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Letné mesiace júl a august bolí aj v znamení vrcholenia príprav na pozorovanie kométy P Halley. Poslednú možnost
overif si pripravenost pozorovaní po stránke metodickej i technickej nám poskytla kométa P/Giacobini-Zinner. Mnohí
amatéri ponúkanú možnost využili, takže vám méžeme predstavif niektoré vydarené snímky. Kométu vfavo hore (uprostred krúžku) zachytil M. Znášik 15-minútovou expozíciou na film ORWO NP-27 objektívom Telikon 6,3750 ešte 5. júla, kedy mala jasnost iba 11,5m. O devíif dní neskbr kométu na platňu ZU-21 exponoval 5 minút M. Tichý — 14. júla mala
kométa jasnost 10,9w, ale použitý prístroj — velká Maksutovova komora 630/850'1870 hvezdárne na Kleti — zobrazil kométu
naozaj výborne. Spodná dvojica snímok je dielom J. Vorlického. Jeho ručne pointované zábery zachytávajú kométu v odstupe 35 minút, čo stačilo na to, aby sa zreteFne prejavil vlastný pohyb kométy. Snímky z 15. augusta (jasnost kométy
8,5m) exponoval autor objektívom Tessar 3,5 210 na platne WP-1 40 a 25 minút. Všetky zábery svedčia o tom, že fotografovanie komét, ktorým sa naši amatéri v minulosti nevefmi zaoberali, začína sa pomaly čoraz viac rozmáhat. A to
nás teší.

jadrová zima

JADROVA NOC
Zvolený model jadrovej katastrofy nebral do úvahy bezprostredné ničivé dósledky jadrových
výbuchov (spósobené tlakovou vlnou, vysokou tepelnou a prenikavou radiáciou), ale sústredil sa
najmi na druhotné, donedávna
ešte dosž podceňované dósledky
jadrovej vojny, najmá na analýzu
obrovských množstiev prachu a
dymu, ktoré sa bezprostredne po
pomerne krátkej jadrovej vojne
dostanú do zemskei atmosféry.
Výbuch jadrovei hlavice (bomby) o sile jedinej megatony
tvorí na zemskom povrchu kráter
o polomere niekoTkých stoviek
metrov. Do vzduchu pritom vyletí
niekoTko miliónov ton horniny,
vy-

Šero ako za mesačnej noci aj
na pravé poludnie, prudký pokles teplot na celej zemeguli
hlboko pod bod mrazu, prenikanie krátkovinného žiarenia
cez narušenú ochrannú vrstvu
atmosféry, totálne narušenie
klimatickej rovnováhy v atmosfére spósobené obrovskými oblakmi prachu a dymu: také by
boli druhotné dósledky jadrového konfliktu, v priebehu
ktorého by bol použitý iba zlomok (0,2-10 %) celkového súčasného jadrového potenciálu
(50 000 megaton). Vo svojom
úhrne by však tieto úkazy vyvolali dlhodobú ekologickú katastrofu, ktorej dósledky by
svojím rozsahom a účinkami na
biosféru našej planéty podstatne zosilnli bezprostredné účinky jadrových výbuchov. Tento
apokalyptický obraz nic je iba
hypotetická predstava, ale vyplýva z komplexného matematického modelu, ktorý zhrnul
súbory údajov viacerých bioklimatologických štúdií Národného centra pre atmosferický
výskum v Boulderi a Lawrencovho laboratória v Livermore
(USA). Súhrnný model vypracovali vo Výpočtovom stredisku
AV ZSSR v Moskve. Podnet pre
túto rozsiahlu medzinárodnú
spolupráce dal Vedecký výbor
pre životné prostredie (SCOPE)
pri Medzinárodnom združení
vedeckých spoločností, ktorý sa
v posledných rokoch zameral na
exaktně overenie modelov možných následkov nukleárneho
konfliktu. Počet vedcov, priamo
sa podielajúcich na tomto výskume, neustále rastie, rovnako ako spoločenská odozva ich
angažovanej práce. Presvedčivé
argumenty súhrnnej správy,
na
zasadaní
prednesenej
SCOPE vo Washingtone v septembri tohto roku, sú mimoriadne aktuálnym apelom v období, keď celé Tudstvo dúfa, že
rokovania o odzbrojení budú
úspešné a zabrána tak apokalypse, ktorú vedci vo svojich
štúdiách označujú „jadrová zima".

Na samom začiatku namodelovania globálnej katastrofy boto
niekoTko desiatok najpravdepodobnejších scenárov možných jadrových konfliktov. Scenáre vychádzali z publikovaných údajov o
súčasných zásobách jadrových
zbraní, ich rozmiestnení, pričom
brali do úvahy predpokladanú
stratégiu jadrových mocností. Okrem týchto údajov zohTadnili
vedci vo svojich modeloch dósledky jadrových výbuchov na klímu
oblastí, kde sa obvykle konajú pokusy s jadrovými zbraňami, ako
i klimatické následky výbuchov
sopiek, i analýzy pásobenia (pniameho i dlhodobého) priemyselny' ch
emisií na klímu vybraných skúmaných oblastí.
Po mnohých diskusiách sa výber
zúžil na tni najpravdepodobnejšie
možnosti jadrového konfliktu: 1.
Celková energia uvoTnená pri
jadrových výbuchoch by bola ekvivalentná 100 Mt trinitrotoluénu
a boli by zasiahnuté iba najv5čšie
priemyselné centrá. 2. Jadrový
útok o sile 3000 megaton, pri ktorom by hlavice zničili iba jadrové sily protivníka. 3. Velký jadrokonflikt (10 000 Mt), počal ktorého by boli zničené všetky najdáležitejšie ciele na území protivníka. Po zvážení všetkých okolností
vzhTadom k zámeru výskumu, namodelovali vedci pracovný, základný scenár dvojstrannej vy'meny atómových úderov, pri ktorom
by explodovali jadrové hlavice o
sile 5000 megaton. Podla tohto
scenára by 20 0/ 0 megatonáže oboch
bojujúcich strán explodovalo nad
mestami, uredmestiami a priemyselnými zónami.
vy"
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pričom do nižších vrstiev atmosféry sa dostane 100-600 tisíc ton
drobných čiastočiek pády a do
stratosféry 10-30 tisíc ton mikroskopického prachu. Existuje niekoTko mechanizmov tvorenia oblakov prachu pri atómovom výbuchu. Medzi najdáležitejšie patrí
rozdrobenie a vymrštenie horniny
do velkých výšok, vyparenie horniny a jej postupná kondenzácia
vo velkých výškach a v neposlednom rade nasávanie prachu atómovým hríbom, ktorý ako ozrutný vysávač vytiahne až po hranice stratosféry najdrobnejšie frakcie pády.
Miliardy ton prachu sú však iba
jedným zo zdrojov katastrofálneho znečistenia atmosféry po sérii
velkých jadrových výbuchov. Do
atmosféry sa bezprostredne po sérii jadrových explózií dostane i vyše sto miliónov ton dymu (čo je
velmi triezvy odhad) z obrovských
požiarov miest, zásobníkov nafty,
polnohospodárskych kultúr a lesov. Tretina energie jadrového výbuchu sa zmení na teplo, ktoré
v okruhu niekoTkých desiatok až
stoviek štvorcových kilometrov
zapaluje všetky horTavé. Nasledujúca tlaková vina rozširuje tieto
požiare na ďalšie územie.
Dym z lesných požiarov stúpa
obyčajne do výšky šiestich kilometrov, ale dym požiarov rozmetených velkým jadrovým konfliktem máže preniknúí až do stratosféry a dosiahnuí výšku dvadsiatich kilometrov. Obrovské oblaky
prachu a sadzí by velmi rýchlo,
v priebehu niekoTkých dní, obalili
celú severnú pologulu a aj v prípade, že by sa rovnomerne rozdelili, pohlcovali by v5čšinu slnečného svitu. Nad celou severnou pologuTou by nastala „jadrová noc",
s viditeTnosžou ako za mesačnej
noci. Medzi tridsiatou a šesždesiatou rovnobežkou severnej šírky by
sa však intenzita slnečného svetla
mohla znížif ešte podstatne viac,
najmá na miestach, kde by sa skumulovali velké oblaky sadzí. Jadrové šero by sa však už v priebehu niekoTkých dní rozšírilo aj
na južnú pologuTu, pričom intenzita slnečného žiarenia by aj tam
klesla natolko, že napríklad aj
v Austrálii by dlhé týždne nemohla prebiehaí fotosyntéza.
V priebehu nasledujúcich týždňov by dažde a gravitačný samospád prachových a dymových častíc líce čiastočne prečistili spodně
vrstvy atmosféry, podstatná časí
prachového obalu by však sadala
celé mesiace, ba podia niektorých
odhadov by sa brieždenie po jadrovej noci pretiahlo na vyše roka.
Bezprostredným dásledkom jadrovej noci by bole prudké ochladenie
zemského povrchu o niekolko de181

siatok stupňov. Už týždeň po jadrovom konflikte by nastúpila
čierna, jadrová zima.
ANTISKLEN1KOVÝ EFEKT
Keby Zem nemala atmosféru,
teplota na našej planéte by podliehala značným výkyvom: na neosvetlenej strane by teplota klesala hlboko pod bod mrazu, a na
strane privrátenej k Sinku by panovali prudké horúčavy. Za takýchto podmienok by život v známych formách nebol možný. Zemská atmosféra, táto rovnorodá
termoizolácia, však spósobuje zázrak, ktorý nazývame „skleníkový
efekt«: váčšiu časí slnečnej energie, ktorá prichádza vo viditeTnej
oblasti spektra, prepúšfa na zemský povrch, ale časí tepelného vyžarovania, na ktoré sa slnečná
energia mení, je zachytávaná v atmosfére mikroskopickými Padovými kryštálmi, vodnými kvapkami
a molekulami CO2. Bezprostredne po vypuknutí jadrovej noci
by však „skleníkový efekt" pre-

dopadajúce
slnečné
žiarenie
100 %

stal fungovat. Na povrch Zeme by cez osem kilometrov hrubé
prachové a sadzové obaly prenikol
iba zlomok slnečného žiarenia, naproti tomu ani hustá, znečistená
atmosféra by tepelné vyžarovanie
nemohla zadržat. Na Zemi by sa
už v priebehu niekoTkých . dní
prudko ochladilo. Priemerné teploty by na severnej pologuli už
po desiatich dňoch klesli až o 40
stupňov Celzia, a to i v subtropických oblastiach. Táto globálna
ekologická katastrofa by spustošila biosféru planéty oveTa viac ako
bezprostredné účinky jadrových
výbuchov. Zničená by bola prevažná časí flóry, vrátane úrody
najdůležitejších produktov, vyhynuli by tisíce druhov živočíchov,
v důsledku zimy a nedostatku potravín by v krátkom čase zahynuli miliardy Pudí.
Na týeh, čo by vdaka úkrytom
a zásobám potravín prežili, čakali
by dalšie pohromy, ktoré by sa
zo začiatku prejavovali nenápadné, ale leh důsledky by sa behom
času prejavili ako katastrofálne.

ZNIČENIE OZÓNOVÉHO ŠTÍTU
V důsledku jadrových výbuchov
vytvorí sa v atmosfére velké
množstvo oxidu dusnatého: na
každú megatonu 1032 molekúl NO,
teda zhruba 5000 ton. Oxid dusnatý, ako katalyzátor rozkladu molekúl bude rozrušovat tenkú ozónovú vrstvu, ktorá ehráni Zem
pred tvrdým kozmickým žiarením.
Jediná molekula oxidu dusnatého
může zničit desattisíce molekúl
ozónu. Tento proces by pokračoval
niekoTko mesiacov. Za tento čas
může 5000 ton NO zničit 5-10
miliónov ton ozónu. Kedže atmosféra Zeme obsahuje zhruba 4 miliardy ton ozónu, jadrový konflikt
váčšieho rozsahu (5-10 000 megaton) by mohol ochrannú vrstvu
celkom zničit.
Zničenie ochrannej ozónovej
vrstvy by malo fatálne důsledky
na biosféru planétyy. Atmosféra by
sa stala priepustná pre vinové
dlžky 200-300 nanometrov. Žiarenie na týchto dlžkach je silne
kareinogénne. Mimoriadne nebez-

unikajúce
infračervené
žiarenie
69%

vyžarovanie
zemského
povrchu
43 %

Vdaka skleníkovému efektu udržuje sa teplota zemského povrchu a nízkych vrstiev ovzdušia na úrovni umožňujúcej život. V důsledku mimoriadneho znečisteniia atmosféry po namodelovanom jadrovom konflikte sa může
skleníkový efekt narušit. Naše dva obrázky vysvetfujú mechanizmus tohto narušenia. Za normálnych podmienok
(na favom obrázku) vidíme prierez zemskou atmosférou, ktorá je dostatočne priepustná pre lúče vo viditefnej oblasti spektra. Váčšia časí slnečného žiarenia preehádza cez atmosféru, zemský povrch ho pohlcuje a zohrieva sa.
Tepelné vyžarovanie zemského povrchu v infračervenej oblasti spektra pohlcujú spodně vrstvy atmosféry. To spůsobuje, že priemerná teplota na zemskom povrchu sa udržuje nad bodom mrazu, pričom energia slnečného žiarenia pohlcovaná povrchom sa rovná energii vyžarovanej do kozmického priestoru. Podia modelu, predstaveného
v tomto článku, skleníkový efekt by sa po jadrovom konflikte zmenii na tzv. antiskleníkový. Na pravom obrázku vidíme, že prevažnú časí slnečnej energie pohicujú oblaky, takže nepreniká na zemský povrch a odráža sa
spůt do kozmického priestoru. Množstvo energie, ktoré prenikne na povrch, bude ovefa menšie ako množstvo vyžarované do kozmického priestoru. Spůsobí to prudké ochladenie povrchu Zeme i spodných vrstiev atmosféry. Tento „antiskleníkový efekt" postupne zoslabne až po uplynutí mnohých mesiacov.
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pečné je najmá žiarenie v rozsahu 240-280 nanometrov, ktoré
má sune mutagénne účinky a pri
nedostatočnej ochran spósobuje
rýchlu smrt z ožiarenia.
RADIOAKTÍVNELAMORENIE
Fri jadrovom výbuchu vzniká
viac ako tristo rozličných rádioaktívnych izotopov, ktoré sa usadzujú na drobných čiastočkách prachu
a sadzí a v priebehu celých týždňov a mesiacov (ak ich pohyb neurýchlia dažde) klesajú na zemský
povrch. Najnebezpečnejšie prenikavé žiarenie gama, zamoruje okolie rádioaktívnyhh výbuchov.
Oneskorenejšie rádioaktívne spády nežiaria sice už tak intenzívne,
zamorujú však ovela váčšie územie.
Je pravdepodobné, že rýchly
presun rádioaktívneho prachu a
sadzí aj na juh by spósobilo, že
by silnej radiácii boto vystavené
aj obyvatelstvo kontinentov vzdialených od kritických zemepisných
šírok niekolko tisíc kilometrov.
Kritickú dávku ožiarenia — 4,5
J/kg (450 rad) by v prvých dňoch
po atómovej vojne neprežila polovica ešte žijúceho obyvatelstva.
Nižšie dávky by spósobili narušenie obrany organizmu, masový
výskyt rakoviny a mých chorób
a v neposlednom rade i nenapravitelné genetické škody.
DLHODOBI; NARUŠENIE
KLÍMY
Na výpočet globálnych dósledkov možnej jadrovej vojny využili
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zemepisná d(žka (v stupňoch)

vedci jednorozmerné matematické
modely. V praxi to znamená, že
si trúfali s istotou predpovedat
iba deje vo vertikálnej štruktúre
atmosféry, ktorá však sama o sebe
predstavuje nesmierne zložitý
trojrozmerný systém, s nesmiernym počtom vzájomne sa podmieňujúcich vplyvov a vi zieb. Rozpracovanie trojrozmerny"ch modelov však už dnes naznačuje dalšie,
nemenej hrozné meteorologické
následky jadrovej kataklizmy.
Napríklad oblaky dymu a sadzí,
ktoré sa pohlcovaním slnečného
svitu rýchlo prehrejú,, spósobia
spočiatku nevídané pohyby vzdušných hmót. Celé týždne budú burácat nesmierne silné vetry, ktoré
prevýšia ničivou silou najdivokejšie uragány.
Takmer s istotou možno tvrdit,
že teploty pod bodom mrazu sa
udržia na celom povrchu zemegule
v priebehu niekolkých mesiacov,
a to na úrovni o 40 °C nižšej, ako
bota priemerná teplota v daných
oblastiach pred katastrofou.
Dá sa predpokladat, že po rýchlom prehriatí oblakov (na 30-80
°C), čo v priebehu prvých týždňov
spósobí divoké vetry, ustáli sa troposféra nad súšou do termicky
stacionárnych, takmer nehybných
vrstiev. Vrstvy teplého vzduchu
budú takmer nehybne spočívat na
nehybných prízemny' ch vrstvách,
ako to býva v horách nočas zimnej inverzie. Kontinentálne inverzie trvajúce dlhé mesiace, možno
roky. potlačia akékolvek významnejšie pohyby v dolných vrstvách

atmosféry. To spósobí predlženie
jadrovej noci, pretože sa nesmierne
spomali spád prachu a sadzí.
Malé pohyby vzduchu budú iba
v hraničných zónach medzi súšou
a oceánmi. Oceány budú totiž
chladnút podstatne pomalšie, takže spodný, studený vzduch sa bude nad nimi pomaly zahrievat,
presunie sa nad súš, ale tam opat
znehybnie. Podstatne sa zníži vyparovanie vody i kondenzácia pary na daždové kvapky, pretože
horné vrstvy atmosféry, kde prebieha kondenzácia, budú dlhé mesiace teplejšie ako spodně, stále
studenšie vrstvy. Nedostatok daždov opát oddiali vyplavovanie
prachu a sadzí a predlži trvanie
i krutost jadrovej zimy. Pohyby
vzduchu nad troposféru budú neobyčajne rýchlo distribuovat jadrový odpad aj do tých oblastí planéty, ktoré boll v prvých týždňoch po jadrovom konflikte pred
najhoršími účinkami jadrovýhh
splodín ušetrené. Podla najnovších, ešte neoverených výsledkov
komplexného modelovania následkov stredne velkého jadrového
konfliktu sa zdá, že vsetky pohromy jadrovej zimy postihnú južnú
pologulu už v priebehu dvoch —
troch dní.
Napriek tomu, tvrdla vedci s istou dávkou trpkého humoru, ludstvo sa ani po jadrovej zimo nemusí obávat nástupu dalšej doby
ladovej : zdá sa totiž, že rok po
jadrovej vojne nebude na celej zemeguli nikoho, kto by sa ešte mohol čohokolvek obávat.
a

0

Priemerná teplota ovzdušia
na jednotlivých
miestach Zeme
desai dní po
jadrovom konflikte, v ktorom
by sa použilo
iba 0,2 ° celkového súčasného
jadrového Potenciálu
(100
Mt).
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Takýto výhPad bude
mať sonda Voyager 2
na Urán a jeho mesiace, kec► začne vysielaf
prvé snímky. Sonda
letí rýchlosfou 53 000
km za hodinu v smere kolmom na obežnú
rovinu mesiacov a
preletí medzi dráhami
Mirandy a Ariela.

o

dva mesiace — v januári 1986 — sa Voyager 2 priblíži k Vránu, ako
prvá a na dlhý čas jediná sonda, ktorá má na programe výskum tejto vzdialenej planéty a jej mesiacov. Voyager 2 je na ceste už vyše osem rokov;
od svojho štartu v auguste 1977 spinil už dva významné ciele svojho programu — prieskum Jupitera a Saturna. Na výskume oboch týchto planét sa^
však zúčastnili v krátkom časovom odstupe dye sondy typu Voyager a ešte
pred nimi dvojica sond Pioneer. Teraz prichádza Voyager 2 do končín, kam
ešte kozmická technika nevstúpila. Tým viac prekvapí, že už dnes, pry než
sa nám dostanú do rúk prvé snímky Uránových mesiacov, je možné dosť
podrobne predvídaf, ako tieto telesá vyzerajú zblízka. Zhrnutie doterajších
vedomostí o Uránovom systéme je takpovediac ódou na astronómiu, ktorá
zo slabého svetla tak vzdialených objektov dokáže vyfažif informácie natoPko podrobné, že nám budú kYúčom k pochopenu snímok získaných z bezprostrednej blízkosti.

Urán so svojimi piatimi mesiacmi tvorí tretí najváčší systém slnečnej sústavy. Jeho najmenší
mesiac, Miranda, bol objavený v
roku 1948 a odvtedy sa v Uránovej rodin, napriek hTadaniu pomocou najváčších dalekohTadov
vybavených najmodernejšími detektormi, žiaden další mesiac nenašiel. Je však možné, že Voyager
2 objaví — podobne ako pri pnieskume Jupitera a Saturna — aj
dalšie Uránove mesiace, príliš malé na to, aby sme ich mohli pozorovaÉ zo Zeme.
Uránove mesiace obiehajú okolo planéty po velmi pravidelných
kruhových dráhach a s výnimkou
Mirandy sa rovina ich obežnej
dráhy takmer zhoduje s rovinou
Uránovho rovníka. Výnimočná je
však orientácia celého systému:
naklonený je takmer kolmo voči
rovine obežnej dráhy planéty okolo Slnka. V týchto rokoch je Urán
184

v tej časti svojej dráhy, v ktorej
je natočený svojím južným pólom
k Slnku. Preto Uránove prstence
vidíme ako sústredné kružnice
okolo planéty a rovnako máme
pred sebou ako na dlani aj všetky jeho mesiace. Táto vzájomná
poloha Urána a Zeme má však pre
výskum
Uránových
mesiacov
značnú nevýhodu: nemóžeme pozorovaE ich zákryty a tým sme
ochudobnení o jednu z najdóležitejších metód výskumu malých telies. Podla niektorých hypotéz nezvyklú orientáciu Uránovho systému spósobila kolízia ešte
v ranej histórii planéty a pri tejto udalosti vznikli aj Uránove
mesiace. Presvedčivé dókazy, ktoré by mohli túto hypotézu dokáza$ alebo vyvráti$, však zatiaT
chýbajú.
Podia súčasných predstáv formovanie planét a ich mesiacov sa
začalo akréciou zmrznutých pra-

chových zrniek, ktoré skondenzovali z prvotnej slnečnej hmloviny
pri jej chladnutí. Zloženie zrniečok — a tým aj velkých telies —
závisí od ich vzdialenosti od Slnka. V horúcich oblastiach blízko
Slnka móžu skondenzovaf len látky s pomerne vysokým bodom varu. V dósledku toho vnútorné planéty — Merkúr, Venuša, Zem a
Mars — ako aj ich mesiace sú pevné telesá,pozostávajúce predovšetkým z kovov, oxidov kovových
prvkov a zo silikátov. Vo vzdialenosti Jupitera mala slnečná prahmlovina pni svojom chladnutí
teplotu už dosí nízku na to, aby
sa mohli sformovaf lady. Zdá sa,
že zmrznutá voda skutočne tvorí
vePkú časf Jupiterových mesiacov,

a je hlavnou zložkou Saturnových
mesiacov. Ešte ďalej od Slnka, vo
vzdialenosti Urána, Neptúna a Pluta móžeme očakávat, že okrem
vodného ladu nájdeme aj lady látok s nižším bodom topenia — metánu CH4 a amoniaku NH3.
Astronómia má už dostatočne
spolahlivé metódy na to, aby sme
mohli zistit zloženie povrchu aj
vzdialenejšich telies. Kecl slnečné
žiarenie, odrazené od mesiaca, rozložíme na spektrum, nájdeme v
ňom tmavé absorpčné pásy, ktorými prezrádzajú svoju prítomnost
molekuly látok pohlcujúcich žiarenie daných vinových dlžok.
Ktoré absorpčné pásy zodpovedajú jednotlivým prvkom, resp. zlúčemnám, zistuje sa porovnávaním
pozorovaného spektra so spektrami získanými v laboratóriu. Váčšina molekulárnych látok nachádzajúcich sa v slnečnej sústave
silne absorbuje slnečné žiarenie v
rozmedzí vinových dlžok 1-5 um,
teda v blízkej infračervenej oblasti. Pri výskume vzdialených mesiacov však narazila astronómia na
problém: slabé infračervené žiarenie sa nedarilo rozložit na spektrum. Až koncom sedemdesiatych
rokov boli vyvinuté detektory infračerveného žiarenia natolko citlivé, že bobo možné začat so spektroskopickým výskumom aj mesiacov vonkajších planét. Aby sa
do spektroskopu dostávalo dostatečné množstvo žiarenia, bole treba použit najváčšie súčasné ďalekohlady. Takýmto prístrojom je
aj 4-metrový ďalekohlad Národného observatória na Kitt Peaku,
ktorý sa používa najmá na merama v blízkej infračervenej oblasti.
Pomocou tohto ďalekohladu sa v
roku 1979 podarilo dokázat pritomnost ladu na povrchu Uránovho mesiaca Titánia — a to dokonca ešte skór, než bole možné
spolahlivo určit velkost a hmotnost mesiacov Uránovho systému.
Presvedčivým dókazom ladu na
povrchu Titánie boli široké, výrazné absorpčné pásy na vinových
dlžkach 1,5 a 2,0 mikrometrov —
charakteristický znak molekúl
H2O. V roku 1983 sa podarilo poprvýkrát rozlišit aj spektrum najmenšieho Uránovho mesiaca —
Mirandy, ktorá je čo do jasnosti
šestkrát slabším objektom ako
Umbriel, druhý najmenší Uránov
mesiac. Hodi spektrum Mirandy
bole velmi slabé, zretelne sa v
ňom prejavil absorpčný pás na 2,0
um — neklamný znak prítomnosti
molekúl vody. Nedávne spektroskopické merania ukázali, že na
povrchu Uránových mesiacov je
okrem ladu aj ďalšia, tmavšia látka, ktorej chemické zloženie sa dlho nedarilo identifikovat. Avšak
samotný fakt, že ide o látku, kto-

rá nemá tak velkú odrazivost ako
lad, mal velký význam pre spresnenie priemeru Uránových mesiacov.
NIELEN ČISTÝ LAD
Ukázalo sa, že Uránove mesiace
odrážajú o niečo menej svetla než
by sa dalo očakávat v prípade, že
by boli zložené z čistého vodného
ladu. Súvislost medzi priemerom
teleea a množstvom svetla, ktoré
odráža, si zasluhuje detailnejšie vysvetlenie. Pri meraní priemeru tak
vzdialených telies, akými sú Uránove mesiace, nie je možné používat priame metódy — meranie ich
uhlových rozmerov. Ani intenzita
svetla, odrazeného od ich povrchu
však neposkytuje jednoznačnú informáciu o ich rozmeroch: mesiac
danej jasnosti móže byt malý pri
vysokej odrazivosti povrchu alebo
velký a pomerne tmavý. Jednoznačnost však možno dosiahnut
meraním tepelného toku, ktorý
tiež závisí od velkosti mesiaca a
odrazivosti jeho povrchu. Povrch
mesiaca pohlcuje čast dopadajúceho slnečného žiarenia, čím sa
zahrieva a vyžaruje v infračervenej oblasti, teda na dlhších vinových dlžkach (v prípade Uránových mesiacov v rozmedzí 20-100
um). Kombináciou meraní toku
infračerveného žiarenia a fotometrickej jasnosti možno v principe
zostavit systém dvoch rovnic,
v ktorých sú dye neznáme — priemer mesiaca a odrazivost jeho povrchu.
Pretože Uránove mesiace maj ú
povrchovú teplotu iba 80 K a ich
minimálna vzdialenost je 2,7 miliárd kilometrov, je meranie ich
tepelného toku aj pomocou najlepších ďalekohladov velmi obtiažne,
pričom Miranda hle je rádiometrickými technikami detekovatelná vóbec. Vodné pary v zemskej
atmosfére značnú čast infračerveného žiarenia pohlcujú, a preto
spolahlivé merania sa dajú robit
len na miestach s velkou nadmorskou výškou a relatívne suchou
klímou. Merania tepelného toku
štyroch váčších Uránových mesiacov sa robili pomocou 4-metrového infračerveného ďalekohladu
NASA na Havajských ostrovoch
v nadmorskej výške 4200 metrov.
Z výsledkov vyplýva, že mesiace
sú ovela váčšie a tmavšie, než sa
odhadovalo za predpokladu, že ich
povrch je z čistého ladu.
Aká je to látka, ktorá stemňuje
povrch Uránových mesiacov? Túto otázku si postavil ako výskumný problém Dale P. Cruikshank
z univerzity na Havaji, ktorý sa
zaoberá najmá problematikou chemického zloženia malých telies
slnečnej sústavy. O svojej práci
píše:

Najprv sa nám zdalo čudné, prečo ani na spektrách s vysokou rozlišovacou schopnosl]ou nevidíme
nič mé, len charakteristické absorpčné pásy vodného radu. Ako je
to možné, že sa tmavá látka o ktorej vieme, že na povrchu mesiacov
musí byl] — v spektre nijakó neprejaví? Vysvetlil] si to možno len
tým, že je to látka, ktorá je spektrálne neutrálna, teda látka, ktorá
odráža vermi málo svetla a pohlcuje žiarenie všetkých vinových
dlžok viacmenej rovnako.
Potom sme zistili, že najlepší
model, ktorého spektrum nám v Zaboratóriu nahradí spektrum Uránových mesiacov, je plocha jemnozrnného radu alebo námrazy,
rovnomerne posiata kúskami drevného uhlia. Uránove mesiace majú rozdielnu odrazivosl], a preto sa
i naše modely ich povrchu lišili
rozdielnym pomerom radu a drevného uhlia. Samozrejmp, drevné
uhlie, ktoré je organického póvoclu, nemóžeme predpokladal] na
Uránových mesiacoch, avšak tmavá látka na povrchu mesiacov bude rovnako ako drevné uhlie spektrálne neutrálna a bude odrážal]
iba 5—T5% dopadajúceho svetla.
Takéto vlastnosti má viacero Zátok:
magnezit, niektoré silikáty — ale
aj tmavá organická látka, objavená v jednoduchých uhlíkatých meteoritoch.
Dóvod, prečo hladanou tmavou
látkou nemóžu byt silikátové horniny, vyplýva z teoretickej práce
Davida J. Stevensona: Uránove
mesiace sú telesá dost velké na to,
aby boli vnútorne diferencované,
kamenné horniny sa usadili v jadre, na povrchu sa vyskytovat nemóžu. Cely' povrch pokryla voda,
vyvrhnutá pri sopečnej činnosti,
ktorá proces diferenciácie sprevádza.
Podia teórie, ktorú vypracovali
Steven W. Squyres a Carl Sagan,
mohol tmavý materiál na povrchu
Uránových mesiacov vzniknút pri
diferenciácii, ako aj pri vulkanickom tvárnení povrchu. Podia ich
hypotézy sa metán, zachytený v
kryštáloch vodného ladu pósobením ultrafialového žiarenia rozkladá; atomárny uhlík a vodík potom reaguj s metánom a tak vzniká komplex uhlovodíkových retazcov tmavočervenej farby. Laboratórne pokusy potvrdili, že
metánom kontaminovaný lad vystavený účinkom energetického
žiarenia skutočne vytvára organické polyméry tmavej farby. Okrem
ultrafialového žiarenia tento proces móže vyvolat aj gama žiarenie,
prichádzajúce z centra Galaxie.
alebo aj energetické nabité častice, aké sa vytvárajú napríklad vo
Van Allenových pásoch.
Ak sa váčšina metánu na po185

OBERON
hustota 2,6 ± 0,7
priemer 1 630 ± 140

UMBRIEL
hustota 1,4 ± 0,7
priemer J 110 ± 100

TITANIA
hustota 2,7 ± 0,7
priemer 1 600 ± 120

ARIEL
hustora 1,3 ± 0,5
priemer 1 330 ± 130

MIRANDA
hustota 3
priemer 500 ± 220

MESIAC
hustota 3,347
priemer 3 480

n

Velkosf a vnútorné zloženie Uránových
mesiacov v porovnaní s Mesiacom našej
Zeme. Šedou farbou sú vyznačené horniny, ktoré tvoria jadro, nad ním sú
vrstvy ladu (modrou farbou). Ariel a
Umbriel majú hustotu podobnú ako ladové Saturnove mesiace, preto aj ich
vnútorné zloženie by malo byť podobné
(55 % hmotnosti pripadá na lad, 45 4)
na horniny). Dva najv5,čšie, vonkajšie
mesiace Titánia a Oberon majú hustotu
dvojnásobnú, preto sa predpokladá že
95 0/o ich hmotnosti tvoria horniny a 5 0
lad. L'adový povrch má aj najmenší mesiac, Miranda, o ktorej je zatial málo
údajov.

vrchu Uránových mesiacov premenila na tmavú organickú látku,
tak je zrejmé, prečo sa tu metán
nepozoruje, hodi váčšina modelov
vzniku slnečnej sústavy jeho výskyt v týchto vzdialenostiach od
Slnka predpokladá. Tiež je možné,
že silné absorpčné pásy vody prekrývajú spektrálne charakteristiky metánu, ako aj amoniaku. Žial,
Voyager 2 nemá prístrojové vybavenie na získanie detailných údajov o chemickom zložení povrchu
mesiacov. Snímky, ktoré sonda
vyšle, nám síce ukážu, či sú na
povrchu tmavé miesta, ale jednoznačne zistií chemické zloženie povrchu Uránových mesiacov bude
možné až pomocou nasledujúcich
kozmických sond alebo po zdokonalení metód pozemskej astronómie. Nech však má tmavá látka
akékolvek chemické zloženie, isté
je, že jej malé častice vytvorili aj
deváí úzkych Uránových prstencov, ktoré sú tiež spektrálne neutrálne a ich odrazivosí je dokonca nižšia než albedo tmavej látky
na povrchu mesiacov.
VNÚTORN:E ZLOŽENIE
Údaje o vnútornom zložení mesiacov sú pre pochopenie vývoj
telies ešte dóležitejšie než poznatky o zložení ich povrchu. Aby sme
zistili vnútorné zloženie, treba vedieí predovšetkým strednú husto186

tu telesa, ktorú možno vypočítat,
ak poznáme jeho hmotnost a pniemer. Prvý spolahlivý výpočet
hmotnosti Uránových mesiacov —
prepracovaním starších údajov o
ich dráhach — urobil nedávno
Christian Veilet. Keďže boli už
k dispozícii údaje o priemere štyroch váčších mesiacov, mohol určit
aj ich hustotu. Podia jeho výpočtov
má Ariel hustotu 1,3 g/cm3, Umbniel 1,4 g/cm3, zatial čo dva vonkajšie mesiace, Titánia a Oberon,
majú hustotu asi dvojnásobnú.
Tieto výsledky sú prekvapujúce: ak mesiace vznikali súčasne
s planétou, potom by v jej blízkosti mala skondenzovaí váčšina
pevného materiálu, teda dva vnútorné mesiace by mali mat váčšie
zastúpenie hornin než vonkajšie
mesiace, v ktorých by zas mali
prevládaí prchavé látky. Kedže sa
ukazuje opak, získava tým podporu hypotéza, podia ktorej Uránove mesiace vznikli neskór než planéta — pri kolízii, ktorá spósobila
neobvyklú orientáciu celého Uránovho systému.
Súčasné modely vnútorného zloženia Uránových mesiacov treba
však brat s rezervou, pretože vypočet hustoty, na ktorom sú založené, obsahuje vela neistót. Situácia sa podstatne zlepší po prelete
Voyagera 2 cez Uránov systém.
Snímky, ktoré vyšle kamera s velkým rozlíšením, pomóžu určit pnie-

mer všetkých piatich mesiacov s
velkou presnosíou. Gravitačné pósobenie Mirandy spósobí malé odchýlky v dráhe sondy, z ktorých
bude možné velmi presne vypočítat hmotnost najmenšieho Uránovho mesiaca.
Na snímkach Voyagera 2 uvidíme, ako mesiace skutočne vyzerajú. Sonda prejde vo vzdialenosti
29 000 km od Mirandy a 127 000
km od Ariela. Na snímkach týchto
dvoch mesiacov rozHšime povrchové útvary s priemerom 2 km. Hodi
pri vetkej rýchlosti sondy a jej
smere letu bude možné na podrobných snímkach zachytit len malú
časí povrchu mesiacov, snácl sa na
nich ukáže rozdielny svetlý a tmavý povrch. Podia snímok Balej
zistíme, nakolko je povrch Uránových mesiacov pokrytý krátermi
impaktného póvodu a do akej miery sa pretvoril čerstvým ladom,
ktorý sa sem dostal pri sopečnej
činnosti. Mesiace, na ktorých by
ešte stále mohla pretrvávaí sopečná činnost, sú Ariel a Miranda,
ktorých povrch je najjasnejší,
zrejme pokrytý čerstvým ladom.
Pretože Voyager 2 preletí v tesnej
blízkosti práve týchto dvoch mesiacov, nie je vylúčené, že pni troche šíastia uvidíme sopečnú erupciu na dalšom vzdialenom telese
slnečnej sústavy.
Podia Scientific American 7 1985
T. Fabini a R. Piffl

Galaxie, kvazary
a infračervené žiarenie
RNDr. PAVEL MAYER, CSc.

Velké množstvo astronomických
objektov vysiela nezanedbatelnú čast
svojho žiarenia v infračervenej oblasti — v rozsahu vinových dlžok
približne od 0,'l um do 1 mm. Je to
žiarenie na dlhších vinách než má
viditelné svetlo, vysielajú ho teda
objekty chladnejšie ako naše Sluko,
ktoré, ako vieme, žiari najviac vo
viditeTnom svetle. Infračervená astronómia má preto význam pre štúdium chladných hviezd, pričom úplne nenahraditelná je pre pozorovanie látky chladnejšej než sú hviezdy, ako je napríklad medzihviezdny
prach, ktorý vyžaruje iba v infračervenej oblasti. Vo viditeInom svetle
je iba prekážkou, ktorá nám zacláňa výhrad, avšak ak zachytávame
jeho infračervené žiarenie a získavame tak informácie o teplote prachu v jednotlivých vesmirnych objektoch, mnoho sa dozvedáme o pomeroch aj vo vzdialených galaxiách.
Na Zem sa cez vrstvu atmosféry
dostáva infračervené žiarenie iba
v niekoTkých, neveTmi širokých spektrálnych pásmach; najzaujímavejším
z nich je atmosferické „okno" v rozmedzí vinových dlžok 8-13 rtm. Pretože vodná para v atmosfére infračervené žiarenie pohlcuje, áalekohTady, ktoré pozorujú v týchto spektrálnych oblastiach, sú umiestené vo
veTkej nadmorskej výške, v oblastiach so suchou klimou. Dokonalý
výhrad na infračervenú oblohu poskytuje iba dalekohlad na družici.
Doposial jedinou takouto družicou
s infračerveným dalekohladom hola
IRAS (InfraRed Astronomical Satellite), postavená v holandsko-americkej spolupráci, ktorá velmi úspešne
pracovala takmer po celý rok 1983.
Jej dalekohlad s priemerom 56 cm,
chladený tekutým héliom, mal detektory na meranie v oblastiach vlnových dlžok 12, 25, 60 a 100 um.
Hlavnou úlohou družice IRAS bola
systematická prehliadka celej oblohy.
Katalóg, ktorý je súhrnom pozorovaní družice obsahuje zhruba 250 000
zdrojov infračerveného žiarenia, ktoré sa budú ďalej podrobnejšie skúmat, pričom prvoradou úlohou je ich
identifikácia v optickej oblasti. Hoci
súborných štúdií spracovaných z pozorovani družice IRAS zatiaT nie je
vela, mnohé z nich priniesli prekvapivé údaje. Medzi najzaujímavejšie
patria novinky o galaxiách.

Infračervené žiarenie galaxií má
dye hlavně zložky: žiarenie chladnejších hviezd, ktoré je výrazné
najm5, v krátkovinnej oblasti (pod
10 um), a žiarenie medzihviezdne_
ho prachu, ktoré však může byt
velmi silné, najmá v oblasti niekolkých desiatok až stoviek mikrometrov. Vclaka tomu, že družica IRAS merala vo viacerých
spektrálnych oblastniach, dá sa
z jej údajov zistit nielen podiel žiarenia hviezd na celkovom žiarení
objektu, ale i teplota prachu. Ak
leží maximum žiarenia v okolí 50
um, pozorujeme prach s priemernou teplotou 60 K. Na túto teplotu
(alebo aj vyššiu) sa prach zahreje
pri zhustovaní medzihviezdnej látky v procese tvorby nových hviezd,
alebo sa na ňu může zahnat aj
žiarením mladých horúcich hviezd.
Takýto „teplý`' prach žiari hlavne
v špirálových ramenách galaxií.
Na teplotu 20 až 30 K, s maximom
žiarenia na 100 či viac mikrometroch, můžu prach zohriat i staršie
hviezdy.
Príkladom galaxií, ktorých rozdielnost jasne vyniká, je galaxia
v Androméde M31 a dye jej satelitné galaxie — M32 a NGC 205.
Galaxia M31 je v infračervenej
oblasti pomerne slabým zdrojom,
na vinových dlžkach 12-100 um
vyžaruje iba 3
svojho celkového
žiarenia (pozni Kozmos 6/1984).
Jej satelitná galaxia M32 bola v
infračervenej oblasti pozorovatelná len na kratších vinových dlžkach, teda žiaria v nej iba hviezdy,
zatial čo NGC 205 boto možné
merat iba v dlhovinných oblastiach, kde žiari prach.
V eliptických galaxiách sa prach
vyskytuje iba výnimočne (a práve
NGC 205 je príkladom takejto výnimočnej eliptickej galaxie), preto
vůbec neprekvapuje, že družica
IRAS na dlhších vinových dlžkach
žiadnu normálnu eliptickú galaxiu
nezaznamenala. Zachytila však
takmer všetky špirálové galaxie
uvedené v zozname Shapleyho a
Amesovej (teda galaxie, ktoré sú
v modrej oblasti viditelného svetla
jasnejšie ako 13m). Z galaxií typu
SO (šošovkovitých, prechodných
medzi eliptickými a špirálovými)

zachytila IRAS asi štvrtinu. Šamozrejme, medzi galaxiami, ktoré
sú vo viditeTnom svetle velmi slabé, klesá percento objektov, zachycených v infračervenej oblasti.
Takže ak je galaxia v optickej oblasti slabá a pritom v infračervenej oblasti jé pozorovatel'ná, znamená to, že ide o mimoriadny objekt, a to tým viac, čím je pomer
intenzity v infračervenej ku intenzite v optickej oblasti váčší. Mnohé objekty detekované družicou
[RAS můžeme stotožnit s galaxiami na snímkach Palomarského atlasu oblohy. V niektorých prípadoch sú infračervené zdroje totožné s najslabšími galaxiami na
týchto snímkach, ktoré majú
hviezdnu velkost 18m (v prípade
slabších objektov zvyčajne nic je
možné odlíšit galaxie od hviezd).
Takéto galaxie sú teda v infračervenej oblasti ovela jasnejšie než,
vo viditelnom svetle, a to až štyridsafkrát. Naopak, niektoré galaxie, ako napríklad M31, sú v infračervenej oblasti až tridsatkrát
slabšie než v optickej. Odhaduje
sa, že celkové infračervené žiarenie našej Galaxie je približne rovnaké ako optické — teda naša Gaiaxia je čo sa týka infračervenej
aktivity objektom vcelku priemerným.
Mnohé zo zdroj ov, ktoré našla
družica IRAS, nebolo možné stotožnit so žiadnym objektom v optickej oblasti, a preto boll spočiatku označené ako „neidentifikovatelné". Bol snád objavený nový
druh kozmických objektov? Dalo
to impulz k prieskumu pomocou
najváčších dalekohiadov. Napokon
sa ukázalo, že záhadné objekty
vyžarujú nielen v infračervenej,
ale aj v optickej oblasti. Sú to prevažne galaxie, avšak také, ktoré
sú vo viditelnej oblasti velmi slabé. Družica IRAS teda neobjavila
nijaký neznámy typ objektov, zistila však, že galaxie můžu v infračervenej oblasti žiarit až 150-krát intenzívnejšie než v oblasti
optickej. Zatial nic je známe, aký_
mi dalšími parametrami sa tieto
výnimočné galaxie líšia od ostatných. Je možné, že intenzita infračerveného žiarenia je spůsobená
velkým počtom vznikajúcich ako
aj mladých hviezd v týchto objektech. Intenzívny proces tvorby
hviezd může snáď vyvolat aj interakcia s inou galaxiou; tomu
nasvedčuje značné zastúpenie infračervených galaxií v kopách galaxií, kde sú vzájomné stretnutia
častejšou udalostou.
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Graf znázorňuje, aký podiel na celkovom žiarení jednotlivých galaxií
má viditelné a infračervené žiarenie.
Dolu sú galaxie, ktoré v5čšinu svojho žiarenia vysielajú vo viditelnom
svetle a podiel ich IR žiarenia je malý. Krúžkami sú označené galaxie,
ktoré sú vo viditelnom (modrom)
svetle jasnejšie ako 13°1 (krúžok celkom dolu predstavuje M31). Krížiky
predstavujú galalxie, ktoré objavila
družica IRAS. Pretože v6čšinu žiarenia vysielajú tieto galaxie v infračervenej oblasti, odhaduje sa, že ich
zdanlivá jasnost vo viditelnom svetle
by mala byt v rozmedzí 15-18 magnitúd. Na vodorovnej osi sú vynesené
hodnoty log LIOn/Lrn, čo je obdoba
farebného indexu v optickej oblasti
(pretože 2,5 log L100/L0 = m'0 — mann
kde mÄ je hviezdna veFkosf, 2 je vlnová dlžka v mikrometroch). Farebný
index je meradlom teploty, preto je
možné na hornom okraji grafu vyniesf zodpovedajúcu teplotu. Na zvislej osi sú hodnoty log Lgo/LB a tento
zlomok je už spomínaný pomer infračervenej k optickej jasnosti. Je to
tiež obdoba farby, ale s velkým rozdielom vinových dlžok: L, (priemer
z Lc() a L100) je jasnosf galaxie na vlnovej dlžke 80 mikrometrov, LB potom jasnosf objektu v modrej oblasti.
Z rozsahu hodnM na zvislej osi vyplýva, že v infračervenej oblasti móžu byť galaxie až 30-krát slabšie ako
v modrej oblasti, ale taktiež až 40krát jasnejšie.
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,ledným z najjasnejšíeh objektov v infračervenej oblasti je galaxia s číslom 220 v Arpovom atlase pekuliárnych (zvláštnych) galaxií. Vo viditelnom svetle má
zdanlivú jasnosf iba 16°', a jej pekuliarita spočíva v dvojitom jadre
— mohlo by sa teda skutočne jednaf o tesné stretnutie, či dokonca
splývanie galaxií. Ukazuje sa však,
že najviac infračerveného, ako aj
rádiového žiarenia prichádza z medzery medzi jadrami, teda medzera je skór iba zdanlivá, vyvolaná
prachovými
absorpeiou
svetla
mračnami obklopuj úcimi jediné
jadro. Celkovú svietivosf má táto
galaxia mimoriadne velkú — až
dva bilióny Slnk. Podobnú svietivosf má i galaxia Markarian 231.
v infračervenej oblasti najjasnejšia z tzv. Seyfertových galaxií,
ktoré sa vyznačuj výraznými emisnými čiarami v spektre a jasným, zdanlivo bodovým jadrom.
Galaxia Markarian 231 je jasná
nielen na vinovej dlžke 60 um, ale
i na 12 a 25 ‚um, má teda tzv. ploché infračervené spektrum. Bližšie
štúdium ukázalo, že takéto spektrum má váčšina Seyfertových
galaxií; a tento poznatok platí aj
naopak, teda že váčšina objektov
s plochým spektrom sú galaxie
Seyfertovho typu. Družica IRAS
tak priniesla velmi cennú metódu
pre hladanie nových Seyfertových
galaxií. Zatial ich poznáme iba
niečo vyše 300, doterajšie spósoby
ich hladania sú pomerne neúčinné. Novou metódou by sa mohli
nájsí aj opticky slabé, velmi vzdialené galaxie tohto typu, ktoré majú červený posun až z = 0,5. V takýehto vzdialenostiach sa už móžu
prejavovaf kozmologické efekty —
inými slovami, kým sa svetlo z velmi vzdialenej Seyfertovskej galaxie dostalo až k nám, zatial vesmír
prešiel dlhým obdobím svojho vývoja; preto obraz galaxie, ktorý
vidíme, je informáciou o galaxii,
akou bola približne v jednej tretine súčasného veku vesmíru.
Vzdialené galaxie predstavujú teda možnosí štúdia raných vývojových štádií objektov svojho druhu.
Družica IRAS zmerala okrem
m ého aj okolo tridsaí galaxií v
bohatej kope v súhvezdí Herkula.
Sú tu zastúpené galaxie róznych
typov a ich štúdium ukázalo, že
infračervené merania sa budú
móct používat pre klasifikáciu galaxií rovnako ako Hubbleova morfologická klasifikáciu. Infračervené údaje teda značne rozšírili na-

še poznatky o galaxiách a stávajú
sa silným impulzom k štúdiu dalších zákonitostí a vývojových súvislostí.
Medzi objektmi, ktoré družica
IRAS zachytila, sú aj desiatky
kvazarov. Publikované údaje ukazujú, že v infračervenej oblasti sú
približne rovnako jasné ako vo viditelnom svetle. Prvé kvazary boli
objavené ako rádiové zdroje, avšak
dnes už je ovela viac tých, ktoré
sa našli v optickej oblasti; ich rádiové žiarenie je zvyčajne natolko
slabé, že sú rádioastronomickými
metódami prakticky nepozorovatelné. Jste bude dóležité zistit, na
akých vinových dlžkach nastáva
pokles jasnosti kvazarov. Ukazuje
sa, že v prípade kvazarov, ktoré sú•
výrazným zdrojom rádiového žiarenia, údaje o intenzite v infračervenej oblasti dobre navázujú aj
na rádiové merania. Kvazary, v rádiovej oblasti slabé, žiaria v infračervenej oblasti dokonca intenzívnejšie, než by sme mohli
predpokladat extrapoláciou ich
jasnosti vo viditelnom svetle. Pokles jasnosti kvazarov v rádiovom
žiarení slabých nastáva teda
zrejme až v oblasti dlhších vin,
než merala družica IRAS.

Viac než 250 000 bodových zdrojov infračerveného žiarenia našej Galaxie zobrazuje mapa, na
ktorej sú zhrnuté údaje, získané z meraní družice IRAS.
Stredom obrázka horizontálne
prebieha rovina Galaxie. Spracovanie údajov vo farbe názorne ukazuje teplotu vyžarovania
jednotlivých zdrojov: od najhorúcejších, ktoré sú vyznačené
modrou, cez zelenú, bielu, až po
červenú, ktorou sú zakreslené
infračervené zdroje s najnižšou
teplotou.
Oblast na rozhraní súhvezdia
Taurus a Perseus, s velkým
množstvom
medzihviezdneho
prachu, je bohatá na mladé a
práve sa rodiace hviezdy. Obraz
je zhotovený z pozorovaní družice IRAS, farbami sú odlíšené
miesta s rozdielnou teplotou
materiálu. Farebný kód je rovnaký ako pri predošlej snímke.
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Úpiné zatmnenie Mesiaca 4. mája
Prvé tohtoročné úpiné zatmenie
Mesiaca sme mohli pozorovat 4. mája
večer (druhé nastalo večer 28. októbra). Bobo poznamenané nízkou
deklináciou Mesiaca (-15°), takže sa
odohrávalo dost nízko nad obzorom,
kam na váčšine miest siaha vrstva
smogu a nízke oblaky. Napriek týmto horším podmienkam boto možné
pozorovat zatmenie prakticky všade,
pretože tentoraz bobo počasie k pozorovatelom vcelku milosrdné. Dostali sme do redakcie viacero vydarených snímok zatmenia (najlepšie
z nich uverejňujeme) a okrem toho
aj jeden záznam o pozorovaní z hvezdárne vo Vyškove, kde určovali kontakty mesačných útvarov s tieňom
Zeme. Určovanie času, kedy sa zemský tieň v priebehu zatmenia dotkne
jednotlivých mesačných kráterov, je
pozorovaním, z ktorého možno získat
zaujímavé výsledky: hlavnou úlohou
je určit zv5čšenie a tvar zemského
tieňa. Ukážme si preto, ako postupovat pri spracovaní takéhoto pozorovania. Postupujeme podia metódy,
ktorú uverejnil S. M. Kozik. Je to
metóda pomerne jednoduchá; na
spracovanie svojich pozorovaní ju
maže využit každý amatér.
Princípom metódy je určit vzdialenost mesačného objektu od stredu
tieňa Zeme a pozičný uhol tohto objektu.
Prvou úlohou je určit pravouhlé
súradnice stredu Mesiaca voči stredu zemského tieňa. Tieto súradnice
je výhodné vyjadrit v polomeroch
Zeme; a keďže rozdiely rektascenzií
a deklinácií Slnka a Mesiaca sú malé, móžeme písat
Xm = cos&msin (am — a) coseci[m
ym = sin (&m —6) cosecam ±
+ k. xm (am — a) sin&
Vo vzfahoch je &m deklinácia Mesiaca, 6=-6
(& 0 je deklinácia Slnka),
am je rektascenzia Mesiaca, a = a0 h
± 12h (a0 je rektascenzia Slnka; znamienko volíme tak, aby sa rektascenzie Slnka a Mesiaca približne
rovnali), 2m je horizontálna rovníková paralaxa Mesiaca, k = 0,00003636
je konštanta.
Hodnoty xm a ym sú súradnice
stredu Mesiaca. Mesačný objekt (kráter, pohorie a pod.) v tomto strede
ležat nemusí, takže potrebujeme poznat jeho pravouhlé selenografické
súradnice x0í y0 a z0. Súradnice váčšiny kráterov nájdeme v knihe Bouška — Vanýsek: Zatmění a zákryty
nebeských těles (str. 72). Súradnice
však musíme opravit o vplyv librácie a vplyv sklonu osi rotácie Mesiaca, a to pomocou smerových kosfnov.
Pne ne platí:

Vydarenú sériu snímok zatmenia získal na
hvezdárni vo Vlašimi RNDr. Petr Hájek
pomocou ďalekohTadu Newton 310/2400.
Expozície sú robené v primárnom ohnisku
na kinofilm Fomapan 21 DIN, časy expozícií sú vyznačené na jednotlivých snfmkach.

ax = —cos?' cosP — sin. sinP sin/i
bx = sinP cosfi
cx = sin. cosP — cosA sinP sinl
ay = cosA sinP — sin.l cosP sin3
by = cosP coss
cy = —sin?' sinP — cos. cos P sin,8
V uvedených rovniciach je l selenografická šírka Slnka, P je pozičný
uhol osi Mesiaca. Selenografickú dlžku Slnka vypočftame podia vztahu
A = 90° — colongitudo (t. j. selenografická dlžka terminátora na mesačnom rovníku). Potrebné hodnoty
nájdeme naprfklad v Hvezdárskej
ročenke v časti Mesiac. Opravené selenografické súradnice objektu potom budú
x' = axxo + bxy0 + cxz0
Y' = ayx0 -{- byy0 + cyzo
Pravouhlé súradnice mesačného
objektu voči stredu tieňa sú
X = K' - ř- xin
y=y'ŤYm
Z týchto hodnót už Tahko vypočítame vzdialenost mesačného objektu
od stredu zemského tieňa (a teda polomer tieňa) podia vztahu:

r = V(x2 -f- y 2)
a tiež pozičný uhol tohto objektu
tgW = y/x
Ak je x> 0, počíta sa pozičný uhol
od východného, pri x < 0 od západného bodu tieňa. Význam r a W znázorňuje nasledujúci obrázok.

Polomer tieňa a pozičný uhol
miesta kontaktu vypočítame pre každý pozorovaný kontakt mesačného
objektu s tieňom Zeme. Pri výpočte
použijeme elementy zatmenia, v ktorých sú pre okamih opozície Slnka
a Mesiaca uvedené ich deklinácie,
rektascenzie, hodinové zmeny týchto hodnót, uhlový priemer oboch telies a dalšie potrebné údaje. Hodnoty A, p a P vypočítame interpoláciou pre daný časový okamih, podobne tak aj hodnoty rektascenzie a
deklinácie Slnka a Mesiaca. Nakoniec pomocou vyššie uvedených vztahov vypočítame polomer tieňa a pozičný uhol.

Pomocou refraktora 110/1500 fotografoval zatmenie Mesiaca 4. mája aj
Štefan Orbán z Rožňavy.
Rovnica elipsy zemského tieňa
v polárnych súradniciach je
r=rp—CSin2!['
Koeficienty r0 a c babko určíme
zo vztahov
c = (AB — nD)/(nC — B2)
ro = (cB -f- A)/n
kde A= Er, B= Esin2W, C=
D= Er sin[' a n je počet kontaktov.
Aby sme mohli vypočítat zváčšenie tieňa, potrebujeme poznat velkost geometrického tieňa. Jeho polomer určíme zo vztahu
re = 1— tg (R0 — í0)/tgím
c = 0,003376 cos2&0
V rovniciach R O udáva uhlový polomer Slnka, Jt'o jeho horizontálnu
rovníkovú paralaxu, &0 deklináciu
Slnka v čase geocentrickej opozície
Slnka a Mesiaca; druhá rovnica vyjadruje velkost rozdielu veTkej a
malej poloosi zemského tieňa.
Teraz, ked poznáme rovnicu elipsy
tieňa Zeme, vypočítanú z pozorovaných kontaktov, ako aj z geometrických podmienok zatmenia, Tahko určíme zváčšenie tieňa E:
E = (ro — rc)/ro•
Na ukážku vypočítajme zváčšenie
tieňa z pozorovaní, ktoré urobili na
hvezdárni vo Vyškove. Vypočítané
hodnoty polomeru a pozičných uhlov
pre kontakty jednotlivých kráterov
sú v nasledujúcejtabuTke:
Zattnenie Mesiaca
VupOcet VelkOSti tiena
krater

cas

Menelaus
19;58:42
Pl.inius
20:00:43
20:04:42
Plato
2O:11:51
PtacrobiUs
2O:14:25
Meacoob
Fitlas
20:18:11
htessala
• 20:19:55
20:19:58
EndyuiiOn
21:46:55
MilichiUs
21:51:05
PytheaS
8Ullialdus 21:57:47
Rristotele522:05:23
22:06:59
ManiliUs
POsidOniuS 22:11:42
22:18:52
FtesSala
22:22:09
Proclus
22:32:19
l.an9renUs

r
0.77
0.777
0.773
0.765
O.759
0.766
0.764
0.775
0.734°
0.737
O.779
0.755
O.741
0.733
0.733
O.728
0.766

psi
55.1
842
67.6
55.7
58.9
64.7
61.9
65.9
11.2
14.5
1.9
21.7
10.4
17.1
17.9
9.8
1.3

191

Prvých osem údajov v tabuTke sa
týka vstupu kráterov do tieňa.
Z týchto hodnót vychádza stredný
polomer tieňa
rz = 0,7686 -I- 0,0106
pre stredný pozičný uhol W = 60;5.
Pre zatmenie 4. mája je teoretická
hodnota velkosti geometrického tieňa
rc = 0,7435 - 0,0031 sin2W
Rovnica pre západnú časí tieňa
(vstupy) z pozorovaných hodnót vychádza
roz = 0,7649 -{- 0,0050 sinW
a celkové zvňčšenie západnej časti
tieňa Ez = 2,79 % = 1/36. Zváčšenie
v strednom pozičnom uhle W = 60,°5
je Ei = 3,27 % = 1/31.
Obdobne pre ďalších devět údajov
(výstupy) je pre stredný pozičný uhol
W = 11,8° stredný polomer tieňa
ry = 0,7451 -I- 0,0059

a rovnica pre východnú časí tieňa
rov = 0,7527 — 0,1414 sin-̀'W,
čo dáva celkové zváčšenie východnej
časti tieňa Ev = 1,22 0/Q= 1/82, pre
stredný uhol W = 11,°8 vychádza
E2 = 0,22 0/0 = 1/465. Zo všetkých použitých kontaktov vychádza potom
pre stredný uhol W = 34,7° zváčšenie
E = 1,38 % = 1/60 (stredný polomer
r = 0,7562 ± 0,0054).
Ako vidíme, jednotlivé hodnoty
zváčšenia sa od seba podstatne líšia.
Nie je to spěsobené asymetriou zemského tieňa, ale podstatnými chybami
jednotlivých hodnót — veď na to,
aby sme vypočítali zváčšenie tieňa
s chybou menšou ako 0,1 0/e, musí
byt chyba určena polomeru tieňa
z kontaktov menšia než ± 0,0008, čo
si už vyžaduje skúseného pozorovateIa a dobrú znalost mesačných objektov (a samozrejme presné údaje
o ich selenografických súradniciach).
Fri našich výpočtoch chyba r neklesla pod ± 0,005, takže chyba v určení zvňčšenia bola vždy věčšia ako
0,65 %, čo už je pomerne velké číslo. Túto skutočnost mohla zapríčinit
oblačnost a znečistenie atmosféry
nízko nad obzorom, nepresná iden-

tifikácia kráterov a v niektorých prípadoch aj to, že bol vybraný kráter
věčších rozmerov, takže pre jeho
okraj, kde bol kontakt pozorovaný,
nie sú k dispozícii presné selenografické súradnice.
Reálna hodnota zváčšenia zemského tieňa sa pohybuje okolo 2 %, teda 1/50 (pre túto hodnotu býva počítaná aj efemerida zatmení v ročenkách). Z tohto hYadiska sa zdá
byt najreálnejšou hodnota Ez, ktorá
je podložená aj vyrovnanejším pozorovacím radom (pozorovatel Antonín Kokeš) ; celkový napozorovaný
materiál je však pomerne malý.
Z uvedeného vidíme, že pozorovanie zatmení Mesiaca a jeho spracovanie nie je až také jednoduché,
ako by sa na prvý pohIad zdalo.
Každému zainteresovanému amatérovi však spracovanie vlastného pozorovania názorne ukáže, kde robí
prípadné chyby a ako móže svoje pozorovania ďalej zlepšovat, aby časom
mohol získavat skutočne špičkové
pozorovacie rady, použitelné aj na
odborné účely.

nitivní fáze bude dle zveřejněného plánu CNES
ukončena o dva roky později — t. j. v roce 1988.
Od roku 1989 bude pak
započato — po definitivním schválení celého projektu Hermes — s vývojem, konstrukcí a vlastní
výrobou prvního letového
exempláře. První start raketoplánu na oběžnou
dráhu se pak má uskutečnit nejpozději v roce
1997.
(ih)

Projekt Hermes má zatím zelenou
Od roku 1977 se francouzský Národní úřad pro
výzkum vesmíru CNES
(Centre National d'Études
Spatiales) zabývá myšlenkou vývoje vlastního vesmírného
pilotovaného
transportního prostředku
typu menšího raketoplánu. Koncem minulého roku zahájili francouzští
kosmičtí odborníci z CNES
práce na detailnější studii celého tohoto projektu
pojmenovaného Hermes.
Francouzský raketoplán
Hermes má být určen pro
dopravu až šestičlenné posádky — z toho dva piloti
a dvojice letových specialistů a vědeckých pracovníků — na nižší oběžné dráhy. Při maximálním počtu posádky má raketoplán zajistit až l0denní pobyt na okolozemské
dráze, kam bude dopraven kosmickou raketou
Ariane 5, jejíž vývoj byl
v prosinci 1984 definitivně schválen. Nosič Ariane
5 bude pokračováním vývoje západoevropské rakety řady Ariane, jejíž
další modifikace — třístupňový nosič bude vybaven horními stupni pracujícími s kryogenním
palivem a dvojicí přídavných bočních raketových
jednotek — má umožnit
dopravit až 15 tun užitečné zátěže na kruhovou
oběžnou dráhu ve výši
400 km se sklonem k rovníku 30°. Vesmírná premiéra letu Ariane 5 je
připravována na rok 1995.
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Raketoplán Hermes bude vybaven vlastním systémem reaktivních jednotek pro potřebnou stabilizaci a manévrování na
oběžné dráze. Obdobně
jako raketoplán NASA
však nebude opatřen proudovými motory pro manévrování v zemské atmosféře při návratu na
zemský povrch. Jeho aerodynamické vlastnosti však
mají zajistit při návratu
do atmosféry možnou boční odchylku od návratové
dráhy až o 2500 km a
Hermes bude schopen
přistát na přistávací dráze
o šířce 45 m a délce 3500
m.
Pokud jde o vlastní
konstrukci
raketoplánu,
jeho celková délka se má
pohybovat od 15 do 18 m.
Celková výška má být
6 m a rozpětí křídel 10 m.
Průměr pilotní kabiny a

ROMAN PIFFL

přilehlého menšího nákladového prostoru bude přibližně 3 m, přičemž hermetizovaná pilotní kabina
bude mít prostor 18 m3.
Celkový vnitřní prostor
určený pro kabinu, nákladový prostor a úseky přístrojového vybavení a systémů raketoplánu má mít
okolo 35 m3. Hermes má
mít kapacitu dopravit na
oběžnou dráhu od 3 do
4,5 tun užitečného zatížení. Všechny starty budou
uskutečňovány z francouzské kosmické základny
Kourou ve Francouzské
Guyaně na Atlantském
pobřeží
jihoamerického
kontinentu — z tohoto kosmodromu startují všechny rakety řady Ariane.
Realizace projektu Hermes má zatím zelenou.
Počátkem roku 1986 má
být dokončena detailnější
studie. Její druhá a defi-

Zabudnuté pozorovania lo
Io, tret! najváčší Jupiterov mesiac,
už oddávna prekvapoval astronómov.
Z času na čas sa na ňom totiž pozorovali neobvyklé úkazy, ktoré bolo
možné vysvetlit až v posledných rokoch. A pravdepodobne práve neobyčajnost týchto javov a nedóvera
k starším vizuálnym pozorovaniam
zapríčinili, že sa na ne neskór jednoducho zabudlo.
Jeden takýto záznam pozorovania
pochádza od prvého riaditeYa parížskeho observatória Giovani Domenica
Cassiniho. Cassin! konštatoval, že v r.
1678 pr! niektorých pozorovaniach
nenašiel tieň, ktorý by mal mesiac
lo vrhat na disk Jupitera, hoc! samotný mesiac videl. Z toho usudzoval, že slnečné svetlo — dósledkom
refrakcie v atmosfére mesiaca — preniklo do kužeYa tieňa. No ak je toto
vysvetlenie správne, prečo tleň mizne
len niekedy? Pri úpiných zatmeniach
nášho Mesiaca slnečné lúče, ktoré
osvetlujú mesačný povrch, móžu prechádzat róznymi vrstvami zemskej
atmosféry a lámat sa pod róznymi
uhlami. Nenastávajú podobné javy
v prípade mesiaca Io? Ak skutočne
existujú spómínané miznutia alebo
zoslabenia tieňa, dajú sa vysvetlit
vytvorením dočasnej atmosféry mesiaca, ktorá spósobuje refrakciu slnečných lúčov.
.
Podobné nezvyčajné pozorovanie
z 9. júla 1925 na Eudovom observatóriu v Odese sa spomína v článku N.
P. Saňutina: Zmeny jasnosti a farby
Jupiterovho mesiaca (Mirovedenie,
1926, Č. 3). Saňutin píše: „Tento úkaz
som pozoroval spolu so správcom
observatória J. D. Brunnom 60 cm
teleskopom za priaznivých pozorova-

. . Zaznamenali
cích podmienok.
sme, že mesiac sa približne v čase
prvého kontaktu (pozoroval sa vstup
Io na disk Jupitera) začal postupne
zjasňovat a v momente druhého kontaktu bol asi dvakrát jasnejší ako
centrálne časti rovníkovej zóny Jupitera a navyše nadobudol svetlomodrú farbu. Ako sa mesiac vzďaToval od okraja planéty, jeho jasnost
postupne klesala a asi vo vzdialenosti troch priemerov kotúčika od
okraja stratil Io aj modrý tieň . . .
V blízkosti stredu planéty bol mesiac celkom neviditelný, teda mal
rovnakú jasnost a farbu ako rovníková zóna Jupitera. Pred koncom
prechodu mesiaca cez disk planéty
sa všetky zmeny zopakovali v opačnom poradí, pričom najváčšia jasnost a najvýraznejšie modré sfarbenie holi v momente tretieho kontaktu. . . Zmena jasnosti a tým skór

farby sa nedá vysvetlit len javmi
farebného kontrastu."
Je zaujímavé, že pri konci prechodu mesiaca cez disk planéty v čase 23h 32m UT pozorovatelia zapsali: „Bliká jasný bod v strede Io.«
O 23h 37m je zapísané: „Výrazná
jasnomodrá fosforeskujúca žiara na
Io," a už o 2311 45m: „Nadobudol obyčajný vzhIad." Na druhý deň tí istí
pozorovatelia sledovali východ Io
spoza Jupitera a nezistili žiadne rozdiely jasnosti ani farby v porovnaní
s rovníkovou zónou planéty.
Na súčasných snímkach, získaných
medziplanetárnymi sondami, zreteTne
vidiet modré sfarbenie okraja disku
Jupitera — je to priamy dósledok
Rayleighovho rozptylu svetla na
vrstve plynu, ktorá je nad oblakmi.
Preto efekt farebného kontrastu medzi načervenalým mesiacom Io a
modrým okrajom planéty spósobuje,
že sa mesiac zdá byt ešte červenší
a nie modrý. Navyše prechod Io cez
disk Jupitera sa pozoroval už veTakrát a úkazy podobné spomínaným
nie sú známe. Je zrejmé, že pozorovanie odeských astronómov nebolo
omylom, spósobeným efektom farebného kontrastu.
Je možné predpokladat, že tieto a
podobné úkazy (napr, krátkodobé
blikanie jasného bodu v strede Io)
boli spojené s výronmi plynov pri
mohutných sopečných výbuchoch na
mesiaci. Ešte aj dnes máme v čerstvej památi snímky, ktoré v r. 1979
vyslala medziplanetárna sonda Voyager 1 a na ktorých boli zachytené
výbuchy sopiek na Io.
Preto je vhodné pripomenút dávnejšie neobvyklé pozorovania, ktoré dnes móžeme jednoducho vysvetlit sopečnou činnostou na tomto Jupiterovom mesiaci.
PodIa ZemTa i VseIennaja, 1/1985
L. Sornoš
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Deset let
sluneční
fyziky
v KAPG
Člen korešp. ČSAV
M. KOPECKÝ
V integraci socialistické vědy
hrají významnou úlohu mnohostranné spolupráce akademií věd
socialistických států. Jedná se
o mezinárodně koordinované výskumy v určitých oblastech věd, řízené na základě dohod akademií
věd specielně vytvořenými mezinárodními komisiemi. Metodou
práce je společný výskum, společné pozorovací programy nebo laboratorní práce, společné expedice
a vyústěním jsou pak společné
publikace a monografie. V rámci
těchto mnohostranných spoluprací
jsou i realizovány dlouhodobé stáže pracovníků na spolupracujících
pracovištích, jsou organizována
symposia, konference, mezinárodní
školy i úzká pracovní setkání.
Práce československých astronomů je zapojena kromě INTERKOSMOS do dvou tai=ovýchto
mnohostranných spoluprací akademií věd socialistických států. V
oblasti hvězdné astronomie je to
mnohostranná spolupráce „Fyzika
a vývoj hvězd". Pracovníci v oblasti dynamiky sluneční soustavy,
sluneční fyziky a fyziky meteorů
se podílejí na mnohostranné spolupráci na řešení komplexního
problému „Planetární geofyzikální výzkumy", který je všeobecne
znám pod skratkou KAPG.
Problematika řešená v rámci
KAPG je velmi široká. Zahrnuje

dynamické procesy Země jako planety i jejího svrchního pláště, pohyby zemské kůry, seismologii,
hydrologii, meteorologii, studium
ionosféry, zemské magnetosféry,
střední atmosféry, ale i kosmického záření a sluneční činnosti.
Do r. 1980 bylo organisační schema KAPG takové, že vedle hlavní
řídící komise KAPG byly vytvořeny podkomise, pod než spadaly
pracovní skupiny sobě blízkých
vědních oborů. Od r. 1981 přešlo
KAPG na systém projektů, v jejichž čele stojí vedoucí projektu,
jeho zástupce a vědecký sekretař
a tematika projektů je ve většin
případů časově omezena na jednu
pětiletku. Vedle projektů, majících
řešit určitý vědecký úkol, existují
v KAPG ještě programy, které
jsou časově neomezeny a zabývají
se především organizací systematických pozorování, sběrem dat,
jejich analysou a pod. Příbuzné
projekty jsou seskupovány do
komplexů výzkumů pod vedením
kurátorů.
Sluneční fyzika se do KAPG
pině zapojila od r. 1975, a to na
základě rozhodnutí účastníků VII.
Konsultace socialistických států o
sluneční fyzice, která se konala v
r. 1973 v Československu ve Starém Smokovci. Na základě tohoto
rozhodnutí a rozhodnutí 2. podkomise KAPG pro fyziku vztahů
Slunce — Země z roku 1974 byla
vytvořena v rámci této podkomise
pracovní skupina „Fyzika slunečních aktivních jevů", která začala
pinit své úkoly počínaje rokem
1975. Její práce byla zaměřenapředevším na výzkum vzniku a vývoje aktivních center, chromosferických erupcí, na vypracování
metodik prognos sluneční činnosti
a na koordinaci specielních pozorovacích programů.
V souvislosti se změnou metodiky práce v KAPG byl na léta
1981-1985 vytvořen opět v rámci
komplexu výzkumů „Fyzika vztahů Slunce — Země" projekt v oblasti sluneční fyziky pod názvem
„Komplexní model aktivních oblastí na Slunci". Jeho problematika se týkala stanovení vývojových charakteristik aktivních cen-

ter, fyzikální teorie aktivních jevů, vypracování modelu sluneční
atmosféry nad skvrnou, statistického výzkumu sluneční činnosti
a pochopitelně i koordinaci specielních pozorovacích programů,
především v rámci mezinárodní
akce „Roku slunečního maxima".
Za uplynulých deset let dosáhla
spolupráce slunečních fyziků v
rámci KAPG řady významných
úspěchů.
Tak v rámci této spolupráce
byla provedena unifikace práce se
slunečními magnetografy, především v metodice pozorování s magnetografy, jejich kalibraci a způsobu zpracování těchto pozorování. V současné době jsou v NDR
a ČSSR společně budovány magnetografy nové generace.
Řada pracovních setkání a z nich
vzešlých společných vědeckých
prací byla věnována vybudování
teoretického modelu sluneční atmosféry nad skvrnou, který vychází ze současných teoretických
poznatků a z výsledků měření ve
všech dostupných vinových délkách elektromagnetického záření,
t. j. od rentgenového záření přes
viditelné světlo až po radiové záření. Obdržený model odstraňuje
řadu rozporů existujících v dřívějších modelech.
Bylo zorganizováno několik
komplexních mezinárodních pozorovacích kampaní a jejich společným zpracováním bylo získáno
mnoho nových poznatků o vzniku a vývoji aktivních center, o úloze pozadových magnetických
polí v těchto procesech, o rychlostních polích sluneční plasmy,
o formování přederupčních stadií,
byla zjištěna nová fakta o rentgenovských a protonových erupcí.
Na základě těchto poznatků byla
dále rozvíjena fyzikální teorie
chromosferických erupcí. Byl sestaven a publikován katalog protonových efektů z let 1970-1979.
Ve spolupráci se sovětskými specialisty byl v NDR zrekonstruován
mikrovinný radiový spektrograf a
na Kubě rozvinuta sluneční radioastronomie. Pomocí radioastronomických metod byla především určena výšková škála magnetických

Příklad registrace radiové šumové bouře na radiospektrografu Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově.
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polí ve spodní koroně a byly získány nové poznatky o procesech
souvisejících s chromosferickými
erupcemi, a to analysou a interpretací radiových spekter.
Významných výsledků bylo dosaženo při expedicích za úpinými
zatměními Slunce. Za nejvýznamnější z nich je třeba pokládat stanovení polarisace emisní zelené
koronální čáry.
V rámci statistického výzkumu
byla vyvinuta nová metoda výzkumu vlivu tzv. funkce viditelnosti
skvrn na pozorované parametry
skvrnotvorné činnosti Slunce. Za
nejvýznamnější práci v tomto
směru výzkumu v rámci KAPG
je třeba pokládat připravení a
odevzdání do tisku rozsáhlé vědecké knižní monografie „Statistika
skvrnotvorné činnosti Slunce",
která vyjde koncem r. 1986 v nakladatelství „Nauka" v Moskvě.
Mnoho úsilí bylo rovněž věnováno vypracování metod krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých předpovědí sluneční činnosti.
V posledních letech byla věnována značná pozornost i otázce
zabezpečení dalšího rozvoje přístrojové techniky v oblasti optických pozorování a mimo jiné byla
vytvořena i specielní komise, pověřená rozpracováním ideje vybudování společné sluneční observatoře socialistických států, která by
byla vybavena nejmodernější pozorovatelskou a zpracovatelskou
technikou.
To je jen stručný přehled některých výsledků společné práce
slunečních fyziků v rámci KAPG.
Jejich výsledky jsou publikovány
v desítkach společných prací a
v řadě sborníků ze symposií a

konferencí, které v oblasti sluneční fyziky byly v rámci KAPG zorganisovány. Byly to především
konference a symposia o síti magnetografů, rychlých změnách magnetických poli, teorii chromosferických erupcí, modelu atmosféry
nad skvrnou, výsledcích Roku slunečního maxima atd. Nejvýznamnější z těchto mezinárodních akcí
v oblasti sluneční fyziky, organizovaných v rámci KAPG, jsou
však tradiční Konsultace socialistických států o sluneční fyzice,
které v uplynulých letech byly
zorganisovány čtyři. a to v Irkutsku (1976), ve Wroclawi (1978),
v Potsdamu (1980) a v Debrecenu
(1983); příští, v pořadí již XII.
Konsultace, jejímž úkolem bude
výsledky
projektu
zhodnotit
KAPG „Komplexní model aktivních oblastí na Slunci", se bude
konat v květnu 1986 v Domě vědeckých pracovníků Slovenské
akademie věd ve Smolenicích.
Velmi aktivně se rovněž sluneční
fyzici vždy podíleli i na mezinárodních symposiích o fyzice vztahů Slunce—Země, které jsou
KAPG pravidelně organisovány
v SSSR a které v uplynulém desetiletí byly čtyři.
Zasedáním řídící komise KAPG
v dubnu 1985 v Soči (SSSR) bylo
stanoveno, že práce v oblasti sluneční fyziky budou v příští pětiletce (1986-1990) řešeny v rámci
projektu „Fyzika slunečních geoefektivních procesů", jehož součástí je projekt „Pozorování slunečních aktivních jevů a jejich
interpretace".
V rámci projektu budou především řešeny otázky velkorozměrové organisace geoefektivních
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Příklad mapy magnetických polí aktivní oblasti na Slunci pořízené na
Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově.

procesů na Slunci, rozpracovány
modely aktivních jevů a jejich
geoaktivity a metody prognoz sluneční činnosti. Podprojekt bude
především koordinovat pozorování
sluneční činnosti, a to jak v optické tak i radiové oblasti slunečního záření, specielně pak v průběhu experimentů programu Interkosmos a zabývat se otázkami
vývoje přístrojů pro pozorování
Slunce.
Celkově lze říci, že uplynulých
10 let sluneční fyziky v KAPG
bylo úspěšných, že její zapojení
do KAPG značně přispělo k těsnejší spolupráci slunečních fyziků
socialistických států a že jsou
všechny předpoklady pro to, aby
sluneční fyzika úspěšně spinila své
úkoly v KAPG i v příští pětiletce.
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Letná škola
„Fyzika
a vývoj hviezd"
Vo Varšave sa od 24. do 30. júna
konala Letná škola problémovej komisie „Fyzika a vývoj hviezd" v rámci medzinárodnej spolupráce akadémfí vied socialistických krajín. Prebiehala v Astronomickom ústave M.
Koperníka PoTskej akadémie vied vo
velmi peknom a modernom prostredí a na programe boli referáty
o róntgenových zdrojoch, modeloch
supernov, akrečných diskoch, neutrónových hviezdach a kataklizmatických premenných hviezdach. Zúčastnilo sa tu približne štyridsat prevažne mladých astronómov z PLR,
ZSSR, NDR, MLR, BL' R a `SSR,
pričom prednášali len astronómovia
domáci a sovietski.
Prednáška J. Smaka (PLR) o štruktúre a vývoji kataklizmatických
pojednávala
premenných
hviezd
o rýchlych a pomalých novách, režimoch akrécie na bielych trpaslíkoch a polaroch. L. Jungelson
(ZSSR) sa vo svojej prednáške o vývoji dvojhviezd s malou hmotnostou
zameral na málo hmotné róntgenové
zdroje, ktorých zatial poznáme 15,
„medzery"
a ukázal, že existuj
v periódac týchto systémov. J. Ziolkowski (PLR) v referáte o vývoji
hmotných dvojhviezd vysvetlil typy
a fázy prenosu hmoty a vznik stálych i prechodných róntgenových
zdrojov a bursterov. O modeloch
supernov prednášal V. Lečotkin
(ZSSR). Zaoberal sa možnostou explózie degenerovaných jadier hviezd
zložených z uhlíka a kyslíka a dospel
k záveru, že je možné, aby po výbuchu supernovy I. i II. typu nezostal
žiadny zvyšok (kompaktný objekt),
ale zároveň je možné aj to, že niekedy zostane dokonca biely trpaslík,
nielen neutrónová hviezda. Podia
jeho názoru čierne diery a neutrónové hviezdy móžu vznikat aj bez
výbuchu supernovy tzv. „tichým kolapsom". Z referátu V. Chochlovovej (ZSSR) sa mohli prítomní dozvediet o vlastnostiach magnetických
hviezd. Magnetické hviezdy majú
značne zvýšené zastúpenie niektorých
„exotických« chemických prvkov,
ktoré sa u obyčajných dvojhviezd
nepozorujú, ako napr. Hg, Sr, Cr,
Eu. Autorka referátu ukázala, ako
modeluje syntetické spektrá týchto
hviezd a rozdelenie anomálnych chemických prvkov po povrchu hviezdy. Je zaujímavé, že medzi zložkami
dvojhviezd je velmi málo magnetických hviezd. Referát V. Dziembrowského (PLR) pojednával o pulzujúcich hviezdach s viacnásobnou periódou. Zaujímavý referát o neutrónových hviezdach predniesol P.
Haensel (PLR). Zaoberal sa aj maximálnou možnou hmotnostou neutrónových hviezd, ktorá je obmedzená „najtvrdšou" stavovou rovnicou
a podia dnešných predstáv činí 3,1
hmotnosti Slnka. Osobitne pútavá
bola aj časí tohto referátu o evolúcii
povrchovej teploty a vyžarovaní
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neutrfn a pí-mezónov Z neutrónových hviezd, ako aj možnost existencie kvarkov v jadre neutrónovej
hviezdy. Dva referáty predniesol M.
Frolov (ZSSR). V prvom referoval
o stave prác na novom katalógu premenných hviezd a v druhom o vlastnostiach pulzujúcich premených typu delta Sct; ukázal, že existuje závislost medzi „chladnými" magnetickými hviezdami a hviezdami typu
delta Scuti, pretože u dvanástich
magnetických hviezd sa objavili pulzácie s periódami rádove hodiny.
Pritom hviezdy tohto typu sú viacperiodické.
Dopinková sekcia obsahovala krátke prehTadové referáty o zastúpení
róznych prvkov v atmosférach uhlíkových a Am hviezd, o funkcii hmotnosti, o dynamike planetárnych prstencov.
Posledný deň odborného programu
letnej školy pokračoval špeciálnou
sekciou, kde boll opat krátke prehladové referáty. E. Moskalenko
(ZSSR) hovoril o pozorovaniach optických zábleskov z gama bursterov
a o optickej identifikácii týchto zdrojov. Ďalej predniesol dva referáty A.
Čerepaščuka, ktorý sa nemohol zúčastnit. Prvý z nich poukázal na to,
že je velmi pravdepodobné, že objekt SS 433 Cygni je dalším kandidátom na čiernu dieru a druhý sa
zaoberal možnostou hiadat kompaktně objekty v neróntgenových hviezdach. K. Postnov v prvom referáte
poukázal na to, že dvojitý róntgenový pulzar lE 2259+59 je pravdepodobne pozostatkom systému typu
AM Her a v druhom referáte zoznámil prítomných s modelovaním vývoja dvojhviezd, pričom bral do
úvahy evolúciu kompaktných zložiek. Ku každému referátu boll otázky a diskusie (často búrlivé) a pokračovali aj cez prestávky, pri obede
i vo volnom čase .Ako obyčajne rokovacími jazykmi boli ruština a angličtina. PoTskf kolegovia prejavili
svoju srdečnost a pohostinnost aj pri
organizovaní spoločenského programu — spoločných posedení, záverečnej recepcie i zájazdu do Želazowej
Woli, rodiska F. Chopina, na klavírny koncert.
Pre všetkých účastníkov bola táto
letná škola velkým prinosom, jednak pre množstvo informácií v referátoch a zároveň aj možnost bezprostredných diskusif medzi astronómami, ktorí sa zaoberajú spoločnou
problematikou.
RNDr. Zdeněk KOMÁREK

Eliptické galaxie
dósledok zrážky y
V poslednej dobe sa objavili nové
skutočnosti, ktoré potvrdzujú už roky starú domnienku. že pri zrážke
dvoch špirálových galaxií vznikajú
galaxie eliptické. Zo svojich pozorovaní v infračervenej oblasti spektra to vyvodili britskí astronómovia
pracujúci v Južnej Amerike.
Štruktúra eliptických galaxií nie

je velmi zložitá. Tvorí ju oblak mnohých miliónov či skór miliárd hviezd,
ktorých výstredné dráhy sú orientované v podstate chaoticky. Istou
analógiou móže byt pohyb molekúl
plynu, kde jednotlivé častice predstavujú hviezdy, ktoré drží pokope
ich vlastná prítažlivost. Pohyb hviezd
v plochých špirálových galaxiách je
však oveIa pravidelnejší, stačí pohlad napríklad na našu Mliečnu
dráhu. Neusporiadaná priestorová
štruktúra eliptickej galaxie má teda
vyššiu energiu ako pomerne plochý
disk špirálovej galaxie.
Móžeme teda predpokladat, že eliptická galaxia s vyššou energiou
vzniká pri zrážke dvoch špirálových
galaxií s nižšími energiami. Gravitačně pósobenie medzi hviezdami
róznych galaxií spomaTuje leh pohyb, a tým podporuje splynutie.
V priebehu tohto procesu sa kinetická energia pohybujúcich sa galaxií
mení pósobením gravitácie na energiu takmer náhodného pohybu v novovzniknutej galaxii. Tento dej je
možné prirovnat k zmenám pohybu
molekúl, ku ktorým dochádza pri
páde tehly. Pred dopadom sa všetky
častice pohybujú v podstate jedným
smerom. Tento usporiadaný pohyb
sa v okamihu dopadu mení na celkom náhodný.
Táto teória má však jednu slabinu. Špirálové galaxie obsahujú značné množstvá medzihviezdneho plynu,
kým v eliptických nie je takmer
žiadny. To by malo svedčit o celkom
odlišnom póvode.
Nové pozorovania sa týkajú práve
tohto problému. Pre štúdium kolidujúcich NGC 3256 bol použitý infračervený detektor observatória Cerro
Tololo v Chile. Pozorované infračervené žiarenie vinovej dížky okolo 10 mikrometrov s kolísavou intenzitou dokazuje, že v uvedenom
systéme dochádza k tvorbe nových
hviezd. Táto emisia je spósobovaná
zahrievanfm obrovského množstva
prachu blízkymi mladými hviezdami.
Práve také žiarenie je typické pre
hmlovinu v súhvezdí Orióna v našej
Galaxii, kde pravdepodobne tiež
vznikajú nové hviezdy.
Podia získaných výsledkov možno
usudzovat, že stretnutie galaxií vrhá
proti sebe medzihviezdny plyn takou
silou, že pri jeho stlačení vznikajú
nové hviezdy. Oblast s priemerom
približne 15 000 svetelných rokov vyplňa jeden a pol milióna hmlovín,
v ktorých vznikajú hviezdy, podobných ako naša hmlovina v Órióne.
Zodpovedá to jednej váčšej hmlovine na každých desat svetelných rokov. Oproti tomu v špirálových galaxiách, vrátane našej, pripadá na
priemer tisíc svetelných rokov iba
niekoiko takýchto útvarov.
Tieto -procesy spotrebovávajú medzihviezdny plyn velkou rýchlostou,
takže v novovzniknutej galaxii ho
ustane len velmi málo. Naviac mnohé mladé hviezdy sú natoiko hmotné, že móžu vybuchnút ako supernovy. Sila týchto explózií je potom
dostatočná na to, aby vytlačila aj
posledně zvyšky medzihviezdneho
plynu.
Podia New Scientist, 11. X. 1984
—od-

Sinko
medzinárodne
„Solar
Maximum
Analysis
Workshop" bol názov medzinárodného sympózia, ktoré sa konalo
v Irkutsku v ZSSR v dňoch 17. až
21. júna 1985. Jeho hlavnou témou bola „Fyzika plazmy a magnetohydrodynamika aplikovaná na
výskum slnečných erupcií". Pre
viac ako 280 účastníkov zo 17 krajin zorganizovalo Sibírske oddelenie AV ZSSR, Vedecká rada
vzfahov Slnko—Zem a SCOSTEP
(Scientific Committee on Solar-

řřiechanizriiov, lrtořě „spúš$ájú"
erupcie, orientácii magnetického
pola v aktívnej oblasti pred a po
erupcii, ako aj turbulentným javom sprevádzajúcim erupčnú aktivitu. Druhý tematický okruh —
„Urýchlovanie častíc" sa zameriaval na odhalenie a popis mechanizmov urýchlenia častíc v erupcii a na javy sprevádzajúce erupciu, ako je napr. vyparovanie chromosféry, zahrievanie chromosféry,
zmena elektrických a magnetických polí a podobne. Tretia téma
„Koronárne tranzienty a poruchy
v medziplanetárnom priestore"
bola venovaná odozve erupcií v slnečnej koróne a šíreniu sa erupcie
clalej do medziplanetárneho pries-

-Terrestial
Physics)
podujatie,
ktoré malo zhodnotil výsledky
vetkej medzinárodnej akcie „Rok
Slnečného maxima". Táto akcia
bola vyhlásená v roku 1980,
kecl bolo Slnko v maxime švojej činnosti, opakujúcom sa približne každých 11 rokov. Sympózium bolo predposledným pracovným zasadaním, týkajúcim sa
Roku Slnečného maxima. (Posledné, záverečné sympózium bude na budúci rok v Toulouse vo
Francúzsku.)
Československo, ktoré bolo od
začiatku aktívnym účastníkom akcie „Rok Slnečného maxima",
malo na sympóziu svol ich zástupcovi z Astronomického ústavu
ČSAV a SAV a z Geofyzikálneho
ústavu SAV.
Vedecký program sympózia —
fyzika slnečných erupcií a ich prejavy v slnečnej koróne a medziplanetárnom priestore — bol rozdelený do troch hlavných tematických celkov. V prvom — „Erupčné magnetické štruktúry" boli referáty
venované problematike

toru. Posledný deň sympózia bol
venovaný záverečnej diskusii, ktorá zhrnula súčasný stav vedomostí o slnečných erupciách, poukázala na sporné miesta medzi teoretickými vysvetleniami a pozorovaniami a nakoniec vytýčila
perspektívne smery dalšieho výskumu slnečných erupcií. Diskusia
bude publikovaná v zborníku zo
sympózia. Celkove sa účastníci
sympózia oboznámili so 170-timi
referátmi, z ktorých 64 bolo priamo prednesených a ostatné boli
vo forme tzv. posterov, t. j. nástenných vývesiek.
Irkutské sympózium bolo velmi
dobre organizované, hostitelia zo
Sibíri vytvorili všetkým účastníkom príjemné prostredie a venovali celej akcii patričnú pozornosE,
o čom svedčí aj spravodajská relácia o sympóziu vysielaná v sovietskej televízii. Móžeme povedaf,
že Irkutské sympózium bolo dalším úspešným krokom na ceste
odhalovania záhad našej najbližšej
hviezdy — Slnka.
ALEŠ KUČERA

Celoštátny
stelárny semiiiár
Celoštátna konferencia o hviezdnej
astronómii, v poradí už trinásta, konala sa 20.-23. mája 1985 na Bezovci. Prehiadové referáty, venované
kinematiko a dynamiko hviezdnych
sústav predniesli dr. J. Palouš, CSc.
a dr. P. Andrle, CSc., obaja z AÚ
ČSAV v Prahe. Dvoj hviezdy, ktoré
patria k Eažiskovým problémom našej stelárnej astronómie, tvorili další tematický okruh, v ktorom referujúci informovali o výsledkoch
vlastných prác. Dr. T. Horák, CSc.
z Geofyziky Brno analyzoval svetelné krivky niektorých tesných dvojhviezd metódou LDS a na viacerých
prípadoch ukázal, že ich priebeh naznačuje prítomnosf dalšieho, prídavného žiarenia v sústave. Dr. K. Maštenová z Astronomického úseku PKO
v Bratislave referovala o výsledkoch
spektrografických pozorovaní polodotykového dvojhviezdneho systému
AX Monocerotis.
ČasE venovanú amatérskym pozorovaniam dvojhviezd uviedol J. Šilhán z LH v Ždánici prehladom o amatérskych pozorovaniach zákrytových hviezd za uplynulý rok v ČSSR.
Prínos amatérov na tomto poli dokumentovali aj dalšie príspevky: referát J. Borovičku o spresnení periódy AA UMa a spoločná práca dr.
V. Wagnera a J. Borovičku: „Určenie periódy DP Cep". Potom nasledovala plodná diskusia o efektivnosti
jednotlivých metód amatérskych pozorovaní premenných hviezd, potrebe publikovania výsledkov amatérskych pozorovaní v astronomickej literatúre a širšie sa debatovalo o optimálnych návrhoch programov pre
dalšie pozorovania a spoluprácu
hvezdární a amatérov s profesionálnymi astronomickými pracoviskami.
Tesné dvojhviezdy a mechanizmus
prenosu látky medzi ich zložkami
boli témou dalších referátov, ktoré
predniesli dr. P. Hadrava, CSc., dr.
D. Chochol, CSc. a J. Moravec. Relativistická astrofyzika a kozmológia
bola zastúpená referátmi dr. Z.
Stuchlíka, CSc. z VŠB Ostrava o inflačných modeloch vesmíru a o vesmíre po prechode do stavu so zápornou hustotou vákua, referátom
dr. V. Karasa z MFF UK v Praho
o interakcii reliktového žiarenia
s volnými elektrónmi a príspevkom
dr. Hadravu o projekte Relikt — rádioteleskope na výskum mikrovinného žiarenia, umiestnenom na družici
Prognoz 9.
Na konferencii odzneli aj aktuálne
informácie. Dr. J. Tremko, CSc.
z AÚ SAV oboznámil prítomných
s projektami mnohostrannej spolupráce akadémií vied socialistických
krajin Fyzika a evolúcia hviezd na
obdobie 1986-1990. Hovoril aj o myšlienke vybudovat spoločné observatórium socialistických krajín, ktorá
by sa mala pravdepodobne realizovat v priebehu 90-tych rokov. Z. Urban referoval o novinkách z kolokvia IAU o kataklizmatických dvojhviezdach v Bambergu, na ktorom sa
—kmzúčastnil v apríli t. r.
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730 kilometrov po slovenských cestách (i necestách)
s etapovými centrami na šiestich hvezdárňach a s ciel'om
v tej najkrajšej z nich — prešovskej — to bot program druhého
ročníka spanilej jazdy astronómov-cyklistov, program Ebicykla '85. Vlani sa Ebicykl skončil
vo Veseli nad Moravou —tu sa aj
30. júla začala nultá etapa tohtoročného putovania. Jeho účastnikov sužovali najprv dažde, neskór zase úmorné horúčavy
(ktoré nám v Žiari nad Hronom
predpovedal miestny meteorológ-amatér a jeho predpoved' sa
do bodky spinila), k čemu sa

niekedy pridala aj nútená oprava defektu, zlomenej osky, výpletu kolies či mých maličkostí,
občas aj ošetrenie škrabancov
z menších kolízií a pádov. V cieli
každej etapy (a dójst' doňho bole vecpu cti každého zo zúčastnených) nám však za vynaloženú námahu (tlačili ste už bicykel
here na Vartovku?) bole odmenou pohostinné prijatie na
hvezdárni. Dali sme do poriadku
seba i naše stroje (niektoré malí
rok výroby utajený a zlé jazyky
hovorili niečo o trojcífernom
čísle) a strávili pekný večer prehliadkou hvezdárne a pri rozhovoroch o jej práci i problémoch.
Samozrejme, aj my sme sa podelili o svoje zážitky a odpovedali na mnohé otázky; asi najčastejšie sa nás pýtali na poslanie nášho Ebicykla. Odpoved'
sme si nakoniec sformulovali aj

sami pre seba: Ebicykl, to je
vlastne hnutle Pudí, ktorí si obI'úbili cyklistiku i astronómiu;
snažíme sa teda urobiť niečo
pre oba koníčky. Účastníci Ebicykla prichádzajú z róznych
hvezdární (zatiaP nás mrzí malý
počet účastníkov zo Slovenska
— tento rok bolí iba traja, a všetci
z Bratislavy) a každý sa zaujíma
o určitú oblast' astronómie, takže sa navzájom dopíňame. Cestou sa snažíme spoznávať nielen samotné hvezdárne, ale zoznamovať sa aj so zaujímavými
I'ud'mi, ach prácou, a celkovo
šírat' to pravé astronomické povedomie, zbližovať Pudí s rovnakými záujmami. Hodi sme nejezdili všetci pokope a trasu
sme si upravovali podl'a viastného vkusu (Zádielská dolina
naozaj stála za malú zachádzku,
nehovoriac o kúpalisku v Ková-

čovej, či Gombaseckej jaskyni),
stávali sme sa stále súdržnejšou skupinou biízkych Pudí.
Uvedomili sme si to najme v cieli Ebicykla, na prešovskej hvezdárni, ked' sme rovno z bicykla
zasadli za spoločný stál k výbornému gulášu (napokon, stále sa vedú spory, či bol lepší
ako guláš v Rimavskej Sobote;
sú však aj hlasy, že zd'aleka
najlepšie boll halušky, "ktoré
nám pripravili na hvezdárni
V Rožňave). V Prešove sme sa
na vlastné oči presvedčili, čo
všetko'sa dá dokázať aj v maiom kolektíve, ked' sa chce
a ked' na hvezdárni pracuje
správna skupina nadšencov.
Odniesli sme si z Ebicykla vel'a
podnetov a ani sme sa vel'mi
nelúči* - ved' o rok sa znova
stretneme, na Ebicykii '86.
ROMAN PIFFL

LETNÉ PODUJATIA HVEZDARNf

` KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ
A PLANETÁRIUM V PREŠOVE
LETNÝ ZKAZ V PREŠOVE
Pre členov astronomických krúžkov základných škol Východoslovenského kraja usporiadala Krajská hvezdáreň
a planetárium v Prešove tradičný letný zraz, v spolupráci
s OJIH Rožňava. Konal sa od 8. do 13. júla. Účast na tomto
podujatí bola odmenou pre žiakov základných škol za
dobrú prácu v astronomickom krúžku a za dobrý prospech
v škole.
V nových priestoroch hvezdárne a planetária v Prešove
mali účastníci možnost rozšírit si poznatky z astronómie
a nadobudnút zručnost pri zaobchádzaní s pozorovaco
technikou.
Práca prebiehala v sekciách — pozorovania Slnka, výpočtovej techniky, optických prístrojov, kozmonautiky
a raketového modelárstva. Popoludnia spestrovali výlety
do okolia Prešova a brannošportové hry.

PREMENARI V JASOVE

Záverečná prehliadka letou vlastnoručne zhotovených raketiek býva atraktívnym spestrením programu na Zraze
členov astronomických krúžkov Východoslovenského kraja. Foto: P. Jurašek

V peknom prostredí Jasova strávili desat dní (11.-21.
augusta) členovia astronomických krúžkov Vsl. kraja —
stredoškoláci a vysokoškoláci, ktorí už niekoIko rokov
prakticky pozorujú premenné hviezdy a aj počas týchto
prázdnin sa pozorovaním krátkoperiodických premenných
hviezd zapojili do programu celoštátneho výskumu. Na
premenárskej expedícii sa zaškolovali aj noví pozorovatelia. Vďaka výborným pozorovacím podmienkam boto
možné v maximálnej miere spinit plánovaný odborný
program.
Denný program, v prevažnej miere zameraný na spracovanie pozorovaní, spestrovali prednášky, sútaže, ako aj
výlety do malebného okolia.

VÝCHODOSLOVENSKÁ EXPEDŤCIA
HUMENNÉ `85
V polovici augusta, ked do ukončena expedície chýbalo ešte niekolko dní, zašli sme na „miesto činu" —
do JASOVA a položili vedúcemu expedície Petrovi Ivanovi niekolko otázok:

uši

• Mohli by ste stručne troma vetari charakterizovat expedíciu?
— PREMENNÉ '85 je i0-dňové
stretnutie mladých pozorovatel'ovpremenárov ktorých spája snaha
odviest kus dobrej roboty na poli amatérskej astronómie. Po odbornej
stránka je toto podujatie organizované v spolupráci s brnenskou
hvezdárňou. Cielom expedície je
získat spolahlivé hodnoty zmien jasnosti vybraných pramenných hviezd
a okrem toho aj zácvik nových pozorovatelov.
• Čím sa
tohtoročná expedícia
od minulých?
— Tým, že zatial to vyzerá až podozrivo dobne. Počasie nám praje.
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• Oproti meteorickým expedíciám
je na premenárskych menej Iudí. Je
to z núdze, alebo ide o zámer?
— Jednak je to preto, že sme nedokázali zohnat viac binarov. Podobne je to aj s ďalším materiálnym zabezpečením. Okrem toho súčasne
baží meteorická expedícia, ktorej
dali prednost aj niektorí premenári
Zdá sa však, že organizovat menšiu
expedíciu je ovela výhodnejšie. l;udia sa skór združia a skór zavládne
priatelská atmosféra spolupráce. Ako
by sa na menších expedíciách pracovalo viac s nadšením a ostávali aj
lepšíc spomienky.
• Aké najdóležitejšie vlastnosti by

mal mat dobrý pozorovatel premenných hviezd?
— Trpezlivost,, bojovnost, fyzickú
kondíciu.
• Aké premenné sú pre nového
pozorovatela najatraktívnejšie?
— Sam ozrejme krátkoperiodické.
Niektorí „experti" majú obzvlášt
v oblube čo najzložitejšie pozorované pole a priam sa vyžívajú v hladaní premennej. Pre nich stí najatraktívnejšie pramenné napríklad
v otvorených hviezdokopách.
• Pýtali sme sa niektorých členov
expedície, aký je vedúci. Všetci jednotne tvrdia, že výborný. Čím to je?
— Nuž, je tu parťia, v ktorej každý
vie, o čo ide. Vytvorila sa dobrá atmosféra, ku ktorej každý prispel svojím dielom.
• Zatial vela zdaru a do skorého
stretnutia s cYalšími premenármi.
Ahoj.
Zhováral sa: F. Franko

LETNÉ PODUJATIA HVEZDÁRNi
METEORICKÁ EXPED!CIA
Temer súbežne s expedíciou premenárov nám začala aj
expedícia meteorická (9.-24. 8. 1985).
Tohto roku sa naša hvezdáreň podielala na celoštátnej
meteorickej expedíci v spolupráci s KH Banská Bystrica
a HaP MK v Brne.
Účastníci z Východoslovenského kraja vytvorili dye samostatné pozorovacie skupiny pre vizuálne pozorovanie
meteorov.
Horské prostredie v lokalite Borovina bolo optimálnym
prostredím pre meteorická expedíciu. Aj počasie bolo tohto roku k meteorárom žičlivé. Dá sa predpokladat, že aj
spracované výsledky pozorovaní potvrdia, že podujatia takéhoto charakteru sú prínosom pre meteorickú astronómiu — rovnako ako pre vzájomnú dobrú spoluprácu, prehlbenie priatelských vztahov a výmenu skúseností pracovníkov hvezdární a dobrovolných spolupracovníkov v oblasti medziplanetárnej hmoty.
Práca pozorovatelskej sekcie pod vedením RNDr. Pavla Hazuchu.

KRAJSKÁ HVEZDAREN V HLOHOVCI
ČINGOV `85

Spracovávanie pozorovaní po noci bohatej na meteory.
Foto: F. Franko.

PO HVEZDARŇACH A PLANETARIACH
V dňoch 19.-22. 8. 1985 uskutočnila naša hvezdáreň tematický zájazd po hvezdárňach a planetáriách Slovenska.
Podujatie bolo určené pre vedúcich astronomických a prírodovedných krúžkov vo Východoslovenskom kraji, ktoré
metodicky riadi KHaP Prešov a pre pracovníkov hvezdární a astronomických kabinetov nášho kraja. Cielom
tohto podujatia bolo získat dalšie skúsenosti a oboznámif
sa s formami práce a popularizácie astronómie na hvezdárňach a planetáriách Slovenska.
Š.LENZOVA

Medzi tradičné podujatia Krajskej hvezdárne v Hlohovci patrí Zraz mladých astronómov amatérov Zsl.
kraja, ktorý sa uskutočnil už v XIV. ročníku. Tak ako
po minulé roky sa konal v priestoroch chatovej základne TJ Tatran na Čingove.
Zraz je organizovaný v rámci Jednotného systému
brannej výchovy obyvatelstva. Na programe sú branno-športové sútaže — orientácia v teréne a na oblohe,
až po branné preteky, ktoré absolvuje každý účastník
zrazu.
Pretože tohtoročný zraz prebiehal v znamení 40. výročia oslobodenia našej vlasti slávnou Sovietskou armádou, mladí astronómovia mali besedu s priamym
účastníkom oslobodzovacích bojov na Dukle. V odbornej časti zrazu pracovalo 60 účastníkov v piatich sekciách: všeobecná astronómia a astrofotografia, meteorológia, rádioastronómia, kozmonautika a orientačno-branná sekcia.
Ako dopinkový program si účastníci vypočuli prednášku o Slovenskom rail, navštívili planetárium v Prešove a absolvovali celodennú túru do Slovenského raja.
Na záver bota v každej sekcii sútaž o najlepšieho účastníka zrazu. Príjemnú atmosféru vydareného podujatia dotvoril aj záverečný táborák.
J. KRIŠTOFOVIČ

Prešovská hvezdáreň bola cieTovou stanicou pre skupinu 25 astronómov, ktorí na bicykloch prešli za týždeň trasu dlhú 730 km
po slovenských hvezdárňach. Dr. Jiří Grygar
— náčelník tejto „spanilej jazdy" v prednáškovej sále prešovskej hvezdárne hodnotí podujatie Ebicykel, ktoré sa po úspešnom druhom ročníku zorganizuje aj na budúci rok.
Napriek únave po Eažkej záverečnej etape si
účastníci Ebicykla so záujmom prezreli prešovskú hvezdáreň a nešetrili slovami obdivu:
je to nesporne najkrajšia hvezdáreň na Slovensku, ak nie v republike vóbec. Dlho do
noci potom trval program v prešovskom planetáriu a debata o dalších perspektívach tohto najnovšieho a určite aj najkrajšieho planetária u nás.
Snímka: F. Franko
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ V B. BYSTRICI
VESMIR JE NÁŠ SVET
Tradičné podujatie Krajskej hvezdárne v Banskej
Bystrici — krajská kvízová astronomická súfaž „Vesmír je náš svet" — uskutočnilo sa tento rok v priestoroch rekreačného zariadenia Mostárne v Mýte pod
Ďumbierom. Vo dvoch vekových kategóriách — základné a stredné školy — sa súfaže zúčastnilo celkove
48 dvojčlenných družstiev v rámci Stredoslovenského
kraja.
Odborná porota prisúdila v prvej vekovej kategórii
I. miesto Základnej škole v Turanoch a Klubu mladých astronómov pri Okresnej hvezdárni v Rimavskej
Sobote v kategórii druhej. Súčasne porota konštatovala, že súfaž je z hladiska obsahu i formy práce prínosným podujatím: podnecuje dalšie vzdelávanie a
rozširovanie vedomostí. Dáva podnety aj vedúcim
astronomických krúžkov, ktorí si overujú svoje metódy práce v krúžku a majú možnosf doplňaf si ich
o dalšie. Už druhý rok sa do súfaže zapája aj výpočtová technika: výsledky a poradie súfažných družstiev vyhodnocuje počítač.
Počas štyroch súfažných dní (po dva dni v každej
kategórii) odznelo na podujatiach šesf hodnotných
prednášok, vynorilo sa množstvo zaujímavých otázok,
na ktoré odpovedali skúsení prednášatelia z MFF UK,
Pedagogickej fakulty, ako aj pracovníci hvezdární.
Samotný fakt, že tohto podujatia sa počas školského roku 1984/85 zúčastnilo cca 4500 žiakov a študentov, nás utvrdzuje v tom, že astronómia sa dostala
medzi tie prírodné vedy, ktoré sa tešia najváčšej oblube medzi mládežou.
Aj touto cestou by sme chceli vyjadrif všetkým vedúcim záujmových krúžkov naše úprimné podakovanie za prácu, ktorú vynakladajú systematicky po celý
rok.
M. Gallová

VANOVIČOVE DNI
„Revolúcia l'udskej mysle sa odohrala na póde prírodných vied. 'Glovek sci musel postavit na vlastné nohy,
alebo lepšie povedané na vlastnú hlavu, aby pochopil,
aká sila je v logickom myslení."
Ján Vanovič
Tradícia vzniká postupne. Myšlienka, vytvorená nahlas,
neskór realizovaná, podporená mnohými dalšími, reprízovaná v nasledujúcich rokoch .. .
Martinské gymnázium oslavovalo v r. 1967 storočnicu
svojho založenia. Založenia školy, ktorá za dlhé roky
vychovala mnoho pedagógov, vedcov, ako aj technikov,
konštruktérov. S myšlienkou zorganizovat slávnostný seminár, kde by s hlavnou prednáškou vystúpil martinský
rodák a maturant tohto gymnázia prof. Ján Vanovič,
vyšli vyučujúci dr. Mária Barbierová, dr. Ivan Šabo a prof.
Ditmar Barbier.
Osobnost a dielo profesora Vanoviča nie je pre slovenských fyzikov neznáma. Profesor Vanovič patrí k priekopníkom, ktorí položili základy slovenskej fyziky a má
velké zásluhy na jej rozvoji. Ako vedec, pedagóg a organizátor, ako aj svojimi osobnými vlastnosfami bol velkým vzorom pre svojich mladých spolupracovníkov i študentov.
Ponuku vystúpif s prednáškou profesor Vanovič prijal.
Podujatie malo ohlas, a tak sa začala tradícia seminárov
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z fyziky, ktoré sa konali vždy v mých mestách, na mých
gymnáziách. Ciele, ktoré vytýčil profesor Vanovič, boll
obohatené o dalšie aspekty. Rozvíja sa spolupráca medzi
organizáciami a inštitúciami, vyučujúci nachádzajú „dobrú pódu" na realizáciu svojich nápadov.
Od roku 1977 krajské semináre z fyziky na návrh profesora Stanislava Ondrejku z Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici nesú názov Vanovičove dni.
Tradícia sa tvorí postupne. Každý piaty rok takýto seminár — dnes známe Vanovičove dni — organizuje martinské gymnázium.
Tento rok sa v prvý júlový týždeň zišli na v poradí už
VIII. stretnutie fyzici Stredoslovenského kraja do Žiaru
nad Hronom. Po prvýkrát na tomto podujatí participovali aj Krajská hvezdáreň v Banskej Bystrici a Okresná
hvezdáreň v Žiari nad Hronom. Popri ústrednej téme —
„najnovšie poznatky z teórie elementárnych častíc" — zaoberali'sa tohtoročné Vanovičove dni vyučovaním fyziky
na základných školách a gymnáziách, a svoje miesto
v programe dostali aj záujmové krúžky (astronomické a
prírodovedné) pri stredných školách. Súčasiou seminára
bola návšteva Závodu SNP v Žiari nad Hronom a Štátnej
mincovne v Kremnici, a cielom týchto exkurzií bol, poznávanie róznych zaujímavostí, ktoré poskytuje vyučujúcim množstvo príkladov využitia v praxi.
Vzhladom na to, že profesor Vanovič bol o. i. aj podpredsedom SAS pri SAV, v budúcich rokoch sa hvezdárne
Stredoslovenského kraja budú Vanovičových dní pravidelne zúčastňovat samostatným blokom z oblasti astronómie.
Mária Gallová,
Krajská hvezdáreň
Banská Bystrica

HVIEZDY V ROZPRÁVKOVOM LESE
Sú rózne formy ako popularizovat astronómiu, a to či
už prednáškami, filmami s astronomickou tematikou, nečernými pozorovaniami .. . Ako však priblížit čaro astronómie tým najmenším deťom v predškolskom veku?
Naša hvezdáreň Domu kultúry ROH v Handlovej dostala za úlohu vybudovat pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí jedno z piatich stanovíšt na „Ceste Rozprávkovým lesom". A tak neostalo nič mé ako vžit sa do sveta
rozprávok a vhodnými kresbami defom navodit atmosféru vesmíru a nebeských telies, ktoré by už mohli poznat.
Samozrejme, ako to už v „Rozprávkovom lese" býva, za
každú správnu odpoved v teste dostali deti sladkú odmenu a okrem toho sa skutočným hvezdárskym dalekohladom mohli popozeraf po peknom, aj ked rozmoknutom
okolí.
Malých zvedavcov sme oboznámili s možnosiami pozorovania na hvezdárni a ak z tých takmer 3000 cestovatelov „Rozprávkovým lesom" aspoň každý desiaty pochytil
čo-to z nášho rozprávania o krásach astronómie, určite
bude vo vynovenej kopuli handlovskej hvezdárne stále
rušnejšie.
Ján Fabricius
Hvezdáreň DK ROH Handlová

Cassegrainov
dalekohiad
RNDr. JIŘ1 PROCHÁZKA
Objektfv dalekohladu Cassegrain tvoria dye zrkaďlá, hlavné duté a sekundárne (vedIajšie) vypuklé. Tvar plochy oboch zrkadiel navzájom velmi
úzko súvisí, pričom závisí od typu Cassegrainovho
dalekohladu. Tvar zrkadiel je vo všeobecnosti symetrický okolo optickej osi. Typ Dall-Kirkham má
sekundárne zrkadlo presne guIové (sférické), tvar
plochy plavného zrkadla popisuje dutý elipsoid
(asférický). V prípadeaklasického typu je hlavné
zrkadlo presný paraboloid a sekundárne tomu zodpovedá hyperboloid, takže obidve sú zrkadlá asférické. Tento typ má oproti predošlému Dan-Kirkham opticky lepšie korigovanú komu. Úpine korigovaný z hladiska komy aj otvorovej vady je tzv.
aplanatický systém, ktorého predstavitelom je Cassegrainov dalekohlad typu Ritchey-Chrétien. Obe
jeho zrkadlá sú asférické s tvarom hyperboloidu,
pričom sekundárne je tvarom viac hyperbolické
ako v prípade klasického typu. Typ Ritchey-Chrétien je opticky najdokonalejší, ale aj výrobne najobtiažnejší. Používa sa predovšetkým pri svetelných
fotografických dalekohladoch s velkými zrkadlami.
Amatérska výroba tohto typu dalekohladu viacmenej neprichádza do úvahy.
PARAMETRE ZRKADIEL
Tvar gulového (sférického) zrkadla je dostatočne definovaný polomerom krivosti. Asférický tvar,
ktorý sa v astronomickej optike používa velmi často, definujeme polomerom krivosti a tzv. tvarovým
koeficientom e2, ktorý určuje sklon krivky zrkadla
v reze. Vo váčšine prípadov sa však asférická krivka (napr. parabola) líši od referenčného (porovnávacieho) guIového tvaru len velmi málo. Bežné
amatérske zrkadlá majú podia svetelnosti odchýlku rádovo 0,001 až 0,01 mm (na okraji). Pri malej
svetelnosti (1:13, 1:15, 1:20 atd.) je tento rozdiel
prakticky nulový a asférické zrkadlo móžeme nahradit obyčajným gulovým.
Parabolické zrkadlo je definované polomerom
krivosti a jedinou hodnotou tvarového koeficientu,
e2 = 1. Elipsoidné zrkadlo s určitým polomerom
krivosti móže mať nekonečne veta tvarov podia
hodnoty tvarového koeficientu, pre ktorý platí
0 < e2 < 1. Rovnako vela tvarov pri určitom polomere krivosti móže mat aj hyperbolické zrkadlo
s tvarovým koeficientom e2 > 1, najčastejšie od 1,05
do 3,5.
Pre amatérsku prax je výrobne najprístupnejším
typom Cassegrainovho dalekohladu typ Dall-Kirkham s gulovým sekundárnym zrkadlom. Jeho zhotovenie je zrejme jednoduchšie ako pri hyperbolickom tvare zrkadielka klasického typu, navyše kontrolu gulového tvaru móžeme lahko realizovat pomocou dokonalého protiskla, tzv. optického kalibra.
Povrch sekundárneho zrkadielka musí byť dokonale vyleštený. Parabolický tvar hlavného zrkadla
dosiahneme v princípe tak, že zrkadlo vyleštíme ako
gulové a potom ho (napríklad metódou previsu)
čiastočne parabolizujeme povedzme na 60 %. Tým

získame elipsoidný tvar povrchu, ktorý zaručuje
čiastočnú korekciu otvorovej vady. Mieru korekcie určuje hodnota tvarového koeificientu e12, ktorá závisí od velkosti polomerov krivosti oboch zrkadiel R, r a velkosti konštrukčných parametrov
p a p'. Pre tvarový koeficient systému Dall-Kirkham platí
4 .p2 .(p+p') 2
e12 =1p'2 .R.r
Hodnotu e12 spolu so vztahom h2/R vypočítame
pre rózne zóny h a dosadíme do vztahu e12 . h2/R.
Pre rózne polomery h tak získame číselné hodnoty
v mm. Pri Focaultovej tieňovej skúške nám potom
namerané hodnoty (odčítané na hrane noža) musia
pre rózne zóny h hlavného zrkadla súhlasit s hodnotami vypočítanými; v praxi sú však povolené odchýlky. Pre klasický Cassegrain s presne parabolizovaným plavným zrkadlom je e12 = 1, pričom tvarový koeficient sekundárneho hyperbolického zrkadielka e22 je iný, ako majú systémy Ritchey-Chrétien alebo Dall-Kirkham (tu je e22 = 0). Vtedy je
najvýhodnejšie vybrúsit najskór dutý hyperboloid
s presnou hodnotou r a e22 a k nemu potom zhotovit vypuklé hyperbolické zrkadielko, ktoré sa
skúša kontaktnou metódou pomocou interferenčných krúžkov; optickým kalibrom je skór vybrúsené duté hyperbolické zrkadielko. Iné metódy výroby, ktoré vyžadujú znalosti o indexoch lomu
použitých skiel, nie sú pre amatérsku výrobu výhodné.
KONŠTRUKČNÉ VZTAHY
Základné konštrukčné vztahy sú pre výpočet
všetkých typov Cassegrainovho dalekohIadu rovnaké. Výpočet pre špeciálny typ (napríklad Dali-Kirkham) treba dopinit výpočtom hodnoty e2 pre
hlavné i sekundárne zrkadlo. Tvarový koeficient
pre plavné zrkadlo označíme e12, pre sekundárne
e22. Polomer krivosti hlavného zrkadla je R a sekundárneho r.
Platí 1/p —1/p' = 2/R, takže r = 2 . p . p'/(p' — p)
a f'2 = r/2.
Podobne
r.p
r.p'
,
p = 2.p'-I-r ' p
r -2.p
Definujeme pomerné číslo
'
f'1 — p -f- e — f'j -f- e
—1 a potom
E =----p
p
p
,_
p
K -f- 1
20~

kde e je vzdialenosf vrcholu hlavného zrkadla od
ohniska F' sústavy. Ďalej platí f' = f'1 . p'/p =
= f'1 . K a odtial f'1 = f'/K, R= 2. Í'1.
d' = f'1— p je vzdialenosf vrcholov hlavného a
sekundárneho zrkadla. Pre jeho velkost platí
d = 2 . D . p/R -I- 20 % alebo presnejšie
D.p-I-d'.f'í.tgca
d—

predlžovací faktor). Spósobov na výpočet týchto
základných optických parametrov je niekolko, uvádzame len najprístupnejšie a najznámejšie vzfahy, ktorých odvodenie je jednoduché a vyplýva
z nákresu sústavy a dráhy hlavného lúča. Uvedené vzfahy možno výhodne použif pre bežné kalkulačky, čím sa celý výpočet skráti na niekolko minút.

f '1

kde a je polovica zorného uhla. Hodnotu a volíme
v rozmedzí 0,3 až 0,5° Pre ilustráciu si uveďme
konkrétny príklad:
Požadujeme ohniskovú vzdialenosf sústavy f' =
= 1000, priemer hlavného zrkadla D = 150, e =
= 130. Zvolíme K = 3,5 (obyčajne sa volí medzi
3 a 4) a typ Dall-Kirkham.
f'1

= K = 3,5

— 285,7, R = 2 . Í'1 = 571,4,

f'1 -I- e _ 285,7 + 130 —
92,38,
K+1
4,5
p'=K.p=3,5.92,38=323,3,

p=

r —

2 .p .p' — 2 . 323,3 . 92,38 — 258,7,
323,3 — 92,38
p —p
d' = f'1— p = 285,7 — 92,38 = 193,3,

2 . D . p _2. 150.92,4_
48,51 ± 20°/o = 58,2,
571,4
R
takže kvóli uchyteniu v objímke zvolíme 60 mm;
presnejší výpočet nám dá
D.p+d' .f'í.tga
d—
f'1
150 . 92,38 + 193,3 .285,7. 0,0087 -50,19
285,7
pre a = 0,5°. Tvarový koeficient hlavného zrkadla
bude
e12=1— 4 .p2 •(P -I- p')2 —1—
p'2 .R.r
4. 92,382. (92,38 -i- 323,3)2 —
0,618,
323,32 . 258,7. 571,4
takže parabolizujeme na 62 %. Tvarový koeficient
sekundárneho zrkadielka bude e22 = 0 (tvar Bule)
a výsledná svetelnosf cele] sústavy vychádza 1:7,3.
Všetky hodnoty sú v milimetroch, bezrozmerné
sú len tvarové koeficienty a číslo K (v podstate
-

d—

NEWTON ČI CASSEGRAIN
Na záver spomeňme často diskutovaný rozdiel
medzi Newtonovým a Cassegrainovým typom ďaiekohladu. Výhodou typu Newton je jednoduchosf
konštrukcie, Tahšie centrovanie plochého odrazného zrkadielka a predovšetkým úpiné odstránenie
parazitného svetla, ktoré predurčuje tento typ aj
na denně pozorovanie. Ďalšou výhodou je možnosf
zníženia centrálneho tienenia na 1/8 až 1/10 priemeru hlavného zrkadla. Systém Cassegrain máva
hodnotu centrálneho tienenia 1/3 a viac. Váčšia
hodnota spósobuje okrem malého zníženia celkovej svetelnosti sústavy ajb nepriaznivé zváčšenie
ohybových javov, ktoré v konečnom dčsledku
zmenšujú kontrast a schopnosf rozlíšenia plošných
útvarov, hlavne pri pozorovaní planét a mých detailov. Rozlišovacia schopnosf bodových zdrojov je
však lepšia. Velkou výhodou Cassegrainovho ďalekohladu je malá dlžka tubusu pri relatívne dlhom
ohnisku a tiež v5čšie pohodlie pri pozorovaní. Ohniskovú vzdialenosf mažeme lahko predlžif použitím Barlowovej šošovky, čo u Newtona možné nie
je. Ďalekohlad Cassegrain má význam predovšetkým pri pozorovaní s malým zorným polom alebo
s dlhým ohniskom pri velkom zváčšení. Pre fotografické účely volíme svetelnejšiu sústavu. Systém
Newton sa často používa ako krátkoohniskový so
svetelnosfou 1:5 alebo 1:6, napríkiad ako hladač
komét. V tom prípade musíme ale použif špeciálne
okuláre orthoskopické, monocentrické alebo typu
Kellner. Fri volbe svetelnosti nad 1:5 (napr. 1:4)
sa však už začína prejavovaf koma a astigmatizmus. Optimálna svetelnosf je asi 1:6. Pri systéme
Cassegrain postačia obyčajné Huygensove okuláre.
Najobtiažnejšia je pri klasickom type Cassegraina
jeho konštrukcia a kontrola sekundárneho hyperbolického zrkadielka. Preto je pre amatéra najschodnejšou cestou volba typu Dall-Kirkham alebo
ešte lepšie Newton.

Katalóg pozorovaní meteorov
Pozorovanie meteorov na území
ČSSR má tradíciu presahujúcu niekolko desatročí. Za toto obdobie sa
získal ohromný materiál, ktorý maže
mat pre meteorickú astronómiu veTkú cenu. K tomu je však bezpodmienečne potrebné získat prehTad
o existujúcich pozorovacích protokoloch, aby ich boto možné spracovávat a zabránilo sa ich stratám, ku
ktorým časom zákonite dochádza.
Meteorická sekcia Československej
astronomickej spoločnosti pni ČSAV
a sekcia medziplanetárnej hmoty
Slovenskej astronomickej spoločnosti
pri SAV sa dohodli na vytvorení katalógu pozorovacích protokolov získaných na území ČSSR od r. 1918.
Evidenčnou jednotkou v katalógu
budú protokoly z jednej pozorovacej noci získané jednou skupinou po204

zorovatelov. V prvej fáze sa budú
evidovat tieto údaje: dátum, miesto,
metóda, počet záznamov alebo meteorov, začiatok a konec pozorovania, poznámka. Sú to údaje, ktoré
možno získat priamo zo záhlavia a
letmého prehliadnutia protokolov.
Zostavenie katalógu však nie je
možné bez spolupráce širšej astronomickej verejnosti a jednotlivých
ústavov. Meteorická sekcia ČAS pri
ČSAV a sekcia MPH SAS pni SAV
sa touto cestou obracajú na hvezdárne, astronomické krúžky a astronomickú verejnost v ČSSR s prosbou
o spoluprácu na tomto rozsiahlom
diele.
Najskór potrebujeme zistit, kde
všade sa pozorovacie protokoly meteorov nachádzajú. Preto Vás prosíme o tieto informácie:

1.Oznámte nám láskavo ak viete
o mieste, na ktorom sú uložené
pozorovacie protokoly získané po
r. 1918 alebo uveďte miesto (osobu), kde by sa mohli nachádzat,
prípadne kde by boto možné získat bližšie informácie.
2. PokiaT vlastníte pozorovacie protokoly, oznámte nám láskavo, či
sa mažete zúčastnit práce na ich
evidencii, móžete ich pre evidenciu
sprfstupnit alebo prenechat.
Informácie zasielajte na adresy:
Ing. Vladimír Homola, Skorkovského
60, 636 00 Brno-Židenice.
RNDr. Daniel Očenáš, Krajská hvezdáreň, Žité piesky 20, ,974 00 Banská
Bystrica.
V ďalšej fáze zašleme záujemcom
o prácu na katalógu návod na vyplňovanie katalógových listov.
M. u1c, MS ČAS
V. Porubčan, sekcia MHP SAS

PLANĚTY
Podmienky na pozorovanie planéty Merkúr sú v decembri velmi
výhodné. Planéta bude 8. 12. v zastávke a postupne sa vzáaluje od
Slnka, aby 17. decembra o 6h,2
SEČ dosiahla najváčšiu západnú
elongáciu — 21° od Slnka. V tomto období vystúpi Merkúr ešte
pred východom Slnka dosE vysoko
nad obzor, a keclže bude jasnejší
ako Om, móžeme ho uvidieE pomerne lahko; polohu Merkúra nad
východným obzorom ukazuje nasledujúci obrázok.

Na toto obdobie pripadnú aj
zaujímavé konjunkcie Merkúra
s Venušou (4. 12. o 5h,5 SEČ bude
Merkúr 2° severne od Venuše) a
so Saturnom (16. 12. o 18h,4 SEČ
bude Saturn 0,5° južne od Merkúra). Jasnosi Merkúra v decembri stúpne z +2,0m na —0,3m, v januári bude stúpaf Balej, ale Mer-
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kúr už neuvidíme, pretože sa Míži do hornej konjunkcie so Sinkom, ktorá nastane 1. 2. 1986
o 1h,9 SEČ.
Venuša je v decembri pozorovatelná už len velmi íažko, pretože 19. 1. 1986 o 16h,5 SEČ bude
v konjunkcii so Sinkom. Začiatkom decembra dosiahne jasnosí
. 3,4m pni uhlovom priemere 10
oblúkových sekúnd. V období viditelnosti nastane 4. 12. už spomínaná konjunkcia Venuše s Merkúrom, o deň neskór o 10",7 SEČ
sa Venuša dostane do konjunkcie
so Saturnom, ktorý bude 1° severne. V januáni už Venušu, nakolko
sa bude nachádzaf v blízkosti Slnka, neuvidíme.
V decembni a januáni aj Zem
prejde niekolkými zaujímavými
bodmi svojej dráhy okolo Slnka:
21. decembra o 23"08m,1 SEČ nastane zimný slnovrat — dlžka Slnka bude 270°, vstupuje do súhvezdia Kozorožca, čo znamená začiatok astronomickej zimy. Perihéliom prejde Zem 2. januára 1986
o 6h SEČ vo vzdialenosti 147 miliónov km od Slnka.

Mars budeme m®ci pozorovaC
na rannej oblohe zo všetkých planét najdlhšie. Svieti v súhvezdí
Panny a neskór, od 26. 12., v súhvezdí Váh. JasnosE Marsu sa zvýši z -I-1,8m začiatkom decembra na
-ř1,3m koncom januára a posunie
sa aj okamih východu tejto planéty — asi o 1 hodinu (v decembri bude vychádza$ niečo po tretej ráno). Pekná konjunkcia Marsu s Mesiacom (bude v tom čase
zhruba 90 hodín pred novom) nastane 8. 12. o l0h,7 SEČ; ráno
o šiestej budú obe telesá vzdialené od seba tak, ako to zachytáva
obrázok a ako to m6žeme zaznamenai aj my na peknej fotografii.
Najváčšia planéta svieti v súhvezdí Kozorožca večer nad juhozápadným obzorom a podobne
ako Venuša sa blíži do konjunkcie
so Sinkom (18. 2. 1986 o 11h,3
SEČ). Začiatkom decembra zapadá Jupiter o pol deviatej večer
(-1,7m), koncom januára už
o štvrE na sedem (-1,5m). Konjunkcia Jupitera s Mesiacom 15.
decembra o 18",9 SEČ nebude velmi zaujímavá, pretože Jupiter bude až 4° severne od 89 hodín starého Mesiaca. Večerné pozorovanie Galileiho mesiacov však m®že
priniesi zaujímavé výsledky.
Po konjunkcii so Sinkom (nastala 23. novembra) sa Saturn pomaly dostáva na rannú oblohu.
Svieti v súhvezdí Škorpióna ako
hviezda +0,7m a spolu s Venušou
a Merkúrom vytvorí začiatkom
decembra na rannej oblohe velmi
pekné zoskupenie; dokumentujú
to aj naše obrázky.
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KOMÉTA HALLEY

December je obdobím, kecl aktivita pozorovatelov dosiahne na
severnej pologuli svoje maximum.
Do pozorovaní sa vrhne všetka
dostupná prístrojová technika a
využijú sa všetky známe a používané metódy pozorovania komét.

deň
1.12.
6. 12.
11. 12.
16. 12.
21. 12.
26. 12.
31. 12.
5. 1.
10. 1.
15. 1.
20. 1.
25. 1.
30. 1.

a

Chladné decembrové a januárové počasie pozorovateiom meteorov síce velmi na nálade nepridá,
zahrejú ich však výhodné podmienky na pozorovanie meteorických rojov Geminíd (maximum 13.
decembra, Mesiac deň po nove)
a Quadrantíd (maximum 4. januára, Mesiac v poslednej štvrti, ktoré patria medzi najvýznamnejšie roje vóbec. Pozorovanie Ursaminoríd (maximum 23. decembra) pripadá na obdobie spinu a
clalšie roje, ktoré sú v činnosti,
sa váčšinou prejavujú len velmi
málo. Geminidy a Quadrantidy je
dobre pozoroval vizuálne so zakreslovaním, Quadrantidy aj teleskopicky a fotografické pozorovanie oboch rojov je tiež namieste, no kvóli chladnému počasiu
je dobré objektívy fotokomór v,yhrieval.

EFEMEICIDA KOMĚTY P/HALLEY
19821

01'05,4
00 17,5
23 39,6
23 10,7
22 48,5
22 31,3
22 17,4
22 08,6
21 58,5
21 49,3
21 40,6
21 31,8
21 23,0

S

m

+13°39'
9 35
5 59
3 06
± 0 51
- 0 54
- 2 18
- 3 13
- 4 14
- 5 09
- 6 03
- 6 58
— 7 57

+6,4m
6,3
6,2
6,2
6,1
6,0
5,9
5,2
4,8
4,5
4,1
3,7
3,3

Efemerida platí pre Oh UT. V tabuTke označujeme rektascenziu, S deklináciu (ekvinokcium 1950,0), jasnosl kométy m je vypočítaná podia
m = 5,47 + 5 . log o + 11,1 .
vztahu
. log r.
e

METEORY

Maximálne pozorovacie úsilie sa
týka aj amatérov, ktorých hlavnou úlohou je získal čo najsúvislejší rad pozorovaní komy (odhady jej priemeru, jasnosti, zakreslovanie útvarov v blízkostijadra)
i chvosta kométy (odhady dlžky
a pozičného uhla) a samozrejme
aj fotografické pozorovania velkoškálových javov.

Rad práce k jubileu

Riaditel' Astronomického ústavu
ČSAV RNDr. Václav Bumba,
DrSc., člen korešpondent ČSAV,
dovřšil dňa 14. augusta 1985 svoju
šesťdesžatku. Pri tejto príležitosti
mu bobo udelené vysoké štátne
vyznamenanie — Rad práce.
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Člen korešpondent Václav Bumba patrž medzi popredných československých astrof yzikov. Tažžskom jeho vedeckej práce je solárna fyzika, menovite slnečná aktivita s osobitným zretel'om na slnečné magnetické polia. Výsledky
jeho takmer dvesto póvodných vedeckých prát znamenajú zásadný
prínos vo výskume Slnka v celosvetovom meradle. Za výskumné
práce v oblasti slnečnej fyziky stal
sa s kole ktívom spolupracovníkov
laureátom Štátnej ceny Klementa
Gottwalda v roku 1961. Medzinárodné ocenenie jeho výsledkov sa
prejavilo o. i. aj v jeho voi'be za
predsedu komžsie Č. 10 „Slnečná
aktivita", pósobžacej pri Medzinárodnej astronomickej únii.
Roku 1973 bol Václav Bumba
zvolený za člena korešpondenta
ČSAV, r. 1975 ho Prezídium ČSAV
menovalo riaditel'om Astronomického ústavu ČSAV. Od r. 1976 pósobí i vo funkcii predsedu Vedeckého kolégia astronómie a geofyziky. Dlhé roky vykonával funkciu

Nasledujúce fotografie sú pokračovaním
série snímok zo str. 190, ktorá dokumentuje
priebeh zatmenia Mesiaca 4. mája tohto
roku. Prvé tni zábery urobil Milan Antal
refraktorom 120/1800 v SÚAA v Hurbanove, dlžka každej expozície je 1 sekunda.
Autorom štvrtého záberu je Ing. Boris Štec
z Bratislavy, ktorý už tradične použil fotoaparát v spojení s binarom 7 X 50. Posledné dye snímky získal Peter Ivan na
Krajskej hvezdárni a planetáriu v Prešove.
Fotografoval cez Coudé-refraktor 150/2250
v spojení so slnečno-mesačnou komorou na
platne WP-3, dlžka expozícií je 6 a 5 sekúnd.

Viditelnosf kométy je v decembri vcelku priaznivá, zaěiatkom
mesiaca už pomaly začnú aj pokusy o priame vizuálne pozorovanie kométy, ktorá by sa volnérnu
oku mala objavif na večernej oblohe v súhvezdí Rýb. Jasnosf kométy Halley sa bude postupne
zvyšoval až na -f- 3m koncom januára, no vtedy už kométa zmizne
vo večernom súmraku. Vzdialenosl kométy od Zeme v tomto období rastie, kométa sa však približuje k Slnku, čím sa predlži aj
jsj chvost, ktorý sa tak dostane
do výhodnej polohy pre pozoronia. Pripojená tabulka približuje
polohu kométy na oblohe.

vedeckého sekretára a pod predsedu Československej komisie Interkozmos. Je predsedom Československého národného komitétu
astronomického, ako aj predsedom
celoštátnej komisie pre obhajoby
doktorských dizertačných prát.
Napriek rozsiahlej vedeckej a
vedeckoorganžzačnej práci zastáva
člen korešpondent Václav Bumba
i významné verejné funkcie, a to
jednak ako člen rJstredného výboru ZČSSP, i ako člen ideologickej
komisie Stredočeského krajského
výboru KSČ.
Slovenskej astronomickej verejnosti je člen korešpondent Václav
Bumba velmi dobre známy svojím
pozitívnym vzt'ahom k rozvoju slovenskej astronómie. Má velké zásluhy ako pri výchove mladých
slovenských vedeckých pracovníkov, tak aj pri podpore a realizácži astronomických pro jektov na
Slovensku. Je častým, aktívnym
účastnžkom seminárov, konf erenciž a sympózií, poriadaných slovenskými inštitúciami.
K udeleniu Radu práce členovi
korešpondentovi Václavovi Bumbovi úprimne blahoželáme.
RNDr. Ján Štohl, CSc.
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NAPISTE
0 SVOJOM
ĎALEKOHLADE

Dnes už snád netreba zdůrazňovať, že sebelepší ďalekohTad s kvalitnou optikou a príslušenstvom je prakticky nepoužitelný bez dobrej a stabilnej montáže, najlepšie paralaktickej s hodinovým pohonom
alebo aspoň s precíznymi jemnými pohybmi. Získa£ takúto
montáž — vlastnou výrobou
alebo kúpou — však nie je najjednoduchšie a váčšina amatérov, ktorí už podstúpili útrapy
spojené so zháňaním optiky, nakoniec na tomto probléme zlyhá (a nic vlastnou vinou). Povzbudením a dobrým príkladom im však může byť ďalekohPad Newton 170/1150 na nesymetrickej montáži, ktorý si
postavil Štefan Marčišovský
zo Suchdolu nad Odrou. Ďalekohlad s montážou na pohTad
vůbec nepripomina amatérsky
zhotovený prístroj a za taký design a důkladné prevedenie by
sa nemusel hanbiť ani kvalitný továrenský výrobok. Navyše, ako nám napísal jeho autor
a čo můžeme posúdiť z náčrtkov montáže a uloženia optiky,
,zhotovenie prístroja nebolo až
také náročné, problémom je len
výroba ozubených kolies pre
závitovky. Napokon, presvedčte sa sami.

Reflektor
Newton
170/1150
Svůj dalekohled typu Newton
jsem dostavěl v polovině roku
1984, i když můj zájem o astronomii je daleko staršího data. Ale
tak jako mnoho jiných nadšenců
— amatérů jsem velice dlouho nemohl sehnat kvalitní optiku. Situace se radikálně změnila, když
jsem se seznámil s Bohuslavem
Pelcem ze Studénky (jehož dalekohled by otištěn v Kozmosu Č.
4/84), který mně skontaktoval
s Josefem Vaiglem. K mému velikému štěstí měl pan Vaigl hotové jak hlavní, tak i pomocné
odrazné zrcadlo a z této optiky
jsem si postavil svůj amatérský
dalekohled.
Objektiv dalekohledu tvoří zr-

Obr. 3— MONTÁŽ
1 — čelně ozubená šneková kola (ocel 11600), 2 — objímka stativu (ocel
11600), 3 — středová hřídel s koncovým závitem Mih (ocel 11600), 4 —
aretační šrouby M6, 5 — lůžko pro tubus — nerez plech síla 2 mm, 6 —
protizávaží 4 ks O 10 cm, síla 4 cm (ocel 11600), 7 — nohy stativu, 8 — ložiska (6006), 9 — obruč uchycující tubus — vytvarované z hliníkové pásoviny 40 X 5 mm, 10 — šnek (ocel 11600), pouzdro (dural), Ii — tubus,
12 — kroužek brzdící pohyb dalekohledu (pertinax), 13 — zajišťovací šroub
M12 (ocel 11600), 14 — ukazatel stupnice (Al-plech, síla 1 mm)
cadlo o Ql 170 mm, s ohniskovou
vzdáleností 1150 mm. Je uložené
na 18 mm silné podložce vyrobené z duralu, přichyceno 4 bočními
patkami. Patky jsou přišroubovány k podložce 8 šroubky M4, jak
je vidět i z nákresu. Mezi zrcadlem a podložkou je proloženo dvojité plátno QJ zrcadla. Taktéž na
vnitřních stranách patek je přilepena koženka (vše proti styku
zrcadla s kovem). Podložka se zrcadlem je přitahována šroubem
M6 k centrovací objímce z novoduru o síle 10 mm a vnitřního O
tubusu se třema centrovacími
šrouby M5 X 120°. Tubus je ukončen víkem z novoduru. Pomocné
zrcadélko oválného tvaru (rozměry asi 40 X 28 mm) je přichyceno

na 2 mm silnou hliníkovou podložku se 4 vypilovanými patkami
(viz. obr. Č. 2 poz. 3). Podložka je
přišroubována dvěma šroubky M3
k hliníkovému válečku, který je
z jedné strany seříznutý pod
úhlem 45° a z druhé strany vysoustružen do šroubu M5 pro tažnou matici. Paprsky jsou z 0,5 mm
pozinkovaného plechu přiletovány
na železnou kruhovou centrovací
objímku o Q) 32 mm, síle 4 mm se
3 centrovacími šroubky M4. Ze
strany tubusu jsou přiletovány
naříznuté šroubky M4 k přichycení tubusu, jejíž konce přečnívají
8 mm přes H tubusu. Uchyceny
jsou vyrobenými tvarovanými maticemi.
Průměr objektivu hledacího da209

lekohledu je 47 mm. Okulár je
usazen v nádstavci se zenitovým
hranolem, zvětšení 10X. Je usazen
v objímkách se třemi centrovacími šroubky M4 a k tubusu je uchycen šrouby M6.
Okulárový výtah je přichycen
na podložce 2 vyrobenými maticemi M4. Podložku tvoří zakoupená zavařovací hlava na víčka
Omnia (cena 30 Kčs) ze spodní
strany vypilována na Q1 tubusu.
Ke stěně tubusu je přichycena
dvěma šroubky M3. Ze spodní
strany jsou do podložky zašroubovány dva šroubky M4, na které
je nasazen samotny" okulárový
jsou vyrobeny k tomuto účelu.
Okulárový výtah lze lehce sejmout
a nasadit redukci pro fotografování v primárním ohnisku. Vzhledem
k nestejným Q1 okulárů používám
při jejich nasazování redukce, a
jsou vyměňovány pouhým zasunutím. Jemný posuv okulárového výtahu je hřebenový. Používám okuláry s ohniskovou vzdáleností 4, 6,
9,6, 14,8, 2 2a 36 mm. První dva
jsou fy ZEISS zakoupeny v NDR
a ostatní jsem dostal.

Tubus je vyroben z hliníkového
plechu tloušfky 2 mm, průměru
200 mm a délky 1170 mm. Šev po
sváření je vybroušen a zatmelen
z vnější a vnitřní strany. Je nastříkán bílou, zevnitř černou tabulovou barvou. Na čelní straně je
nasazena objímka vyrobena z novoduru, zadní stranu kryje centrovací šrouby víko opět vyrobeno
z novoduru. Tubus je uchycen 2
vytvarovanými obručemi z hliníkové pásoviny 40 X 5 mm.
Dalekohled s montáží je uložen
v železné objímce (zajištěn 3 šrouby M5) trojramenného stativu,
který je rovněž vyroben k tomuto účelu. Sehnat v potřebné
krátké době nějaký profesionální výrobek bylo pro mne
nemožné. Nohy stativu jsou vyfrézovány z tvrdého bukového
dřeva, žlutě namořeny a nalakovány bezbarvým lakem. K železné
objímce jsou stáhnuty vyrobenými tvarovanými šrouby M10. Ve
spodní části jsou stáhnuty pozinkovaným plechem o síle 1,5 mm
a sešroubovány. Zajišťovací matice a hrotové ukončení jsou vyrobeny z duralu. Ve střední části

jsou stáhnuty křížem z duralové
pásoviny 40 X 5 mm. Stativ bez
montáže je vysoký 68 cm. Ke snadnějšímu přemístění dalekohledu
jsem stativ opatřil pojízdnou paletou trojúhelníkového tvaru vyrobenou z duralové pásoviny
40 X 5 mm, vystuženou hliníkovým T profilem. Paleta je v rozích osazena křeslovými otočnými
kolečky.
Montáž je nesymetrická, německá s protizávažím. Je vyrobena ze
železa, některé části z duralu.
Hlavní funkce montáže — jemný
posuv tubusu — je proveden přes
dvě čelně ozubená kola se šnekem, uložená v ložiskách. Šneková kola jsou železná m = 1, šneky mají 0 15 mm. Ovládání dalekohledu je prozatím ručně. Šnekové šrouby mají prodlouženou
hřídelku pro motorek s převodem
k přesnému vedení dalekohledu.
Šikmá pochromovaná okrajová
plocha ozubených kol má vyraženou dělenou kruhovou stupnici.
Šnek je uložen v ložiskách v pouzdře vyrobeném z duralu. K ovládání šneku jsem použil upravené
hadice z tlakových maznic. Kon-
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Obr. 1— ULOŽENI HLAVNfHO ZRCADLA
1 — zrcadlo, 2 — tubus, 3 — podložka — dural, 4
— centrovací objímka — novodur, 5 — víko — novodur, 6 — tažný šroub M6, 1 — přítlačné šrouby
M5, 8 — patka, 9 — podložka — plátno
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Obr. 2— ULOŽENI POMOCNÉHO ZRCADLA
1 — tubus, 2 — objímka tubusu, 3 — lůžko — hliníkový plech s patkami, 4 — centrovací válec s tažným šroubem M5, 5 — centrovací podložka se třemi
Šroubky M4, 6 — paprsky — 0,5 mm pozinkovaný
plech, po 120°, 7 — okulárový výtah — dural, 8 —
podložka — zavařovací hlava, 9 — centrovací šroubky M4, 10 — hřebenový posuv okulárového výtahu

cová ovládací kolečka jsou vyrobena ze silonu.
Montáž mého dalekohledu vypadá z konstrukčního hlediska složitě a náročně. Podle mého názoru vyrobit jakoukoliv slušnou
montáž v čistě domácích podmínkách není dost možné. Problém
výroby montáže nevidím ve složitosti — je spíše v možnostech
výroby. Všechny díly mé montáže jsou z hlediska odborné profese (podotýkám v rámci možností)
lehce vyrobitelné. Ve schematickém nákresu obr. č. 3 je zakresleno složení všech částí montáže.
Amatérům, kteří by projevili zájem a mají možnost výroby, ochotně zašlu výkresovou dokumentaci.
Nejsložitější částí mé montáže
jsou dvě čelně ozubená kola.
Proč jsem volil umístění na stativ? Vzhledem k absolutně nevýhodným pozorovacím podmínkám
z mého bytu a okolí, měl jsem při
stavbě svého dalekohledu jediný
požadavek — aby celý dalekohled
(samozřejmě mimo optiku) byl
snadno rozebratelný. Váží celý i se
stativem kolem 70 kg, a mohu jej
během několika minut poskládat
na zadní sedadlo automobilu.
Závěrem bych chtěl podotknout,

že sám bych tento dalekohled nepostavil. Chtěl bych proto touto
cestou poděkovat všem, kteří se
na stavbě dalekohledu podíleli. Je
to především Václav Himmer ze
Suchdolu nad Odrou, který se přičinil o výrobu všech dílů montáže

Kursy programování na hvězdárnách
Hvězdárny, planetária i astronomické kroužky mají pečovat o popularizaci a mimoškolní vzdělávání nejen v oblasti astronomie, ale
i příbuzných přírodních a technických věd. Širší výklad slova příbuzných a jistá vůle ve výkladu
je zcela namístě. Hvězdárna zpravidla vybírá ty obory, které jsou

astronomii blízké bud obsahem, či
metodou. Mezi tyto příbuzné obory patří od věků matematika a fyzika. Snad na všech hvězdárnách
probíhaly a probíhají kursy vybraných partií matematiky a fyziky pro účastníky astronomických
kursů. S rozvojem výpočetní techniky mnozí mladí účastníci astro-

a tubusu, dále Josef Vaigl z Valašského Meziříčí, který mi zhotovil zrcadla a Bohuslav Pelc ze
Studénky.
Štefan Marčišovský
Sportovní 446
742 01 Suchdol nad Odrou

kursů a členové kroužků a sekcií požadovali zavedení kursů
v používání malé výpočetní techniky a posléze i kursy programování
na
programovatelných kalkulátorech a stolních počítačích. Na petřínské hvězdárně
jsme tyto kursy zavedli na sklonku sedmdesátých let. Za několik
let prošly těmito kursy desítky našich spolupracovníků — členů
kroužků a sekcí. Kursy programování v jazyku basic mají rozsáhlou praktickou část, kdy se
každý účastník kursu může učit
a po ukončení kursu i samostatně
pracovat s hvězdárenským stolním
počítačem Videogenie 3003 a periferiemi (2 tiskárny, plotter, čtečky a děrovače pásky).
Zkušenosti z kursů ukazují, že
i velmi mladí účastníci ve věku
pod 15 let se velmi snadno (nesrovnatelně snadněji než dospělí
účastníci) naučí programovat.
Hvězdárna má z těchto kursů
přímý užitek, neboť mnozí členové
sekcí využívají následně počítače
pro práci sekcí. Ale hlavní účel
je jasný: chceme způsobit, že desítky lidí ve středoškolském věku
se naučí zacházet s výpočetní technikou a sblíží se s matematikou
a fyzikou i tímto způsobem dříve,
nežli přijdou do praxe nebo na
vysokou školu.
RNDr. Oldřich Hlad
ředitel Hvězdárny a planetária
hl. města Prahy
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Obloha
v decembri '85
v januári '86

I

VÝCHODY A ZÁPADY SLNKA
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29. 1.
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VÝCHODY A ZÁPADY MESIACA
Údaje sú v SEČ a platia
pre stredné Slovensko
(+1h17m, 48°40')
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Severná časE súhvezdia Orión na snímke fotograficského atlasu Skalnaté Pleso. Orión patri medzi najkrajšie a najznámejšie súhvezdia, známe už v Mezopotámii. Skladá sa z velkého počtu jasných hviezd a obsahuje aj niekoTko difúznych a emisných hmlovín i otvorených hviezdokóp. Hornú čast obrazca tvoria hviezdy
Betelgeuze (a Ori) a Bellatrix (y Ori). Bellatrix je modrobiely obor 1,63m vzdialený 125 svetelných rokov.
Známy pás Orióna tvorí Mintaka (á Ori), Alnilam (E
Ori) a Alnitak (č Ori). Mintaka je zákrytová premenná
typu Algol, ktorá mení svoju jasnost od 2,48 do 2,68m
s periódou 5,73 dňa. Prostrednou v páse Orióna je
hviezda Alnilam, modrobiely nadobor, ktorý vo vzdialenosti 1630 svetelných rokov vidíme ako hviezdu 1,70'
Alnitak v skutočnosti tvoria dye hviezdy 1,91' a 4,21m,
ktoré sú na oblohe od seba vzdialené 2,5". Obiehajú
okolo spoločného Eažiska vo vzdialenosti 148 svetelných
rokov od nás a vidíme ich ako hviezdu s jasnosfou
V jej blízkosti můžeme pozorovat známu emisnú
hmlovinu IC 434, ktorá pre svoj charakteristický vzhTad
dostala pomenovanie Konská hlava. Táto hmlovina,
vzdialená 390 svetelných rokov, zaberá na oblohe plochu
60' X 10', ale uvidíme ju až na fotografickej platni po
dlhšej expozícii. Peknou dvojhviezdou pre malý áalekohYad je Heka () Ori), ktorú tvoria hviezdy od seba
vzdialené 4". Jasnejšia zložka má jasnost 3,66m, jej slabší sprievodca 5,56m je spektroskopickou dvojhviezdou.
Heka má celkovú jasnost 3,49m a vidíme ju zo vzdialenosti 543 svetclných rokov.

Betelgeuze, a Ori, sa v poslednom čase stáva čoraz častejším námetom odborných prác a výskumov. Tento červený nadobor spektrálne jtriedy M2Ia s povrchovou teplotou asi 3000 K, je vzdialený 652 svetelných rokov; maximum svietivosti (ktorá je vo vidňteFnej oblasti spektra
asi 25 000-krát vyššia ako svietivost Slnka), má v blízkej
infračervenej oblasti a jej intenzita zhruba 100-násobne prevyšuje jas dennej oblohy. Betelgeuze mení svoj
priemer od 730 do 1000 slnečných priemerov v perióde
2070 dní, čím sa mení aj jasnost tejto hviezdy v rozmedzí 0,42m až 0,51'. Je to jedna z mála hviezd, u Morých sa pomocou škvrnkovej interferencie podarilo
zmeraf ich vlastný uhlový priemer (okolo 0,002"). Posledné výskumy ukázali, že Betelgeuze stráca pomerne
velké množstvo hmoty a navyše tento proces nic je
symetrický. Družica IRAS zistila okolo hviezdy tri obrovské prachové obálky, siahajúce až do vzdialenosti
štyroch svetelných rokov, avšak iba severne od hviezdy.
Tento jav zrejme spůsobujc medzihviezdy plyn, ktorým sa aOri pohybuje a ktorý rovnomerne vyvrhovanú
hmotu deformuje. Zo vzdialenosti, v akej sa prachové
obálky vyskytujú, možno usúdit, že ňch hmotu vyvrhla
hviezda zhruba pred 100 000 rokmi; astronómovia tak
majú možnost skúmat rané štádiá straty hmoty
u hviezd. Navyše sa vynára otázka, či Betelgeuze v blízkej dube nevybuchne ako supernova. Ak by k tomu
došlo, Betelgeuze by sa na krátky čas stala jasnejším
objektom ako Mesiac v spine, napriek tomu, že vefkú
časí jej svetla by pohltili už spomínané prachové obálky.
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Vo vydavateTstve Obzor vyjde publikácia Kométa Halley prichádza,
ktorá je spoločnou prácou kolektívu ósmich autorov — pracovníkov
Astronomického ústavu SAV. Možno konštatovat, že autorom sa podarilo pripravit zaujímavú a pritom i širokej verejnosti prístupnú publikáciu o najpopulárnejšej kométe a všeobecne o kométach a metodike
ich pozorovania. Publikácia je rozdelená do dvoch častí, Kométa Halley a Kométy a ich pozorovanie.
Publikácia začína životopisom Edmonda Halleyho, základnými informáciami o kométe, ktorá nesie jeho meno, o historických pozorovaniach až po jej terajší návrat, ktorý je podrobne dokumentovaný, dopinený mapkami pohybu kométy po oblohe a tabulkami polóh. nalej
sa popisuje aktivita a štruktúra meteorického prúdu geneticky súvisiaceho s kométou Halley, organizovanie pozorovaní kométy v rámci
medzinárodného programu International Halley Watch a pozorovania
kométy pomocou kozmických sond.
Druhá čast je venovaná popisu komét všeobecne a metodike ich pozorovaní. Vo svetle nových poznatkov sa opisuje stavba, pohyb a původ komét, ako aj ich aktivita v súvislosti so slnečnou činnostou. Záverečné kapitolky sú pre astronómov amatérov osobitne cenné: popisujú sa konkrétne metódy a návody na pozorovania i na spracovanie
napozorovaného fotografického materiálu.
Publikácia má vyjst koncom tohto roka, resp. v januári 1986. Záujemcovia si ju můžu už v predstihu objednat na adrese: SUAA, 947 01
Hurbanovo.

RAD bych si dopisoval s někým,
kdo se zajímá o astronomii a kosmonautiku a taky o turistiku. Karel
Růžička, Žebrák č. 346, 267 53.
PRODÁM: astronomické zrcadlo
fti 150 mm, f = 1000 mm a f71 90 mm,
f = 650 mm s odraznými zrcátky —
vše pohliníkované; achromatické objektivy na refraktor ® 50 mm, f =
= 800 mm a na hledáček 0 32,
f = 270 mm; okuláry f = 4,7; 10 a
25 mm; pentagonální hranol 26 X 26
mm v objímce; pravoúhlé hranoly
(25 X 34, 31 X 46 a 35 X 48 mm) ;
klín na pozorování Slunce (28 X 41
mm); odrazná zrcátka rovinná pro
dalekohled Newton — pohliníkovaná
(2 ks eliptická 23 X 32 mm, 3 ks
23 X 32 mm, 2 ks 66 X 102 mm);
hledač Komet — zvětšení 6X. Stanislav Krejčí, Dvořákova 665, 360 17
Karlovy Vary.
PREDÁM achromatický objektiv
C 63,°840, ortoskopické okuláry 6 a
10 mm, okulár H 40 mm a 2 filtre
na pozorovanie Mesiaca, všetko Zeiss
Jena, nepoužité. Peter Liška, Dedovec 1060, 017 01 Považská Bystrica.
PRODÁM dalekohled 7 X 36
s pravoúhlým hranolem, použitelný
jako hledáček — obraz stranově převrácený, různé pravoúhlé hranoly a
zrcadlo 0 180 s možným vybroušením otvoru a přesným předbroušeným poloměrem. Cenu nabídněte.
Jaromír Holubec, Osmek 9, 750 00
Přerov.
PRODÁM starší astronomickou
literaturu a časopisy, 3 kg brousných
písků. Seznam za známku. RNDr.
Kopecký, U Kublova 1022, 147 00
Praha 4.
PRODÁM dalekohled soustavy
Meniskus-Cassegrain 0 110 mm
s vysokým stativem, sadou 5 barevných filtrů a dvěma ortoskopickými
okuláry (zvětšení 65 a 130X). Soustava je vypočtena i pro fotografování. Cena cca 5500 Kčs. .Jaroslav
Dlask, Mašov 22, 51101 Turnov.
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PRODÁM refraktor průměr objektivu 100 mm, f = 450 mm s okulárem Huygens f = 25 mm na vidlicové paralaktické montáži. Jaroslav
Veselý, Slunečná 6, 787 01 Šumperk.
KÚPIM Kozmos 3 83, 2/80, 4/81,
Říše hvězd 282, 4 83 a knihu dr.
Grygara — Horského — Mayera „Vesmír". Pavol Hano, Urmince 430,
956 02, okr. Topofčany.
KOUPÍM objektiv Dianar 4,5'250
mm a binokulární nástavec k mikroskopu. Jiří Matýska, Chodská 1196,
562 06 Ústí nad Orlicí.
KrPIM knihy: Zajonc: Stavba
amatérskych astronomických dalekohfadov, Erhardtovci: Praktická astronomická optika, Amatérske astronomické dalekohfady. Platím pinú hodnotu knihy ± poštovné. Vymením
okuláre Zeiss f = 60, 76 a 80 a asynchrónny motorček s osemstupňovou
prevodovkou za achromatický objektív 0 80-100 mm, f = 800-1000 mm,
poprípade za okuláre ortoskopické
o f= 4, 6 a 8 mm. Vlado Paluška,
951 17 Cabaj 364.
KÚPIM dva kotúče skla 0 120150 mm hrúbky minimálne 10 mm.
Ďalej kúpim hranol z flintového skla
a všetky čísla časopisu Říše hvězd
z roku 1977. V. Popardovský, Važec
726, 032 61 okr. Liptovský Mikuláš.
KÚPIM kvalitný astronomický
dalekohlad so zvěčšením aspoň 100-krát. Vážny záujem. A. Zemančík,
Okružná 27, 07101 Michalovce.
KOUPÍM knihu Vesmír (Grygar,
Horský, Mayer), 2. vydání. Petr Číhal, Pod vinohrady 452, 751 17 Horní
Moštěnice.
KOUPÍM zenitový hranol (přel
pona může být postříbřená), okuláry
7-40 mm a skleněné kotouče 0 1530 cm, tlouštka 1'10 průměru. Miroslav Mojžíš, Máchova 1411, 415 02
Teplice v Čechách.

Premenári v lete
PRAKTIKUM V HLOHOVCI
V dňoch 12.-16. augusta
usporiadala Krajská hvezdáreň
v Hlohovci praktikum pre pozorovateTov premenných hviezd
zamerané na praktické osvojenie Nijland—Blažkovej metódy
vizuálneho pozorovania zákrytových premenných hviezd a
spracovania výsledkov pozorovaní. Pátnásti mladí účastníci
mali možnost pod odborným
vedením Vladimíra Karlovského, prom. fyz. a áalších pracovníkov Krajskej hvezdárne
pozorovat 60 cm reflektorom,
18 cm refraktorom a binarmi.
Ostro sledovanou hviezdou hola EG Cep. Počasie astronómom
— amatérom mimoriadne pnab , takže každú noc mohli
užit na pozorovanie. Dobré
podmienky, .ktoré účastníkom
vytvorila hlohovská hvezdáreň,
prispeli k príjemným zážitkom
i dobrým výsledkom tohto podujatia.
A. Laščiak
vy-

Kométa Halley prichádza

EXPEDYCIA NA JASENINE
Pre pozorovateTov premenných hviezd usporiadala Okresná Tudová hvezdáreň v Rimavskej Sobote expedíciu na Jasenine, na chate Závada, od 4.
do 9. augusta. Zišla sa tu desiatka perspektívnych pozorovateTov
—
stredoškolákov,
z ktorých vačšina už mala teoretickú prípravu za sebou. Prístrojové vybavenie tvorili dalekohTady Cassegrain 150/2250,
Newton 150/600, dva binary typu Somet a jeden delostrelecky' Binar. Počiatočné tažkosti,
akým sa nevyhne ani jeden
začiatočník (zdlhavá orientácia
v hviezdnom poli, málo presné
odhady) sa podarilo prekonat
a počas troch jasných nocí stihli
pozorovatelia urobit 119 dobrých odhadov jasnosti 49 dlhoperiodických hviezd a jedno
minimum zákrytovy'ch dvojhviezd. Hoci dalšie pozorovanie
znemožnilo počasie, cieT expedície sa spinil: každý z účastníkov zvládol techniku pozorovania, takže rady pozorovatelov
premenných, ktory'ch je na Slovensku poriedko, sa rozrástli.
Veríme, že skúsenosti, ktoré
účastníci na expedícii získali,
zúročia v dobrých pozorovaniach.
D.Rapavá

Refraktor 100/1000 — V. BahýI 3,98
Malá paralaktická montáž —
J. Vorlický
4/136
Pozorovatelňa V. Brablca . . 5/172
Reflektor Newton 1701150 —
Š. Marčišovský
6/209

Obsah ročníka 1985
Názov článku — autor

číslo/str.

KOZMOLOGIA A STELÁRNA
ASTRONOMIA
Vláknitá štruktúra vesmíru .
Spektrum hviezdy a jej hmotnost
Tychova supernova — M
Šolc
Našla sa obálka novy Cygni
1975
Neutrónové hviezdy opáf zaujímavejšie — M. Zboril . .
Sme pripravení na blízku supernovu?
Bipolárna planetárna hmlovina
Ďalší róntgenový pulzar s Be-hviezdou
Pozoruhodný biely trpaslík
Zabudnuté pozorovanie po sto
rokoch
Planetární mlhoviny — M
Šolc
pulzujúca
centrálna
Prvá
hviezda planetárnej hmloviny
— Z. Urban
Galaxie, kvazary a infračervené žiarenie — P. Mayer . .
Letná škola „Fyzika a vývoj
hviezd" — Z. Komárek . .
Eliptické galaxie — dósledok
zrážky 9
Celoštátny stelárny seminár —
K. Maštenová

1/7

1,22
1 26
2 40
2,44
2 58
3,80
6°204

HALLEYOVA KOMĚTA
1/30
2 39
3'77
3/81
3,/83
3/97
3 97
4'110
5'150
5,155
6,187
6,'193
6 0193
6!197

l'12
4/118
4 119
4 `120
5.178
6194
6197

PLANĚTY A MESIACE
T.adový oceán na Európe . .
Pozorovanie Uránových prstencov
Slnečná sústava
Kde sú hranice slnečnej sústavy?
Cháron definitívne potvrdený
Ako rotuje Neptún . . .
A predsa má prstenec! . .
Urán onedlho zblízka . . .
Amphitrite skúšobným kameňom
Uránove mesiace
Zabudnuté pozorovanie Io.

1 21

1/7

SLNKO
Výskum Slnka z Kozmu — M
Rybanský
Čakanie na neutrína — M
Šolc
KoTko neutrín vysiela Slnko
Ako chytit neutríno?
Celoslovenský slnečný seminár — P. Rapavý
Deset let sluneční fyziky v
KAPG — M. Kopecký. . . .
Slnko medzinárodné — A. Kučera

Majú planétky atmosféru? . .
Expedice a pozorování meteorů — J. Hollan
Meteory flexaretmi
Tělesá bolidů — Z. Ceplecha
Keméty v laboratóriu . . .
Orionidy '84
Meteorické chondry a vývoj
sluneční soustavy — Z. Ceplecha
Katalóg pozorovaní meteorov

2'39
3/81
4`111
4112
4'112
4 `113
4 113
4'114
4 115
6184
6;"193

Nový pohTad na staré snímky
Meteorické roje Halleyovej
méty — A. Hajduk
História Halleyovej kométy —
II. Kresák:
I.Svedectvá dávnych návratov
II. Predpoved sa spinila .
III. V storočí fotografie . .
IV. Prvé udalosti terajšieho
návratu
Edmond Halley — I;. Kresák .
Halleyova kométa amatérsky
— D. Kalmančok, J. Svoreň .
Fotografovanie meteorov bežnými fotoaparátmi
— M.
Znášik
Kométa Halley prichádza —
V. Porubčan

1,2
1,4

248
3 94
4`122
5148
2,'50
3/85
5/162
6/214

AMATĚRSKA ASTRONOMIA
Meteory amatérsky
Astronómia vo štvrtok — R.
Piffl
Okuláre astronomických dalekohTadov — J. Procházka . .
Otvorenie prešovského planetária
Navštívte naše planetáriá . .
Kým zrkadlo prehovorí —R —
Piffl
Astrofoto 1984 — P. Augustín.
Podmienky súiaže Astrofoto '85
Dvojzrkadlové astronomické
sústavy —J. Procházka. . .
ĎalekohTad Newton — výpočet
optických parametrov — J.
Procházka
Ebicykl '85 — R. Piffl . . .
Letný zraz v Prešove . . .
Premenári v Jasove
Východoslovenská expedícia
Premenné '85
Meteorické expedície .
Po hvezdárňach a planetáriách
Čingov '85
Vesmír je náš svet
Vanovičove dni . .
Hviezdy v rozprávkovom lese.
Cassegrainov dalekohlad — J
Procházka
Praktikum v Hlohovci . .
Expedícia na Jasenice .. .
XVII. Zraz mladých astronómov Slovenska

ZAUJÍMAVÉ OBJEKTY
OBLOHY
Epsilon Aurigae — N. Machková
Kopy galaxií — ilúzia alebo
skutočnost? — J. Štohl . . .
Zvláštny objekt Kuwano-Honda (PU Vul) — D. Chochol
Súpútnici hmloviny Andromédy — G. Červák . . . .
KOZMONAUTIKA

1/16
2/52
3°82
5'170

,

237 dní na Salute
Nástupci družice TRAS .
Opat IRAS
Astrometria na družicovej
stanici
Projekt Hermes má zatím zelenou

1/3
3'76
3/84
4 84
6192

ÚVODNÍKY
. 1/1
Hra o osud hvezdárne
Štvrsfstoročie činorodej práce 2,37
Spoluzodpovednost za výchovu — Š. Kopčan
3'73
Mimozemské civilizácie — sociálnofilozofický prístup — A.
4!109
D. Ursul
Odkaz renesančnej kozmológie dnešku — V. BahýI . . 5'145
Jadrová zima — E. Gindl . . 6 '181

1°23

POČÍTAJTE S NAMI

1/24

Ešte raz Arizonský kráter —
E. Javorka
1'15
Aká teplota vznikne pri dopade meteoritu — E. Javorka 5'164
Úpiné zatmenie Mesiaca 4.
6'191
mája — R. Piffl

2/56
265
266
2/67
3!88
3"93
3/100
5/166
6 198
6 200
6 200
6%200
6/201
6/201
6/201
6/202
6'202
6 202
6'203
6 214
6,'214
6216

MEDZIPLANETÁRNA HMOTA

NAPIŠTE O SVOJOM
ĎALEKOHr,ADE

Mezihvězdný prach v meteoritech — M. Bukovanská . . . 1 8

Newton 150/1200 — M. Kalinaj 1/28
MDN 120 — V. Mešter . . . 2/54

ROZNE
Najváčšie optické dalekohTady
Astronómia v Bulharsku . .
Nové knihy vydavateTstva
Nauka
Planetárium ajeho predchodcovia — T. Fabini
Planetárium vo Franekeri .
Planetárne sústavy? — V. Pohánka
Zomrel E. Kéčkei — T. Fabini
Optické dalekohTady v ére
obnov — P. Mayer
Význam pozorovaní zo Zeme
v ére družíc — J. Zverko . .
Manželia Oravcoví 60-roční .
Filozofi a astronómovia spoločne
Je gravitačná konštanta konštantou? — N. Machková, B.
Štec
Astronómia a čas — J. Vondrák
Atomový čas — V. Ptáček .
Klenot hodinárskeho majstrovstva
Amatérska astronómia v Ma.
ďarsku — A. Mizser
Kursy programování na hvězdárnách — O. Hlad . .
Rad práce k jubileu — J
stohl

1'18
1/20
1!35
2!59
262
3 75
3'99
4126
4'128
4'140
5'146
5'147
5'156
5'157
5'160
5174
6211
6/206

215

OBSAH
Jadrová zima — E. Gindl
Uránove mesiace
Galaxie, kvazary a infračervené žiarenie — P. Mayer .
Úpiné zatmenie mesiaca 4. mája — R. Piffl
Deset let sluneční fyziky
v KAPG — M. Kopecký . .
Ebicykl '85
Letné podujatia hvezdární
Cassegrainov ďalekohTad — J
Procházka
Pozorujte s nami — R. Piffl
Napíšte o svojom ďalekohTade
— Š .Marčišovský
Obloha v decembri a januári
XVII. zraz mladých ostronómov Slovenska

181
184
187
191
194
198
200
203
205
209
212
216

CONTENTS
The Nuclear Winter — E. Gindl
The Satellites of Uranus . .
Galaxies, Quasars, and Infrared Radiation — P. Mayer . .
The Total Lunar Eclipse of
May 4 — R. Piffl
Ten Years of Solar Physics in
KAPG — M. Kopecký . .
Ebicykl '85
Summer Activities of Our Observatories
The Cassegrain Telescope — J
Procházka
Let Us Observe Together — R.
Piffl
Let Us Know About Your Teliescope — Š. Marčišovský . .
The Sky in December and January
The 17th Meeting of Young
Slovak Astronomers . . . .

181
184

Hrad, ktorého siluetu vidíte na snímke, je Krásna Hórka
nedaleko Rožňavy. V tomto kraji mnohých prírodných
krás a kultúrnych pamiatok konal sa v prvý prázdninový
týždeň Zraz mladých astronómov Slovenska — tradičné
191
prázdninové podujatie Slovenského ústredia amatérskej
astronómie v Hurbanove, ktoré malo, tak ako po mé roky,
194 '
takmer stovku účastníkov. Okrem mladých záujemcov
198
o astronómiu, ktorých vysielajú na zraz jednotlivé hvezdárne ako odmenu za dobrú prácu v astronomických
200
krúžkoch, lektorech a pedagogických vedúcich, zúčastňujú sa na tomto podujatí aj zahraničně delegácie — pracovníci Pudových hvezdární i mladí
203
amatéri. Tento rok to boli hostia z Bulharska, Maďarska, NDR a a Juhoslávie. Predpoludním prebiehala práca v šiestich sekciách, popoludnia vy205
plňali výlety, športové hry, nástenkové súaže, prednášky a večerně pozorovania. Atmosféru a bohatý program tohto podujatia zachytávajú aj snímky
209
na nasledujúcich dvoch stranách. Foto: Ing. Kíirthy, M. Maturkanič, P. Rapavý, T. Fabini.
212
187 li

TRETIA
A ŠTVRTÁ
STRANA
OBÁLKY

216

PREDNA
STRANA
OBÁLKY

ĎalekohTad Newton 170/1150 si postavil Štefan Marčišovský zo Suchdolu nad Odrou. Kvalitná optika, ktorú vybrúsil Josef Vaigl, precízne zhotovená nesymetrická montáž i pekný design sú kladmi prístroja, o ktorom si móžete podrobnejšie prečítat v rubrike „Napíšte o svojom
ďalekohTade" na strane 209.
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Kým sa zotmie a začne pozorovat, je chvíra
vhodná na prednášku.
O astronómii, čase a
kalendári hovorí dr. E.
Csere. Podra záverečnej ankety s účastníkmi patrila táto prednáška medzi tni najzavečerné
ujímavejšie
podujatia — popri besede, na ktorej dr. J.
Grygar a dr. Harmanec
rozprávali o svojej práci a prednáške o histórii astronómie v podaní
Ing. P. Příhodu. Postavit na každom mieste,

kde sa koná zraz, slnečné hodiny, stalo sa
peknou tradíciou. Dolu
slnečné hodiny, ešte rozostavané, ukazuje vedúci historickej sekcie

L. Mezés pracovníčke
MK SSR Otílii Pavlíkovej. Pri ňom L. Druga, vedúci zrazu, oproti M. Bélik, riaditer
Sr7AA v Hurbanove.

