250 mm kvalitní konstrukce 
s hledáčkem 8 X 30. Cena dle doho-
dy. Lubomír Sukač, Sládkova 27a, 
702 00 Mor. Ostrava. 
• ZAŠLEM OPTIKU podla dohody 
z katalógu Zeiss Jena za Atlas Coeli 
Skalnaté Pleso a Atlas Coeli II, resp. 
Atlas Eclipticalis a Atlas Borealis. 
Klaus Schimm, DDR — 8291 Strass-
gribchen, Ringstrasse 8. 
• PRODÁM letecký fotografický 
objektiv Tessar 1 :5, f = 500 mm, 
včetně žlutého filtru G2. Petr Trnka, 
Dlouhá 34, 741 01 Nový Jičín. 
• ZHÁŇAM kotúč planparalelné-
ho skla hrúbky 15-17 mm a 15 
cm. Boros Csaba, Cyrilometódska 14, 
94068 Nové Zámky. 
M KOUPIM Somet Binar 25 X 100 
nebo japonský super triedr 30 X 70 
Zenit, dále binokulární nástavec 
tzv. dělič světla a okulárové výtahy. 
František Kordík, Košov 15, 512 51 
Lomnice nad Popelkou. 
M KÚPIM astronomickú literatúru, 
hlavne knihy a návody o stavbe as-
tronomických dalekohYadov. Ďalej 
kúpim achromatický 100 až 120 
mm, s ohniskovou vzdialenostou 
1000 až 1500 mm (aj viac). Na listy 
odpoviem. Ján Dinka, Saratovská 9, 
909 01 Skalica. 
■ KÚPIM paralaktickú montáí 
s hodinovým pohonem, aj vadnú. 
P. Strečanský, 972 16 Poluvsie 74. 

KÚPIM ortoskopické okuláre: 
f = 10 a f = 5 mm. Ján Ušiak, nám. 
1. mája 4, 922 05 Chtelnica. 

KÚPIM knihy: Klepešta: Astro-
nomická fotografie pro amatéry, 
Hlad, Očenáš, Pavlousek, Procházka: 
Návod ke zhotovení amatéřského 
astronomického dalekohledu, Zajonc: 
Stavba amatérskych astronomických 
dalekohYadov a fotokomár, Erhard-
tovci: Praktická astronomická opti-
ka, Amatéřské astronomické daleko-
hledy, Bečvář: Atlas Coeli. Jozef 
Senko, Vansovej 14/43, 965 01 Žiar 
nad Hronem. 
• KÚPIM ortoskopický okulár f = 
4-10 mm. Peter Višňovský, Moyze-
sova 19, 036 01 Martin. 
M KOUPIM teleobjektiv 5,6/1000 a 
větší, i zrcadlový. Igor Konečný, Li-
dická 1699, Frýdek-Místek. 
M KOUPIM Atlas Borealis nebo sta-
tiv na Somet — Binar 25 X 100. 
Vladimír Valášek, 664 62 Hrušov 
u Brna 523. 
■ KÚPIM kvalitný ortoskopický 
okulár f = 6-8 mm a kvalitný a-
chromatický objektiv = 50-60 
mm, f = 500-800 snm. Josef Šev-
čík, Soudní 630, 362 21 Nejdek. 
• PREDÁM optiku na Cassegrainov 
ďalekohlad 94 mm, f = 1400 mm. 
Jozef Huljak, Astrová 5, 821 01 Bra-
tislava. 
A PREDÁM ďalekohla•d 50/540 
s azimutálnym hranolom, hrebeňo-
vým zaostrovaním a so statívom. 
Objektivy 63/840, 50/540 a ortosko-
pický okulár f = 4 mm. Pavol Valo-
vič, Karpatská 12, 915 01' Nové Mes-
to nad Váhom, tel. 290 73. 
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Prachový disk 
okolo hviezdy Ň 
Pictoris možno 
v sebe skrýva 
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netárny systém. 
Sní mka je v 
infračervenom 

svetle (centrálna hviezda je za-
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1984. B. Smith a R. Terrile na 
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v Chile. (K článku na str. 75) Kresba Jozef Križan 
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Kategória čierno- 
bielych fotografií 
s astronomickou 
tematikou bola 
najstaršími autor-
mi pomerne málo 
zastúpená. Prvú 
cenu však zaslúže- 
ne získal Ing. Mi-
lan Major z Prahy 
za vydarené sním-
ky Perzea a Atai- 
ra. Obe sú získané 
pomocou Schmid- 
tovej komory s 
priemerom 150 mm 
a svetelnosfou 1:1, 
na planfilm NP 
27. Súhvezdie Per- 
zea (hore) je expo-
nované 16 minút, 
Atair 14 minút. Se-
ver je na sním- 
kach hore. 




