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Kométa Halley (v strede záberu) na snímke z 19. septembra 1985, získaná cez Schmidtov ďalekohPad 90/60/180 cm
Astronomického ústavu Univerzity M. Kopernika v Toruni (PoPsko). Expozícia 20 minút na Kodak IIa-O.
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PresveUcit,
ziskavat
a viest
ŠTEFAN KOPČAN,
vedúci odboru ÚV KSS

Boj o vedomie, myslenie a konanie rudí je závažným poslaním
kultúno-výchovnej práce, ktorá
sa organizuje aj na póde Slovenského zvázu astronómov amatérov.
Túto skutočnosf zdóraznila aj rezolúcia z posledného valného zhromaždenia v Kysuekom Novom
Meste, kde sa píše: „Prehlasujeme,
že naša práca bude i nadalej výrazom nášho spoločného podielu
na realizácii kultúrneho programu
Komunistickej strany Československa a príspevkom k duchovnému rozkvetu našej vlasti. Chceme svojím tvorivým prístupom,
širokým uplatňovaním výchovno-vzdelávacích podujatí, najmá medzi mládežou pozitívne ovplyvnil
jej voTný čas a takto sa angažovane prihováraf k našim spoluobčanom s aktuálnymi spoločen.skými otázkami, ktoré ovplyvňujú
ich svetonázorové konanie."
Každý človek, či už si to uvedomuje, alebo nie, v každej chvíli
svojej vedomej existencie, neustále
hodnotí .svet 'okolo seba, zaujíma
postoje, angažuje sa. V pracovnom
procese, v ;súkromí, vo chvírach
volného času. Vo všetkých týchto
prejavoch sa odzrkadruje jeho svetonázor. Svetonázor je hýbaterom
i zdrojom každého Tudského činu,
či postoja a zároveň i jeho súčasfou. Niet rudskej :aktivity bez vektora názoru. mými slovami: svetonázor je v rudskom vedomí tým,
c"o aj z najizolovanejšieho Tudského jedinca robí človeka spoločenského, aktívneho, angažovaného.
Svetonázor piní v živote človeka funkciu teoreticko poznávaciu,
emocionálnu i akčne programovú.
V marxistickom svetonázore sa
tieto funkcie odrážajú v princípe
komunistickej ideovosti ako jednoty poznania, osobného presvedčenia a revolučného činu. Fred

svetonázorovými potrebami ne- v kvantite i kvalite odborných výmožno uniknúf, ani sa im vyhý- konov, v radosti z úspechu, v sobaf. Ide len •o to, ako sú tieto po- ciálnej pohode.
treby prepojené, rozvíjané a kulAstronómia na Slovensku sa za
tivované.
velmi krátke obdobie stala jedným
Zo skúsenosti vieme, že nie je z užitočných a aktívnych spósobov
možné v procese svetonázorovej využívania vonného času. Pri nástupe priemyselnej revolúcie bývýchovy jednostranne preceňovaf
svetonázor získavaný iba v rodine. vala zárubou niekorky'ch vzdelanPasívne získaný svetonázor býva cov, dnes, pri rozvoji kozmonauneraz svetonázorom nečinorodým. tiky, počítačov, mikroelektroniky,
Aktívny svetonázor si každý člo- prírodných vied, stáva sa pozorovek osvojuje ako výsledný pro- vanie oblohy, tejto najváčšej učebdukt vlastnej skúsenosti v rámci nice potrebou čoraz váčšieho počprostredia, v ktorom žije, ako i po- tu nadšencovi. K astronomickému
stupným, selektívnym osvojova- pozorovaniu ich dovedie záruba,
ním si skúseností, poznatkov a akási iracionálna láska k ved.
hodnót spoločnosti, ktorej je čle- Človek pozoruje kométy, lebo ho
nom. Významné miesto pri jeho vzrušuje sledoval ich róznorodosf
formovaní pripadá aj Slovenské- a meniacu sa, ale vypočitaternú
mu zvázu astronómov amatérov. dráhu v čase a priestore. Podsta„Svedčia o tom výsledky trvalého tou každého koníčka je totiž aj
prehlbovania účinnosti foriem a túžba po odbornosti. Astronóm
metód kultúrno-vedeckei a osve- amatér nestriehne na meteorické
tovej činnosti, do ktorej zaradu- roje iba preto, že sa mu páčia žiajeme aj našu prácu na poli astro- rivé krivky na oblohe. Pozoruje
nómie. Uvedomujeme si, že i pro- meteory, lebo ho baví lúštif a zastredníctvom nášho Zvázu sa mu- znamenával posolstvá, ktoré tieto
síme v pósobení na vedomie člo- „kamene padajúce z neba" prinášajú z vesmíru.
veka ešte intenzívnejšie podieraf
na upevňovaní jeho marxistickoAmatérski astronómovia patria
-leninského svetonázoru. rozvinutí k tým kaníčkárom, ktorých hádam
širokej pracovnej iniciatívy a vše- nik neupodozrieva, že svoju zárustrannej občianskej angažovanos- bu pestujú kyčli nejakým hmotti . . ." píše sa v Rezolúcii účastníným výhodám. Neskoro večer, ked
kov III. Valného zhromaždenia.
svetlá rudsky'ch sídiel pohasínajú
Všestranný rozvoj človeka, ši- a za oknami príbytk•ov vrcholí teroké možnosti jeho sebarealizácie, levízny program, odo'berajú sa naako základného predpokladu ak- ši nadšenci ku svojinn dalekohratívneho vzfiahu k životu pokladá- dom, zamerajú ich na ten svoj obme za súčasf životnej úrovne jekt a p o z o r u j ú. Celé hodiny
v podmienkach rozvinutej soci,a- vydržia pozoroval planéty, hviezlistiekej spoločnosti, za meradlo dy, galaxie, tie isté, ktoré už pojej kvality. Človek však neuspo- zorovali generácie podobných nadkojuje všetky svoje potreby iba šencov pred nimi. Pozorujú a
v pracovnej dobe. Potreba činoro- zaznamenávajú úkazy na nočnej
dej sebarealizácie je pozitívnym oblohe, ktoré zároveň s nimi pozotrendom, je spoločensky vítanou rujú tisíce mých amatérov a proaktivitou, ktorá odpútava človeka fesionálov, vybavených často daod egoistickej ulity súkromia. leko dokonalejšími prístrojmi.
Usmerňovaf túto potrebu sa mu- Napriek tomu im pozorovanie prisíme snažil aj prostredníctvom náša zvláštne potešenie, tichú
amatérskeho astronomického hnu- eufóriu z poznania, aj ked je na
tia. Stretnutia a výmeny názorov oblohe všetko na svojom mieste a
o vede, ale aj o politike, kultúre, nič zvláštneho sa neudeje. Neskotechnike a umení musí obohaco- ro v noci, •ked už 'ostatní spia
vaf i tvorivá vedecko-technická spánkom spravodlivých, vracajú sa
aktivita v gastronomických krúž- na svoje lóžko. Ráno, napodiv, nekoch. Podnecujúci vplyv týchto bývajú nevyspatí. Pozitívne emókrúžkov na duchovno-kultúrnu cie, na ktoré sa premieňajú osamelé pozorovatelské dobrodružklímu v pracovných, študeniskýcF
a oddychových •kolektívoch, ak'o stvá do istej miery nahrádzajú
i ich konzultatívne pósobenie mu- spánok. Cieravedomá, dobrovolná
síme posilňoval róznymi formami aktivita im prináša pocit sebereas cierom zvýšif kultúrno-politickú lizácie, hoci si svoje zážitky neefektívnosf nášho výchovného pó- chávajú zváčša pre seba. Fráve
sobenia. Máme na to všetky pred- preto by sme sa mali na školách,
poklady. Rastie záujem o astronó- v kultúrno-osvetových zariademiu, rozširuje sa sief kultúrno- niach i v spoločenských organizá-osvetových zariadení, skvalitňuje ciách viac zaoberal možnosfami
využívania činnosti astronómov
sa metodická pomoc hvezdární.
Záleží len na nás, ako ovplyv- amatérov v procese vytvárania
níme atmosféru spontánnej potre- marxisticko-leninského svetonázoby sebarealizácie, prejavujúcej sa ru. Amatérska astronómia pozi1

tívne vplýva na rozvoj duchovného života jednotlivca i kolektívu, dáva podnet pre ideologickú a
odbornú prácu v súlade s budovaním rozvinutej socialistickej
spoločnosti. Je len na škodu ven,
že niekde pozitívny spoločenský
vplyv tejto činnosti podceňujeme,
a nevytvárame vzhYadom na naše
možnosti primerané podmienky
pre jej rozvoj. Napriek tomu však
v každom okrese pribúdajú nové
pozorovaterne, nové hvezdárne, so
stále dokonalejším vybavením. Založenie Slovenského zvázu astronómov amatérov je zárukou toho,
že vynaložené prostriedky sa vrátia, i ked spoiočenský efekt nebude v tomto prípade možné vyjadrif iba strohou finančnou položkou, pretože sa začne prejavovať možno až v dalšej generácii.
Pochopenie a podpora týchto potrieb spoločnosti je meradlom zrelosti i kultúrnosti funkcionárov.
Slovenský
zváz
astronómov
amatérov rastie, naberá silu. Vznikajú nové organizácie, pribúdajú
noví členovia, vyhraňujú sa vedúce osobnosti, rozširujú sa možnosti,
náplň práce je stále diferencovanejšia, so stále bohatším programem činnosti, no objavujú sa i povinnosti, ktoré musí Zváz zabezpečit. Slovo „musí" ako už vieme,
nie je medzi amatérmi obrúbené,
mnohých dokáže znechutiť, najmá
ked je zavše spojené so zbytočnou
administratívou. Doba osamelých
koníčkárov, hrajúcich sa iba na
vlastnom piesočku však už pomaly končí. Spoločnosť požaduje, aby
sa aj amatérski astronómovia podierali na formovaní vedeokého
sveto:názoru, aby vynachádzavo a
účinne sprí'stupňovali vedecké poznatky širokej verejnosti. Viaceré
príkla'dy
vydarených
po•dujatí
i pravidelný kontakt s mládežou
sú zárukou, že amatérmi astronómoviá neberú popularizátorskú
činnosf ako príf až, ale ako súřasť
svojej záruby. Pojde samozrejme
o to, +aby to póvodné a nepovinné,
čo povyšuje spontánnu zvedavosf
na cieravedomú, ušrachtilú záYubu,
nestratilo sa kdesi na okraji administratívnych povinností.
Pri riešení otázok ďalšieho rozvoja amatérskeho astronomického
hnutia na Slovensku platia slová
povedané na 15. zasadnutí ÚV
KSČ v roku 1980: „Socializmus
piní svoje dejinné poslanie aj tým,
že oživuje a chráni kultúrne a
umelecké dedičstvo, sprístupňuje
ho najširším vrstvám rudu a zároveň vytvára nové cenné hodnoty." Také boli aj dejiny astronomického hnutia vo svete, ale aj
na Slovensku. Prostredníctvom
astronómie sa aj na našom území
cez život a dielo osobností akými
boli Georg Joachim Rheticus na
2

Snímka: Pavel Marek
východnom Slovensku, Martin
Szentiványi, prof. Trnavskej univerzity, Samuel Mikovíny z Abelovej, Ján Andrej Segner a Ján
Matej Macko z Bratislavy, Maximilián Hell z Banskej Štiavnice,
Daniel Kmet z Brezna, Mikuláš
Konkoly-Thege zo Starej Ďale,
atd., narušoval panujúd svetonázor a pripravovala sa póda pre revolučné zmeny.
Vesmír je náš svet. Každý objav
„vetkej" astronómie potvrdzuje
toto poznanie. Mohou amatérskej
astronómie je a najmá bude
zmierif s týmto poznaním verejnosf. Činnosť amatérskyhh astronómov je dialekticky podmienenou
potrebou spoločnosti. Nie náhodou
práve po oslobodení, v páťdesiatych rokoch, rodili sa základy súčasného rozvetveného astronomického amatérskeho hnutia prostredníctvom takých osobností,
akou hola Dr. 1ludmila Pajdušáková, ri•aditerka Astronomického
ústavu SAV. Vedec, ale aj vynikajúei lektor, agitátor a kultúrno-osvetový pracovník, ktorý svoje
vedomosti odovzdával najmá mládeži s jediným cierom — hra'daf
pravdu. Najmá jej zásluhou už prvé amatérske kroky našej astronómie úzko súvisia so svetonázorovou výchovou.
Formovaf nový profil socialistickej osobnosti bole a je poslaním
Slovenského zvázu astronómov
amatérov. K tomu by sme mali
prispief všetci, ktorí na jeho pode
pósobíme, alebo svojou publikačn•ou a lektorskou čhmosťou ovplyvňujeme. Všetci psa musíme
snažif aj touto cestou v našej najmá ml•adej generácii utvárať nezvratné presvedčenie o správnosti

komunistických ideálov, upevňovať vernosť týmto ideálom. Odborné poznanie tu musí ísf ruka v ruke s praktickým precítením ideovo-politických hodnót, ktoré sú
základom každodenných názorov,
postojov a konaní.
Čím nalej človek preniká do
hlbok vesmíru, tým viac sa mu
pod nohami zmenšuje Zem, na
ktorej vznikla a rozvinula sa naša
civilizácia. Mnohí seriózni vedci
predpokiadajú, že dejiny Yudského rodu budú dejinami ovládnutia vesmíru. Zdá sa, že človek
sa neobracia k vesmíru iba preto,
aby tam hradal odpovede na základné otázky svojej existencie,
na podstatu a zmysel života, ale
i preto, lebo pociťuje potrebu
spoznať, pochopiť a privyknúf si
na prostredie, v ktorom sa rozvinie jeho budúcnosf.
Súčasné rudstvo rieši zložitý a
fažký problém — problém mieru.
Po celom svete mocnie hlas proti
voj.ne, proti horúčkovitému zbrojeniu, proti militarizácii kozinu.
Nebezpečenstvo rozšírenia najhroznejších zbraní do k•ozmického
priestoru, ktoré vypracovávajú a
obhajujú súčasní predstaviteli'a
amerických,
štátov
Spojených
stretávajú sa s odporom. Plány
„hviezdnych vojen" bez ohI,adu,
či ich autori zdóvodňujú ako akt
ich obrany, dokonca humánnosti,
považujú sa za najváčší zločin
proti rudstvu. Bojovaf proti agresorovi vojny — za mier je pašou
povinnosfou. Povkmosfou Yudí,
ktorí poznávaním vesmíru — poznávajú nielen prírodu, ale aj
umnosf človeka. Umnosf človeka,
ktorá má byť v súlade s jeho záujmami v prospech konania dobra.

Préčo sú kvazary
len vo veikých
vzdialenostiach?
Svetlo vzdialených galaxií, ktoré dnes pozorujeme dalekohiadom,
opustilo materský objekt pred
mnohými miliónmi rokov a prekonalo obrovské vzdialenosti, kým
sa dostalo k nám. Preto pohTa•d
do velkých vzdialeností vesmíru
je pohiadom do dávnej minulosti:
dívame sa na obraz objektu, kto'rý je dnes už určite iný; máme
teda možnost vidieť jeho dávnu
históriu.
Jedným zo zaujímavých objektov, ktorého pozorovaním móžeme sledovat raný vývoj galaxií,
je kompaktná modrá galaxia II
Zwicky 23, vzdialená od nás 500
miliónov svetelných rokov. Liari
prevažne v modrom svetle, teda
obsahuje rozsiahlu populáciu horúcich mladých hviezd. PodYa výpočtov, ktoré urobil William C.
Keel z Národného observatória
na Kitt Peaku, v tejto galaxii sa
za jeden rok premieňa na hviezdy
množstvo plynu s hmotnosťou asi
40 Mo. Rýchlosť, akou sa tvoria
hviezdy, určuje sa z intenzity vodíkových čiar v spektre galaxie:
len horúce, nové hviezdy majú dostatočne energetický výkon na to,
aby ionizovali plyn vo svojom
okolí, čo sa v spektre prejaví ako
charakteristické ži'arenie, ktoré sa
uvolňuje pri rekombinácii iónov.
Štandardný odhad zastúpenia nových hviezd, dostatočne horúcich
na to, aby ionizovali neutrálny
vodík, umožní potom zistiť rýchlosť tvorby nových hviezd.

sel byť dávno spotrebovaný a galaxia by boha oveEa jasnejšia, než
ju vidíme dnes. Zároveň sa dá
usudzovať, že intenzívna tvorba
hviezd v tejto galaxii nie je iba
náhlym výbuchom aktivity, pretože spektrum nám prezrádza prítomnosť hviezd starších ako 100
miliónov rokov. Viedlo to k záveru, že váčšina hviezd, ktoré pozorujeme v tejto galaxii, vznikla
pri zhruba konštantnej intenzite
tvorby hviezd v priebehu dlhšieho obdobia — asi 200 miliónov rokov.
Ďalšie objekty, ktorých pozorovaním móžeme sledovat proces
zrodu galaxií, by mohli byť kvazary: mimoriadne veTkv červený
posun týchto objektov nám ukazuje, že mnohé z nich sú od nás
vzdialené desiatky miliárd svetelných rokov. Ak skutočne ležia
v tak obrovských vzdialenostiach,
potom ich pozorujeme v ranej
epoche vývoj vesmíru, ked váčšina galaxií ešte len vznikala. Prečo však kvazary v blízkych oblastiach vesmíru nepozorujeme? Kam
sa podeli?
Prekvapivo jednoduchú odpoved
na túto otázku priniesla práca,

ktorú nedávno urobil Alexej Filipenko z Kalifornskej univerzity
v Berkeley a Wallace L. W. Sargent z Kalifornskej vysokej školy
technickej. Od spektra 75 blízkych
galaxií odčítali žiarenie, ktorým
prispievajú hviezdy k celkovému
žiareniu celého objektu. Asi tretina takto získaných zvyškových
spektier galaxií nápad,ne pripomínala spektrum kvazarov. Ako sa
dalo očakávať, odfiltrované spektrum galaxie pozostáva zo slabých
emisií mierne aktívneho jadra,
ktoré sú v spektrách galaxií prekryté
jasnejším
vyžarovaním
hviezd. Táto práca je doteraz
najpresvedčivejším dókazom hypotézy, že objekty, ktoré sa z kvazarov vyvinuli, bežne nachádzame
aj v našom blízkom okolí. Nespoznali sme ich, lebo za posledných 10 miliárd rokov vznikli
z nich objekty, v ktorých okolo
jadra dominujú normálne hviezdy.
Keď sa teda astronómovia pozerajú na kvazary, to, čo vdia, móže
byť embryonálnym štádiom galaxie, akou je dnes aj Mliečna cesta.
PodPa Scientific American 7/1985
—vp-

Na kvalitnej kontnastnej snímke z observatória na Kitt Peaku
vidíme niekoPko jemných vlákien,
spojených s jasným jadrom galaxie. Vlákna sú žiariaci plyn, ktorý je prudko nasávaný do galaktického jadra. Pretože pri veTkej
rýchlosti prúdenia tlak plynu klesá, plyn kondenzuje a ženie sa do
jadra galaxie, aby „nakímil" proces tvorby hviezd. Keel vypočítal,
že rýchlosť vzniku hviezd sa zhruba rovná rýchlosti, akou sa vlákna
vnánajú do galaktického jadra.
Intenzívny proces tvorby hviezd,
ktorý pozorujeme v galaxii II
Zwicky 23, je zrejme iba v počiatkoch: ak by totiž prebiehal
s touto intenzitou od čias zrodu
našej Galaxie, potom by vodík,
ktorý obsahuje táto galaxia, mu3

Může sa planéta
premenit° na hviezdu?
Myšlienka, že by sa planéta mohla
premenit na hviezdu, sa nám móže
zdat fantastickou. Ale práve takúto
myšlienku navrhli M. Livio a N. Soker z Izraelského technologického
inštitútu na vysvetlenie vlastností
niektorých kataklizmatických dvojhviezdnych sústav. Vo svojom článku v Monthly Notices of the RAS
(15. 6. 1984) sa zaoberajú vznikom
a vývojom takýchto dvoj hviezd s mahmotnostou. Kataklizmatické
lou
dvojhviezdy sa skladajú z bieleho
trpaslíka a z menej hmotnej normálnei hviezdy. Táto stráca postupne
hviezdnym vetrom hmotu, ktorá dopadá na bieleho trpaslíka alebo na
akrečný disk okolo neho. Pritom móžu nastat búrlivé procesy horenia
dopadajúcej hmoty, ktoré pozorujeme ako vzplanutie novy (podrobnejšie o kataklizmatických hviezdach
pozni Kozmos 5/1980, strana 133).
Hlavným pro blémom pri vysvetlení
vzniku takýchto dvojhviezd je vyhodnotu
uhlového
malú
svetlit
dvojhviezdy
— inými
momentu
mevzdialenost
malú
slovami
dzi jej zložkami (uhlový moment
rastie ako odmocnina vzdialenosti
zložiek). Biely trpaslík je totiž pozostatkom jadra červeného obra.
Z teórie vývoja hviezd móžeme dobre odhadnút póvodnú velkost červeného obra, ktorá vychádza vačšia
než je vzdialenost zložiek dvojhviezdy v súčasnosti. Zložky dvojhviezdy
museli byt kedysi vo váčšej vzdialenosti — ale ako vysvetlit stratu uhlového momentu sústavy? Doteraz
bola spomedzi mnohých hypotéz najznámejšia hypotéza vývoja dvojhviezdy v spoločnej obálke. Keá primám na (hmotnejšia) hviezda prešla
do štádia červeného obra, podstatne
sa zváčšili jej rozmery, takže druhá
zložka sa ocitla v jej vonkajších
vrstvách. Odporom prostredia sa
brzdil obežný pohyb oboch hviezd,
čím mal klesat ich uhlový moment.
Tepelná energia, ktorá sa pritom
vonkajšie
ohrievala
uvolňovala,
vrstvy červeného obra, čo spósobilo
ich (prinajmenej čiastočné) rozplynutie do okolitého priestoru. Konečným štádiom je pozorovaný objekt
— biely trpaslík a druhá hviezda
v malej vzdialenosti. Podla autorov
článku má táto hypotéza nedostatok,
že druhá zložka dvojhviezdy vyzerá
„príliš normálne", čo by asi tažko
mohlo nastat po jej vývoji vo vnútri
spoločnej obálky, počas ktorého by
mala stratit asi polovicu svojej hmotnosti. Preto navrhujú iný model
kataklizmatických
vzniku
dvojhviezd, podla ktorého druhá zložka
vznikne až počas štádia červeného
obra primárnej hviezdy z planéty,
obiehajúcej okolo primárnej hviezdy. Fri vývoji sústavy hviezda ±
planéta počas štádia červeného obra
móže nastat niekolko prípadov, čo
závisí od póvodnej hmotnosti planéty. V modeli, popisovanom v článku, sa za počiatočný stav vybrala
hviezda (červený obor) o hmotnosti
0,88 Mo, okolo ktorej obieha planéta
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vo vzdialenosti dvoch astronomických jednotiek. Ako sa červený obor
rozpína, planéta sa dostáva do stále
hustejšieho prostredia. Ak je jej p6vodná hmotnost menšia ako 2,6 hmotností Jupitera, nemáže prežit — odporom prostredia sa brzdí a po špirálovej dráhe postupne klesá hlbšie
k jadru červeného obra, priěom sa
jej hmota vyparuje. Nakoniec zanikne bud úpiným vyparením alebo
je zničená v jadre. Ak je však p6vodná hmotnost planéty váčšia ako
spomínaná hodnota, počas vývoja nestráca hmotu, ale naopak ju akréciou pohlcuje a stále zváčšuje svoju
hmotnost. Nakoniec móže narást na
„normálnu" hviezdu. Pritom je zaujímavé, že hmotnost takto vzniknutej hviezdy nezávisí ani tak na póvodnej hmotnosti planéty alebo jej
vzdialenosti od primárnej zložky, ale
hlavne na hmotnosti vonkajších
vrstiev červeného obra. V spomínanom modeli bola konečná hmotnost
takto vytvorenej druhej zložky 0,14
Mo. Konečná vzdialenost oboch zložiek však závisí na póvodnej hmotnosti planéty a je v rozmedzí jedného až desiatich polomerov Slnka.
Je zaujímavé, že vi čšina kataklizmatických dvoj hviezd má hmotnost
druhej zložky v rozmedzí od 0,11 do
0,19 Mo, čo sa výborne zhoduje s výsledkom modelu. Je však ešte predčasné vyvodzovat z toho uzávery
o správnosti spomínaných predstáv
o vzniku kataklizmatických dvojhviezd.
Podia Sky and Telescope
december 1984
V. Pohánka

Miniatúrne kvazary
Fri pozorovaní rádiových zdrojov
našej Galaxie pomocou rádioteleskopu VLA (Very Large Array) objavili R. Becker a D. Helfand dva
neobvyklé zdroje rádiového žiarenia.
V Mliečnej dráho poznáme asi 150
zdnoj'ov rádiového žiarenia, ktoré
majú váčšinou podobnú štruktúru —
rádiové žiarenie vysielajú obálky
plynu, obklapujúce cenžrálny kompaktný zdroj. Tieto zdroje sú považované za zvyšky po výbuchoch
supernov — plynová obálka je pozostatkom vonkajších vrstiev supernovy, zatial čo kompaktný zdroj predstavuje jej „zrútené" jadro.
Dva novoobjavené zdroje, označené G357.7—0.1, G5.3-1.0, však majú
úpine odlišnú šlruktúru. Prvý z nich
má tvar niekolkých prstencov rozličného priemeru, ležiacich pozdlž
spoločnej osi. Pozdlžny rozmer zdroja je asi 12 oblúkových minút (tretina priemeru úpinku). Intenzita rádiového žiarenia vzrastá smerom
k užšiemu kontu celého zdroja, kde
sa nachádza kompaktný zdroj žiarenia. Druhý pozorovaný zdroj má tiež
osovú symetriu, gradient povrchovej
jasnosti pozdlž osi a kompaktný
zdroj žiarenia na jednom konci.
Štruktúra týchto dvoch zdrojov je
teda odlišná od štruktúry zvyškov po
supernovách, skór sa podobá štruktúre mnohých kvazarov. Vonkajšia
podobnost by mohla svedčit o tom,
že v oboch prípadoch by mohlo íst
o objekty podobajúce sa spósobom

vy~arovania energie. Pri kvazaroch
sa predpokladá, že energia sa uvolňuje pri dopade medzihviezdnej
hmoty na čiernu dieru. Rozdiel je
len v hmotnosti centrálnej čiernej
diery: pri kvazaroch je to rádove
milióny hmotnosti bežnej hviezdy,
zatial čo pri dvoch spomírianých
zdrojoch by táto hmotnost bola rovnahá
ako hmotnost
priemernej
hviezdy. YSalším podstatným rozdielom oproti kvazarom je ich vzdialenost — ležia v Mliečnej dráhe (teda len niekolko desiatok tisíc svetelných rokov od nás), zatial čo
kvazary sú vo vzdialenosti rádove
miliardy svetelných rokov.
Ak by sa potvrdilo, že tieto dva
zdroje sú naozaj „kvazary v miniatúrnom vydaní", ich štúdiom by srno
sa mohli dozvediet vela nového 0
štruktúre kvazarov, ktorých veiká
vzdialeinostje prekážkou ich podrobnejšieho štúdia. Preto sa plánujú
dalšie pozorovania dvoch spomínaných zdrojov, ktoré majú ešte podrobnejšie odhalit ich štruktúru.
Podia Scictific American, April 1985,
—ša—

Druhý najuzdialenejší
kvazar
Britskí astronómovia nedávno objavili druhý doteraz známy najvzdialenejší objekt vo vesmíre — kvazar
QSO 0055-2659. Červený posun má
3,68, čo znamená, že je od nás vzdialený viac ako desat miliárd svetelných rokov. Červený posun najvzdialenejšieho objektu tohto druhu
vóbec, htorý má ozn,ačenie PKS 200
-330, dosahuje hodnotu 3,78.
Kvazarov už poznáme niekolko
tisíc, ale len niekolko desiabok
z nich má hodnotu červeného posunu nad 3, pričom len štyri z nich
majú červený posun okolo 3,5. Astronómovia predpokladali, že vo vzdialenostiach váčšíeh ako desat miliárd
svetelných rokov, sú kvazary velmi
ariedkavým javom. Domnievali sa
teda, že v raných fázach vývoja
vesmíru neexistovali.
Zdá sa, že túto domnienku bude
treba revidovat. Durhamská skupina
identiastronómov
už
predtým
fikovala rádiový zdroj vo velkej
blízkosti novoobjaveného objektu
ako kva7ar s červeným posunom
3,61. Je to teda tretie najvzdialenejšie známe teleso vo vesmíre. Na základe týchbo údajov niektorí astronómovia .predpokladajú, že v tejto
oblasti leží váčšie množstvio menej
jasných kvaz ov, s červeným posunom nad 3,5. Ak sa dokáže, že tento
predpoklad je správny, zmenia sa
tým niekboré naše predstavy o vývoji vesmíru.
Podia New Scientist,
11. októbra 1984
-od-
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Nova GK Persei 1901 patrí do kategórie klasických nov, teda takých,
u ktorých sa zaznamenalo len jedno
velké vzplanutie. (Velké vzplanutie
znamená, že jasnost objektu vzrastie
prinajmenšom o 9 magnitúd.) Takúto udalosf prežila GK Per v roku
1901. Potom jej jasnost sice poklesla
na póvodnú hodnotu (okolo 13,5m),
ale nie nadlho. Za posledných 15
rokov sa pozorovalo osem prechodných malých vzplanutí tejto novy
o 1 až 2,5 magnitúdy. Pri presnejšom meraní intenzity jej svetla sa
r. 1981 zlatilo, že nova GK Per má
nielen občasné vzplanutia, ale aj
malé, pravidelné kolisania intenzity
svetla s periódou 380 sekúnd.
Pravdepodobne všetky nvy i novám podobné hviezdy sil tesné dvojhviezdy, kde jedným členom dvojice
je normálna chladná hviezda a druhým členom biely trpaslík. Chladná
hviezda vyplňa svoju Rocheovu medzu a časí jej hmoty prúdi smercom
k bielemu trpaslíkovi, okolo ktorého
vo vúčšine prípadov vzniká akrečný
disk. Nestability v tomto a.krečnom
disku vyvolávajú vzplanutia trpasličích nov; nestability v akreovanej
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Obr. 1. Rádiová mapa rozpínajúcej sa
obálky novy GK Per
1901 získaná pomocou
anténnej sústavy Very Large Array na
frekvencii 4835 MHz
(6,2 cm). Krížik označuje polohu GK Per
podia merania na Palomarskom
atlase.
Šikmá priamka znázorňuje orientáciu elektrického
vektora
polarizácie rádiového
žiarenia zistenej na
frekvencii 1465 MHz
(20,5 cm).
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hrnote na povrchu bieleho trpaslíka
sa prejavujú alto vz,planutia klasických nov.
POZOROVANIA Z DRUŽÍC
Pre svoje neobvyklé kolísanie jasnosti sa GK Per dostala aj do programu družicovej astvonómie. Doteraz ju pozorovali dye rintgenové
družice. Britská Ariel 5 zaregistrovala zvýšenie intenzity róntgenového žiarenia v lete 1978, v čase, kec?
sa aj zo Zeme pozorovalo malé o~ptioké vzplanutie tejto novy asi o 2
magnitúdy.
Druhá družica — západoeurópska
Exosat sledovala túto novu v auguste
1983. Aj v tomto prípade sa zaznamenal zvýšený tak rántgeenového
žiarenia sprevádzaný zjasnením v opti•okej oblasti. Najzaujímavejší bol
však iný výsledok — na zázname
meraní z 9. augusta 1983 sa ukázalo,
že v róntgenovej oblasti intenzita
žiarenia tejto novy pravidelne kolíše, a to s periódou 351 sekúnd.
Fyzikálna podstata týchto krátkoperiodických zmien intenzity žiarenia, které sa zlatili najprv v optickej a potom aj v rSntgenovej oblasti,
nie je zatia? objasnená. S najváčšou
pravdepodobnostou ide o určitý druh
oscilácií v akrečnom disku GK Per.
Táto nova je teda zas o niečo zaujímavejším objektom pre pozemskú i
družicovú astronómiu. Je to už štvrtá
klasická nova, u ktorej sa zlatili
krátkoperiodieké oscilácie jasnosti.
RÁDIOVÉ ŽIARENIE OBÁLKY
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Obr. 2. Rozpinajúca sa obálka novy
GK Per 1901 na fotografickej platni
zo známeho Palomarského atlasu
hviezdnej oblohy.

Už v priebehu vzplanutia novy
GK Per v •roku 1901 zistili sa pri nej
náznaky rozpínajúcej sa obálky, vyvrhnutej pri vzplanutí novy. Po niekoIkých mesiacoch sa obálka rozšírila natolko, že ju balo možné
vyfotografovat. V nasledujúcich desatročiach sa ukázalo, že približne
od roku 1917 sa obálka rozpína konštantnou rýchlostou 1200 km's. Hmotnost obálky sa odhaduje na približne
7.10-5 hmotnosti Slnka, z čoho pre
kinetickú energiu obálky vyplýva
hodnota zhruba 10u joulov (pri
vzdialenosti novy 495 pc).
V r. 1977 uverejnil americký astronám Chevalier predpoklad, že obál-
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ky nov by mohli byt, po dobne ako
zvyšky supernov, zdrojem netepelného rádiového žiarenia, vznikajúceho pohybom rýchlych relativistických elektrónov v magnetických
poliach. Pozor'ovania získané 16.
júna 1983 pomocou anténnej sústavy
Very Large Array v Novom Mexiku
'na frekvenciách 1465 MHz (20,5 cm)
a 4835 MHz (6,2 cm) potvrdili silný
tok rádiového žiarenia z obálky GK
Per. Nameraný rádiový bok prekonal
teoretické odhady a očakávania. Na
frekvencii 1465 MHz d•osirahol rádiový tok hodnotu 8,4 mJy. To a zistenie určitej polarizácie rádiového
žiarenia GK Per na frekvencii 1465
MHz poukazuje na netepelný charakter pozorovanej rádiovej emisie,
aj keá určitý prispevok tepelnej rádiovej emisie na frekvencii 4835
MHz nie je možné vylúčit. Polarizácia znamená prítomnost magnetického po?a. Porovnanie rádiovej mapy obálky GK Per (obr. 1) s fotografickými snímkami obálky (obr. 2)
ukazuje, že rádiová a optická obálka
prakticky splývajú. Výbežky rádiovej emisie sa zhodujú s jasnými
vláknami na optických zobrazeniach
obálky. Mini•málna energia relativistických elektrónov a megnetických
polí v obálke GK Per sa odhaduje
na 9,0 . 10n J. Indukcia magnetických
polí je približne 6. 10-s T. Porovnanie uvedenej hodnoty energie s odhadovanou celkovou kinetickou energiou vzplanutia GK Per v roku 1901
(asi 10
J), vedie ku stan'oveniu
účinnosti premeny kinetickej energie
vzplanutia na energiu relativistických elektrónov a magnetických polí
na približne 0,9 °/e. Existujú náznaky, že účinnost tejto premeny je v
obálke GK Per ešte vyššia. Uvedená
hodnota účinnosti priblian•e o jeden
rád presa.huje účinnost pozorovanú
u mladých pozostatkov supernov
(Cas A — 0,20 °"o, Tychova hviezda
— 0,053 ° ‚ Keplerova supernova —
0,10 ° ó, SN 1006 — 0,023 °'o). Objav
netepelného rádiového žiarenia obálky GK Per dokazuje, že procesy pósobiace v rozpínal úcich sa obálkach
supernov (kinetické energia 104 J).
móžu prebiehat aj v ove?a menej
energetickom prostredí rozpínajúcich
sa obálek nov (kinetická energia
10u J).
ZDENÉK URBAN
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V prvej polovici marea, v krátkom časovom slede niekoPkých
dní, vyvrcholí program výskumu
Halleyovej kométy pomocou kozmickej techniky. Na ceste ku kométe je šes4 kozmických sond.
Tni z nich — dve Vegy a sonda
Giotto, ktoré majú najbohatšie
prístrojové vybavenie, preletia
cez hlavu kométy v tesnej blízkosti jej jadra. Od týchto sond
očakávame zásadné informácie
o zložení kométy a o procesoch,
ktoré v nej prebiehajú — i prvé
snímky kometárneho jadra v histórii. V podstatne vičšej vzdialenosti od kométy budú dve japonské sondy Suisei (Planet A)
a Sakigake (MS—T5) s prístrojmi na výskum plazmy a kamerou na snímkovanie vodíkového
obalu kométy. Daleko pred kométou bude americká sonda ICE
merať tok častíc slnečného vetra, ktoré ku kométe doletia o deň
neskór a tým prispeje k štúdiu
kometárnej plazmy.
Pozorovanie sond dopiní aj
ďalšia kozmická technika. Portrét Halleyovej komé ty v ultrafialovej oblasti dodá družica IUE
(International Ultraviolet Explorer) i sonda Pioneer Venus, zo
svojej dráhy okolo Venuše. Ultrafialové spektrá kométy bude
získavaf počas letu raketoplánu
Challenger malá, špecializovaná
družica Spartan; súbor astronomických prístrojov Astro 1, ktoré vyvinuli západoeurópske štáty, je pripravený na marcový let
raketoplánu Columbia. Na pozo-
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ku kométe
■ Vega 1
■ Vega 2
■ Giotto
■ Suisei (Planet A)
■ Sakigake (MS—T5)
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širokouhlá kamera
dlhoohnisková kamera
ultrafialová kamera
infračervený spektrometer
fotopolarimeter
trojkanálový spektrometer
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spektrometer
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objektom. Práve v čase jej najv5čšej jasnosti ju neuvidíme. Jej
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výškové rakety, Kuiperovo lietajúce observatórium — lietadlo
vybavené na astronomické pozorovania — a všetka dostupná
technika. Na kométu budú namierené dalekohPady a rádioteleskopy všetkých observatórií
sveta, na južnú pologuFu a do
oblastí Tichého oceánu sa vyberú expedície, aby pokryli pozorovacou technikou aj tie miesta
na Zemi, kde je málo profesionálnych observatórií.
V cele] svojej histórii — odkedy siahajú záznamy o pozorovaniach — nebola Halleyova kométa takým slabým, nenápadným
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poloha voči Zemi a Slnku je najmenej výhodná zo všetkých doterajších pozorovaných návratov.
Napriek tomu portrét Halleyovei
kométy, ktorý vznikne z množstva pozorovaní, novic nám o Icométach viac, než všetkv doterajšie pozorovania v histórii.

Sondy Vega 1 a 2, rovnako ako sondy typu Venera, od ktorých sú odvodené, sa skladajú z dvoch častí: preletovej a pristávacej. GuPovitá pristávacia časí sa pred príletom k Venuši
oddelí a zostúpi na jej povrch. Preletová častý pokračuje v lete
k Halleyovej kométe. Na snímke dolu detailne vidíme prístroje
pre presnú orientáciu sondy podYa hviezd.

zostupný modul
chladiaci systém

~

slnečné batérie

smerová
antena

vykurovacie
teleso
blok pristrojov
astroonentácie

automatická
stabilizovaná
plošina

prvá preletí popri Halleyovej
kométe Vega 1, sonda postavená v širokej medzinárodnej spolupráci ZSSR, Frrancúzska, členských štátov organizácie Interkozmos, NSR a Rakúska. Jej prelet
vo vzdialenosti 10 000 km od jndra
kométy je plánovaný na 8. marta.
O tni dni neskór ju bude nasledovat sesterská sonda Vega 2, ktorá sa má približiE •k jadru kométy
na polovičnú vzdi'alenost — 5000
km. Obe sondy sú vybavené dvoma televíznymi kamerami, širokouhlou a dlhoohniskovou. P•očas
najv5čšieh•o priblíženia má Vega 2
vyslat snímky, na ktorýeh bude
možné rozlíšit na povrchu kometárneho j•adra 100 metrové útvary.
Jadro Halleyovej kométy má podTa súčasných odhadov priemer
3-8 kilometrov. Rozisiahla žiariaca koma, ktorá ho obklopuje a nedáva možnost pozorovat ho astronomickými technikami zo Zeme,
siaha do vzdialenosti 50 tisíckrát
váčšej. Preniknút cez žiarivý obal
ionizovanej plazmy čo najbližšie
k j•adru a zistit jeho tvar, rozmery, štruktúru a albedo — to je
úloha, ktorú možno spinit len za
pomoci kozmických sond.
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Skúška prístrojov sondy Vega. V centre záberu vidíme automatickú stabilizovanú plošinu, dolu na schéme popis prístrojov. Na
plošine sú umiestnené pristroje, určené na výskum jadra Halleyovej kométy. Ich celková hmotnosE je 50 kg. rJlohou plošiny je naviesE pristroje do potrebného smeru. Pretože vzájomná rýchlosC
kométy a sondy je 78 ldlometrov za sekundu, plošina sa musí pri
prelete rýchlo otáčaE za jadrom kométy, pričom musí udržaE presnosi navedenia 5 oblúkových sekúnd. Plošina sa móže otáčaE
vo dvoch vzájomne kolmých osiach o ± 110, resp. o -I- 40 pri
masimálnej rýchlosti. Na nasledujúce,j strane sovietski a francúzski technici pri skúškach prístrojov sondy Vega. Na zábere dobre
vidno prístroje, umiestnené na plošine.

Automatická

stabilizovaná

plošina

1 — Elektronický systém televíznych kamier, 2 — trojkanálový
spektrometer, 3 — Infračervený spektnameter, 4 — detektor prachových častíc, 5 — chladiaci systém širokouhlej kamery, 6 — širokouhlá kamera, 7 — Dlhoohnisková kamera, 8 — chladiaci systém dlhoohniskovej kamery, 9 — elektronika dlhaohnis!kovej
kamery, 10 — chladiaci systém detektorov, 11 — Elektronika na
riadenie automatickej stabilizovanej prístrojovej plošiny
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PRISTROJE NA PALUBE SOND VEGA
— Televízne kamery (širokouhlá a dlhaohnisková) ; (Maďarsko, ZSSR,
Francúzsko)
— Systém pre spracovanie videoinformácií (Bulharsko, NDR, ZSSR, Francúzsko)
— Infračervený spektrometer (Francúzsko)
— Trojkanálový spektrometer (Bulharsko, ZSSR, Francúzsko)
— Detektor prachových častíc (ZSSR, Francúzsko, NSR)
— Hmotnostný spektrometer neutrálneho plynu (NSR, Maďarsko, ZSSR)
— Magnetometer (Rakúsko, ZSSR)
— Plazmový spektrcrcneter (Maďarsko, ZSSR, NSR)
— Spektrometer energeticky stabilných mastíc (Maďarsko, ZSSR, NSR)
— Analyzátor vyso&ofrekvenčmých vIn (ZSSR, Francúzsko)
— Analyzátor nízkofrekvenčných vIn (Polsko, ZSSR, ČSSR)
— Detektory prachových častíc (ZSSR)
— Optoelektronické zariadenie (ZSSR)
— Hmotnostný spektrometer prachových častíc (Maďarsko, ZSSR, NSR'
— Elektronické systémy ina spcaoovanie informácií (Maďarsko, ZSSR'

Najbližšie k jadru sa dostane
sonda Giotto, ktorú postavili západoeurópske krajiny združené
v Európskej korcniokej agentúre
(ESA). Táto sonda, ktorej prelet
je plánovaný na 13.-14. marta,
sa má priblížif k jadru Halleyovej
kométy na púhych 500 kilometrov
a farebné zábery jej televíznej kamery by mali na jeho povrchu zachytif 10 metrové detaily.
PROJEKT VEGA
V1ani v lete prešli obe sondy
Vega okolo Venuše, kde každá

z nich zanechala časí svojho nákladu — gulovitý pristávací modul — a odvtedy letia na stretnutie s kométou. Keď sa sonda priblíži ku kométe na 14 miliónov
km (dva dni pred stretnutím),
prístroje sa uvedú do činnosti a
začne sa prvá fáza výskumu kométy, ktorá potrvá dye hodiny. Na
nasledujúci deň, počínajúc od
vzdialenosti 7 miliónov km, budú
prístroje opál pracovaf dye hodiny. Vyvrcholenie programu začne
dye hodiny pred tesným priblížením zo vzdialenosti pol milión.a km

od kométy a potrvá celkove tni
hodiny. Samotný prelet v tesnej
blízkosti jadra bude trvaf iba pár
minút. Avšak možnosf dopravif
priamo do prostredia kométy na
každej sonde Vega 84 kg prístrojov, schopných robif merania zásadného významu, je vzácna príležitosf získaf bohatý súbor údajov, z ktorých sa bude celé roky
čerpaf pri výskume komét.
Podia tzv. l adového modelu,
ktorý vypracoval Whipple, je jadro kométy zmes zmrznutých plynov, zmiešaných s pevnými časticami — zlúčeninami kremíka resp.
uhlíka. V blízkosti Slnka sa lady
prudko vyparujú, pričom póvodné
molekuly sa štiepia na iány, ktoré
vytvárajú komu. Preto zistif zloženie póvodných, materských molekúl, možno len nepriamo, kombinovaním výsledkov viacerých
druhov meraní. Na meranie zloženia prachu a plynu v konve m:ajú sondy Vega a Giotto v princípe
rovnaké prístroje. Unikátnym prístrojom na sondách Vega je infračervený spektrometer, umiestnený na orientovanej plošine.
Z jeho meraní bude možné zistif
rozmery a teplotu jadra, hustotu
prachových častíc a získaf aj niektoré údaje o zložení materských
molekúl.
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Najbližšie zo všetkých sond sa má dostat ku Halleyovej kométe Giotto.
Farebné zábery jej televíznej kamery by mali zobrazit na povrchu kometárneho jadra 10-metrové útvary.

GIOTTO
Pýchou tejto sondy je farebná
televízna kamera (svetelnosf 1:6,
zorné pole 2,3°, f = 1 m) s dvoma
plošnými detektormi CCD v ohnisku. (Každý z nich sa skladá
z dvoch segmentov s počtom prvkov 238 X 292, umiestnených na
plóške 22 X 22 µm). Snaha dopra-

vit sondu čo najbližšie k jadru kométy — aj za cenu toho, že by
došlo k zrážke — je teda pochopitelná; sonda preto vysiela získané údaje na Zem priebežne (na
rozdiel od sond Vega, ktoré údaje
vysielajú zo záznamu).
Okrem kamery je na sonde devát dalších prístrojov: hmotnostné
spektrometre, detektory častíc,

Americká sonda ICE dostala až dodatočne, v r. 1982, štýri
roky po štarte, úlohy pri výskume komét. Ku kométe
Giacobini-Zinner a potom do okolia Halleyovej kométy
sa dostala sériou zložitých manévrov okolo Mesiaca.
Napravo japonská sonda Sakigake (MS-T5). Svojím pristrojovým vybavením, rýchlostou prenosu informácií aj
vzdialenosfou od kométy majú obe japonské sondy podstatne menej možností než Vegy a Giotto, avšak uhodne
zvolený program — precízne merania charakterjstík plazmy a snímkovanie vonkajšieho vodíkového obalu kométy
— dáva im dóstojné miesto pri výskume Halleyeovej kométy.
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magnetometer i malý refrakčný
fotometer, vybavený sústavou filtrov, ktorými možno zistovat relatívne zastúpenie jednotlivých jánov v konve.
Navigovat sondu, aby sa skutočne dostala tak blízko k jadru
kométy, nie je jednoduché. Dráha
Halleyovej kométy je sice na základe velkého počtu pozorovaní
(nielen súčasných, ale aj historických) vypočítaná velmi presne, ale
určit aj čas, kedy prejde daným
miestom dráhy, je podstatne zložitejšie. Aktivita kométy nie je
rovnomerná, a preto negravitačné
poruchy jej dráhy, výrazné najmá
pri prechode v blízkosti Slnka, nie
je možné vypočítat v dostatočnom
predstihu a s potrebnou presnostou. Preto bude treba dráhu sondy Giotto korigovat tesne pred
maximálnym priblížením. Spásob,
akým sa získavajú podklady pre
tento manéver, ukazuje, do akej
miery vyprovokovala Halleyova
kométa vedecké organizácie v ráznych častiach sveta k pružnej spolupráci. Pomocou rádiointerferometrickej siete NASA sa bude
určovat presná poloha sond Vega,
ktoré majú štvordňový náskok
pred Giottom. Riadiace stredisko
týchto sond v ZSSR zas dodá údaje o polohe sond voči kométe
získané na základe snímok. Z tohto súboru údajov bude možné určit polohu jadra kométy natoTko
presne, že miesto stretnutia kométy so sondou Giotto budú móct
v riadiacom stredisku vypočítat
s presnosfou na 100 km.

JAPONSKÉ SONDY
Fri tradičnej úcte, aká v Japonsku vládne ku kométam, neprekvapuje, že na výskum najslávnejšej z komét vyslali svoju prvú
medziplanetárnu sondu pomocou
vlastnej nosnej rakety. Projekt vyžadoval aj vybudovanie nového
telekomunikačného systému, avšak
pri velkorysých prostriedkoch,
ktoré uvolnila vláda na tieto účely, postupovali vývojové, konštrukčné a testovacie práce obdivuhodne rýchlo.
Hlavná sonda Suisei — Kométa
(pred štartom označená Planet A),
bude skúmaf Halleyovu kométu
zo vzdialenosti 100 000 km. Nesie
televíznu kameru, ktorá bude
snímkovaf vonkajší vodíkový obal
kométy v spektrálnej oblasti čiary
Ly«. Snímky budú s rozlíšením 30
km, avšak pri snímkovaní takého
rozsiahleho útvaru, akým je vodíková koróna, je to úpine dostačujúce. Porovnaním záberov za
dlhšie časové obdobie bude možné
určif rýchlosf, akou vodík unikajúci z jadra kométy pri rozklade
molekúl vody pribúda do vonkajšej korány.
O pol roka skór štartovala skúšobná sonda MS—T5, pomenovaná
Sakigake (Priekopník), s odlišným prístrojovým vybavením. Zameraná je na podrobné merania
charakteristík plazmy medziplanetárneho priestoru. Získané merania ukážu účinky slnečného vetra a magnetických polí Slnka na
tvar kométy a budú podkladom
ku štúdiu kometárnej plazmy.

OKOLO MESIACA
KU DVOM KOMĚTAM
Americkému Národnému úradu
pre výskum kozmického priestoru
(NASA) sa nepodarilo zrealizovaf
— a to najmá z finančných dóvodov — velkorysý projekt kometárneho výskumu pomocou špecializovanej kozmickej sondy, ktorá
mala okrem preletu okolo Halleyovej kométy další, ešte atraktívnejší bod programu — dlhodobý, vyše raka trvajúci let popri kométe
Tempel 2
Kozmos 5/1980).
Preto zostávala jediná možnosf —
využif na kometárny výzkum už
existujúcu kozmickú techniku.
Tieto snahy viedli ku zaujímavému riešeniu: využila sa družica
póvodne zameraná na iný účel, a
to ISEE-3 (International Sun-Earth Explorer), ktorá už od roku 1978 bola v kozmickom priestore, vo vzdialenosti 1,6 miliónov
km od Zeme. Premiestnif ju z póvodnej polohy v jednom z libračných bodov sústavy Slnko — Zem
a naviesf ju na novú dráhu vyžadovalo zložitú sériu manévrov,
ktoré trvali od júna 1982 do januára 1984 (pozni Kozmos 2,'1984).
leh zvládnutie bolo bravúrne — a
stará sonda s novým programom
a pod novým označením ICE (International Cometary Explorer)
vydala sa po piatich •obletoch Mesiaca na prieskum dvoch komét —
Giacobini-Zinner a Halley.
Na rozdiel od špecializovaných
sond Vega a Giotto vybavených
kamerami, dalekohladmi a dalšími prístrojovými vymoženosfami
na komplexný prieskum kométy,
má ICE iba obmedzené možnosti.
Pretože bula póvodne určená na
meranie intenzity magnetického
pola vo vzdialených oblastiach
zemskej magnetosféry a na meranie toku protónov slnečného vetra, možno ju využif aj na štúdium
plazmy kometárneho chvosta a
meranie toku nabitých častíc
v okolí kométy.
Pri výskume Halleyovej kométy
dodáva ICE údaje o intenzite .častíc slnečného vetra, prúdiaceho ku
kométe. Získa sa tým prehlad
o hustote toku protónov deň predtým, než častice slnečného vetra
doletia ku kométe. Dáva to podklad k podrobnejšiemu štúdiu
účinkov slnečného vetra na kometárnu plazmu.
(Pozn

Póvodne sa mali krajiny západnej Európy podielaf na prístrojovom vybavení .americkej sondy
na prieskum dvoch komét (Halley a Tempel 2). Tento projekt napokon nebol schválený a NASA
nevysiela na prieskum Halleyovej
kométy žiadnu špecializovanú
sondu. Preto Európska komická
agentúra ESA prijala rozhodnutie
vyslaf vlastnú sondu k Halleyovej kométe. Projekt bol odsúhlasený v roku 1980 a dostal názov
Giotto — podla renesančného maliara Giotta :di Bondone, ktorý na
freske Klaňanie králov v padovskej kapinke Scrovegni zachytil
kométu 'natolko verne, že niet pochybností o jej totožnosti s Halleyovou kométou -pri jej návrate
v roku 1301. Malba zobrazuje aj
zaujímavé detaily, ;aké •nie je možné zachytit bežnou fotografickou
technikou a považuje !sa za najkrajší „portrét Halleyovej kométy" (pozni Kozm'os 4/1983). Na vypustenie sondy Giotto využila
ESA aj vlastnú raketu Ariane,
ktorá štartovala zo základne v
Kourou v júli 1985.

PRVĚ VÝSLEDKY
Najdóležitejším bodom programu sondy ICE bol výskum kométy Giacobini-Zinner. Sonda preletela jej chvostom 11. septembra
1985 a poprvýkrát v histórii sa
naskytla možnosf priameho výsku-

mu kometárnej plazmy. Prelet cez
22 tisíc km široký chvost kométy
asi 7800 km za jej jadrom trval
pri rýchlosti sondy 74 000 km za
hodinu približne 20 minút. Pretože
sonda vyšla z tohoto stretnutia nepoškodená, zdá sa, že riziko nárazu častíc, ktoré sa oddelujú od
kometárneho jadra, nie je také
velké, ako sa póvodne predpokladalo.
Predbežné výsledky úspešného
projektu, ako ich zhrnul vedúci
Laboratória pre astronómiu a slnečnú fyziku Goaddardovho letového strediska v Greenbelte Dr.
John C. Brandt, publikovala NASA
vo svojom spravodajstve (NASA
News 2. 10. 1985). Vyplýva z nich,
že merania predovšetkým potvrdili a v niečom i spresnili súčasné
predstavy o kométaoh — avšak
nechýbajú ani prekvapenia.
Ked sa sondu približovala ku
svojmu cielu a dostala sa do oblasti pol milióna km od kométy,
registrovali jej pnístroje fažké
ióny s vysokou energiou — čo sa
pri kozmických letoch doteraz nezaznamenalo. Čím možno vysvetlif vysokú energiu týchto častíc
v okolí kométy? Molekuly, unikajúce z kometárneho jadra sa vplyvom ultrafialového žiarenia Slnka
štiepia na ióny a tie, urýchlovairié
účinkom slnečného vetra sa vracajú spál ku kométe ako vysokoenergetické ióny. Zdá sa teda, že
kométa nemá presne ohraničenú
rázovú vinu, ale namiesto toho sa
pri jej lete medziplanetárnym
priestorom vytvára široká a •rozsiahla oblasf v tvare U, kde je
výrazná turbulencia v dósledku
plazmy
interakcie
kometárnej
s protónmi slnečného vetra.
Merania sondy ICE zároveň potvrdili súčasné predstavy o vlastnastiach plazmového ohvosta kométy. Plazma je tu hustejšia a
chladsiejšia než v ok'olitom medziplanenárnom prostredí. Pni prelete cez 'kometánny chvost sa potvrdilo, že v jeho strede je úzka
oblasf neutrálneho plynu, čo ukazuje, že súčasné predstavy o magnetickom poli kométy zodpoved•ajú
skutečnosti.
Giacobini-Zinner je pomenne
slabá kométa s obežnou dobou šesf
a pol roka. Naprati tomu Halleyova kométa je ovela aktívnejšia,
jasnejšia. Pretože všetky sondy,
ktoré sa k Halleyovej kométe dostanú bližšie než ICE, majú prístrojové vybavenie aj na výzkum
plazmy, zí:skava sa tým možnosf
porovnaf údaje o charaktere plazmy dvoch rozličných komét. Aj
preto má ICE, hoci je pnístrojovým vybavením ovela chudobnejšia než Giotto a Vegy, nezanedbatelný význam pne kometárny
výskum.
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OKREM SOND
AJ DRUŽICE
Pozorovanie komét pommoeou družíc nie je už novink•ou. Prvenstvo má
družica OAO 2, ktorá už v roku 1970
pozorovala kométu
Tago-Sato-Kosaka.
K rozšíreniu našich
poznatkov o kométaeh významne prispela družioa IUE
Ul(International
traviolet Explorer),
která je ešte stále
v činnosti a využije
sa aj na pozorovanie
Halleyovej kométy.
Úlohou tejto druži- Kométa Bradfield v ultrafialovej oblasti spektra na
ce je získavat ultra- snímke družice IUE (International Ultraviolet Exfialové spektra. Od plorer).
svojho štartu v roku
1978 vyslala už 50 000 spektier nančné, teda najvýraznejšie spektastronomických objektov najróz- rálne čiary. Informácie z ultrafianejšieho druhu. Medzi objektami, 1•ových spektier 'dávajú proto
ktoré snímkovala, bolo 'aj do dvad- dóležité podklady pre spoznávanie
sat komét (prvou z •nich bola ko- chemického zloženia komét. ZatiaY
méta Seargent r. 1978). Družica čo vo viditernom žiarení (300vysiela jednak priame zábory ko- 700 nm) dominujú v .spektrách komét v ultrafialovom žiarení (.akým mét pásy kyánu a uhlíka (CN a
je i •snímka kométy Bradfield na C2), v ultrafialovej oblasti žiari
obrázku), ako aj ultrafialové predovšetkým neutrálny vodík H
'spektrá.
a radikál OH, ktoré vznikajú diHlavným 'dóvodom, prečo sa as- sociáciou molekúl vody — prevatronómovia snažia získat pozoro- žujúcej zložky Padového kometárvania komét v ultrafialovej oblas- neho jadra.
ti, je skutočnosf, že prvky najhojUž prvé pozorovania komét
nejšie zastúpené v kométach (vo- v ultrafialovej oblasti priniesli
dík, kyslík) a ich zlúčeniny majú dóležitý objav: zistilo sa, že kov spektrálnej oblasti ultrafialo- méta je 'do velkých vzdialeností
vého žiarenia (110-300 •nm) rezo- obklopená obalom neutrálneho vo-

dika. Rozmery vodíkovej korány
sú obrovské. ZatiaP čo samotné
jadro ométy má priemer iba niekoPkých kilometrov a koma, ktorej žiarenie pozorujeme vo viditeTnom 'svetle, siaha do vzdialenosti zhruba 50tisíckrát váčšej,
vodíková koróna sa ro~kladá až
do vzdialeností niekolkých miliónov kilometrov. Počet komét, ktoré pozorovala družica IUE bol už
dost veT'ký na to, aby bole možné
zistit, že velkost vodíkovej korány
— teda aj množstvo vody uvolňovanej z jadra kométy — vóbec
nezávisí od jasnosti kométy. Na
pozorovanú jasnost má vplyv najmi množstvo prachových častíc a
a iónov CO* a samozrejme vzdialenost kométy od Slnka.
Na pozorovanie Halleyovej kométy sa využije aj orbitálna časí
sondy Pioneer Venus (na kresbo
dolu), která je na obežnej drábe
okolo Venuše od raku 1979. Z tejto polohy bude •mat sonda kométu
vo výhPade aj v období jej prechodu perihéliom a bude ju móct
pozorovat 6 až 8 týždň•ov vo februári a marti. Hoci sonda bude od
kométy vzdialená 0,2 astronomických jednotiek, takže nie je možné využit na pozorovania ani
3,7 cm dalekohTad, ani mapovací
radar, z prístrojov na palube sondy sa na výslkume kométy vhodne
uplatní ultrafialový spektrometer.
Vo februári, krátko prod prechodom kométy perihéliom, má
raketoplán Challenger vyniest na
obežnú dráhu družicu Spartan
s dvoma ultrafialovými spektrometrami. Družica má pracovat 48
hodin, potom sa opat na palube
raketoplánu dostane na Zem. Preto družica nepotrebuje zariadenie
na prenos údajov: merania sa počas letu družice zaznamenávajú do
památi palubného mikroprocesora
a prehrajú sa až po pristátí.
Súbor astronomických prístrojov Astro, špeciálne konštruovaných pre lety raketoplánu, má sa
poprvýkrát dostat na obežnú dráhu začiatkom marta, pri sedemdňovom lete raketoplánu Columbia. Ako letoví špecialisti sú proto
vybraní traja astronómovia, odborníci na ultrafialovú astronómiu, ktorí budú počas letu pozorovat Halleyovu kométu pomocou
dalekohYadov observatória Astro
a dvoch širokouhlých 'kamier.
Okrem toho sa na pozorovanie
Halleyovej kométy využije už
opravená družica SMM (Solar
Maximum Mission), ako aj prístroje umiestnené na výškových raketách.
Spracovali: T. Fabini,
R. Piffl a P. Koubský

Sonda Pioneer Venus, vypustená r. 1978 na prieskum Venuše, použije sa aj
na výskum Halleyovej kométy.
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Snímky APN a IHW
Kresby J. Hidvéghy

Pristálie
v Afrodilinej
zemi
Z kozmodrómu Bajkonur 15. a
21. decembra 1984 odštartovala
dvojica sond Vega. Každá sonda
niesla gulovitý zostupný modul
na výskum Venuše, v ktorom bola
okrem pristávacej časti sondy aj
balónová sonda na výskum atmosféry. Po šiestich mesiacoch a
a prekonaní vzdialenosti 500 miliónov kilometrov dosiahli obe sondy svoj prvý ciel, Venušu: 9. júna
1985 sa od stanice Vega 1 oddelil
guPovitý zostupný modul a 11.
jún.a vstúpil do atmosféry Venuše.
Z neho na samostatných padákoch
klesali k planéte pristávací modul a balónová sonda. Balón sondy
s priemerom 3,4 m sa anapinil héliom a sonda vystúpila na letovú
hladinu 54 km nad planéto•u. Pri-

Zostupný modul sondy Vega: Šípkami je
po oboch stranách označené miesto, kde
sa guI'ovitý kryt zostupného modulu rpočas
letu cez atmosféru Venuše rozdelí. Potom
na samostatných p•adákoch klesá k planéte
pristávací modul a osobitne vrchná časí
krytu, z ktorej sa vysune balónová sonda.
1 — anténa, 2 — brzdiaci štít, 3 — analyzátor pódy, 4 — balónová sonda, 5 —
ultrafialový spektrometer, 6 — plynový
chromatograf, 7 — pristávací modul, 8 —
tlmiče, 9 — tepelný štít.
Zostupný modul sond typu Venera
sa využil na výskum Venuše aj pri
projekte Vega. Schéma ukazuje
okrem hlavných zariadení aj uloženie prístrojov ktoré boli na zostupných moduloch sond Vega 1 a Vega 2
shodné. Snímka Nore zachytáva kompletizáciu sondy pred štartom: pristávaciu časť sondy vkladajú do guPovitého krytu. Dolu záber z kontroly
prístrojov.
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tmostery Venuš

uvo6'nenie padaka
homého krytu

rozdelenee modu j O
na pristávac ou čast

~

cddelenie modulu
na pnoskurn planety

a čast s balonovou
sondou

/

tiaY nepreskúmanej, sa volilo tax,
aby sa každá sonda dostala na
iný typ územia: Vega 1 do oblasti
nížiny, Vega 2 na územie vyššie
položené o 1600 m, na kontinent
Alta Regio. Ako hlásila Vega 2,
teplota na mieste pristátia bola
733 Kelvinov (460 °C), atmosferický tlak bol 90-krát vyšší ak•o na
Zemi (pri hladine mora). Vega 1
mala podmienky ešte krutejšie.
Napriek tomu holi sondy v činnosti takmer hodinu (56 a 57 minút).
PRVÉ VÝSLEDKY

6

odhodenae
krytu
pristavacel

U

vystup ba0onovei sondy
na letovů hlad!nu

uvofnenie padáka balónovel sondy
odpojené horného krytu

uvofnenie balóna
a napinenie héliom

časti

odhodenie padáka

odhodenie záťaže

odpolen!e brzd!aceho
padáka a prostatie

~

stávací modul počas zostupu skúmal fyziškálne a chemické charakteristiky atmosféry Venuše a nakonec mákko průstál v rovníkovej
oblasti na nočnej strane planéty.
Preletová čast Vegy 1 minula Venušu vo vzdialenosti 39 000 km a
pokračovala v lete k Halleyovej
kométe. Vega 2 napodobnila svoju
predchodkyňu o štyri dni neskór.
Po rovnakých manévroch prešla
preletová a:st sondy 24 500 km od
povrchu
Venuše a
zamierila
k svojmu hlavnému cieTu —
k Halleyovej kométe.
ZOSTUP ATMOSFÉROU
Poldruhatonový pristávací modul sondy Vega zostupuje na padáku celú hodinu, kým mákko
pristane na povrchu Venuše. Za
ten čas sú v činnosti prístroje
na výskum zložena atmosféry.
Okrem snímačov na meranie tlaku
a teploty a hygrometra na zisfovanie množstva vodných pár, holi
na sondách Vega 1 a Vega 2 dva
prístroje určené na analýzu zloženia atmosférických plynov —
hmotnostný spektrometer (ZSSR)
a ultrafialový spektrometer (Francúzsko) a štyri dalšie prístroje na
výskum aerosolových častíc atmosféry: okrem merania tvaru a velkosti častíc zisfovalo sa ich che14

mické zloženie pomocou plynového chromatografu a hmotnostného
spektrometra.

Najzaujímavejšie sú výsledky,
ktoré priniesla analýza hornín.
Hoci róntgenový spektrometer
sondy Vega 1 zlyhal, pretože vrtacie zariadenie sa omylom spustilo
ešte po-čas zostupu atmosférou,
výsledky spektrometrov na Vege 2
sú — už na základe predbežného
vyhodnotenia — dostatočne presvedčivé, aby boto možné vyslovit
dóležitý záver: horniny na Venuši sú zložené z minerálov bohatých na hliník a kremičitany a
obsahujú málo železa a horčíka,
čo potvrdzuje, že horniny na povrchu Venuše — rovnako ako horniny na Zemi a na Mesiaci — grešli procesom roztavenia, pri ktorom tažšie prvky, napr. železo,
poklesli do vnútra planéty a vonkajšia kóra sa utvárala z Tahších
prvkov. Z rozboru hornín možno
usúdit, že Vega 2 pristála v oblasti starých hornín, aké sú aj na
mesačných pohoriach a na Zemi
z najstaršieho prvohorného obdobia.

ANALÝZA HORNÍN
Po pr'>,státí na povrchu planéty
začínajú svoju činnost dva spektrometre. leh úlohou je urobit rozdielnymi metódarni analýzu hornin na mieste pristátia. Gama
spektrometer zaznamenáva intenzitu rádioaktívneho žiarenia uránu, thória a draslika 40, teda
prvkov, ktoré sa vyskytujú v horninách zemského typu. Druhý,
rč!ntgenový spektrometer (na schéme) zaznamenáva, akú intenzitu
róntgenového
ži+arenia
vysiela
vzorka pódy po ožiarení rádioaktívnym železom a plutóniom. Touto metódou sa zistí príto-mnost
horninotvorných prvkov — kremíka, hlinka, horčíka a vápnika.
Oba tieto pristroje už bolí použité na výskum povrchu Venuše
(gama spektrometer na Venere
8, 9 a 10, róntgenový spektrometer na Venere 13 a 14). Použitie
oboch spektrometrov súčatsne na
analýzu rovnakej vzorky hornín
však umožňuje získat merania
dvoma odlišnými metódami. Preto
dvojica týchto spektrometrov bola
na oboch sondách Vega. Miesto
pristátia v Afroditinej zemi, za-

plutónium 238

vrtacie zariadenie

vzorka pódy
testovacia komora

Analýza hornín na povrchu Venuše
pomocou riintgenového spektrometra.
Vzorka půdy, ktorú odoberie z po-

vrchu vrtacie zariadenie a dopraví
do testovacej komory vo vnútri prístroja,

je vystavená žiareniu rádio-

aktívnych prvkov (plutónia 238 a
železa 55). Riintgenové žiarenie, ktoré potom vzorka vysiela, charakterizuje zloženie horniny.

BALÓNY
NA
VENUŠI
Dvesto rokov po bratoch Mongolfiérovcoch dostali sa balóny až
do atmosféry mého kozniického
telesa, Venuše. Našli tak svoje
uplatnenie aj v dobe raketovej
techniky, a to ako ideálny prostriedok komického výskumu. Zaujímavé možnosti využitia balónov
pre kozmický výskum podrobne
rozpracovali najmá vo Francúzsku
a od r. 1980 bol známy aj prvý
k•onkrétny plán mimozemského
balónového experimentu — výskum atmosféry Venuše pomocou
sond zavesených na velkých balónech, ktoré sa mali na Venušu
dopravit na sovietskych sondách
Vega. Tento experiment — i ked
v menšom rozsahu, uskutočnil sa
pri lete sond Vega 1 a Vega 2
v júni minulého roku.
MONGOLFIÉRY DO KOZMU
Balónový experiment, ktorý
vznik•ol v spolupráci Francúzs•ka
a Sovietskeho zvázu, mal byf póvodne súčasfou letu kozmických
sond Venera 17 a 18. Vývoj a výrobu balónov zabezpečovalo Francúzsko. Na balóny bol vyvinuty'
materiál hrúbky 250 m, zložený
z piatich vrstiev: vrchná vrstva je
z pohliníkovaného teflónu, ktorú
vrstva lepidla spája so strednou
vrstvou pohlinikovaného polyesteru. Ďalšia vrstva lepidla spája
strednú vrstvu s vnútornou vrstvou. Tá je z kevlaru, tkaniny z uhlíkových vlákien. Počítalo sa, že
hmotnosf celej meteorologickej
sondy bude 411 kg, z toho balón
125 kg, jeho gondola 250 kg, z čoho
25 kg sa rátalo na vedecké prístroje. Počas zostupu do atmosféry Venuše mal sa guPový balón s priemerom 9,2 metra napinif héliom

(39,7 kg) na výsledný objem 408
ms. Táto aerostatická sonda mala,
unášaná zonálnym prúdením atmosféry Venuše, letief vo výške 54
km nad povrchom v rovníkovej
oblasti a počal 24-hodinového letu
z nočnej na dennú stranu planéty
prejsf dráhu v dlžke približne
10 000 km. Na prvý pohTad krátku
životnost sondy podmieňuje práve
prechod z nočnej na dennú stranu
planéty: ked sa balón bliži z nočnej strany k terminátoru, zahrieva sa a prebyto€mý plyn sa ventilom vypúšfa tak, aby sa v balóne
udržiaval stály tlak 47 milibarov.
Ked sa takto balón dostane na
dennej strane do oblasti, kde je
Slnko v zenite, plynu už je pomerne málo, takže neskór v chladnejších oblastiach sa už balón neudrží na póvodnej letovej hladine
a postupne klesá do hustejšich a
horúcejších vrstiev atmosféry —
kde už činnost prístrojov končí.
Počas letu mala sonda meraf teplotu, tlak, rýchlosf a nárazy vetra
a získat dalšie dóležité meteorologické údaje. Tento experiment sa
však nakoniec nerealizoval.
Neskór sa ukázalo, že v pristávacej časti sond Venera zostáva
ešte možnost umiestnit balónovú
sondu — hoci podstatne menšiu.
Tento experiment sa uskutočnil na
sondách Vega.
V ATMOSFÉRE VENUŠE
Sonda zavesená na balóne má
tvar valca (priemer 13 cm, výška
100 cm), ktorého hmotnosf je 6,7
kg. Hmotnosf fondy spolu s balón•om je 21 kg. Balón vyvinuli
v Sovietskom zváze pod vedením
člena korešpondenta AV ZSSR V.
Kovtučenka a R. Kremňova, sondu
skonštruovali francúzski odborníci.
V atmosfére Venuše plávali
sondy vo výške 54 až 55 km, kde
tlak dosahuje 0,5 atmosféry a teplota +40 °C. Táto výška zodpovedá
n•ajhustejšej časti oblačnej vrstvy
Venuše, v ktorej, ako sa predpokladalo, by sa mala najzreteTnejšie prejavif tzv. superrotácia
atmosféry Venuše (atmosféra v
týchto výškach stihne urobif úpiný obrat okolo planéty za 100
hodín). Hlavnou úlohou experimentu bole získanie nových informácií o dynamike atmosféry
Venuše. Každá sonda pracovala
46 hodin a za tento čas ju vietor
unášal 12 tisíc kilometrov. Prístroje na sonde merali teplotu,
tlak, vertikálne nárazy vetra, dohTadnosf cez oblačnú vrstvu, priemerné osvetlenie a registrovali
svetelné záblesky. Let sondy začal
na nočnej a skončil na dennej strane Venuše.
Vedeckú hodnotu aerostatiekého
experimentu v atmosfére Venuše
podmieňoval objem informacií pni-

jatých na Zemi. Pretože signály
sond boli neobyčajne slabé a skryté vo velkom šume, bole potrebné
zorganizovat ich sledovanie tak,
aby sa doň zapojil podia možnosti
čo najváčší počet velkých svetových rádioteleskopov. Zároveň
bole nutné vypracovat metódu na
vydelenie signálov od šumu. Tieto
náročné úlohy sa podarilo spinit
vdaka širokej medzinárodnej spolupráci. Signály aerostatických
sond prijímali prakticky všetky
váčšie rádioteleskopy sveta. Bole
tak možné registrovat telemetriu
ze sond a meraf inh rýchlosf a
súradnice s maximálnou presnostou po celý čas ich práce. Prácu
medzinárodnej siete odborne riadili francúzsky akademik J. Blamont a americký rádioastronóm
R. Preston. Rádioteleskopy súčasne so signálmi aerostatickej sondy
v rovnakom rozsahu prijímali a
registrovali aj oporné signály zo
sond Vega 1 a Vega 2. Umožnilo to
vylúčif skreslenia spósobené medzi.planetárnym prostredím a ionosférou Zeme. Trasy samotných
sond Vega sa s vysokou presnostou určovali rádiointerferometricky podia ich uhlových vzdialeností
od mimogalaktických zdrojov rádiového žiarenia — kvazarov. Výsledná presnosf merania súradníc
aerostatických sond dosiahla zhruba 10 km, presnosf merania ich
rýchlosti asi 1 m "s.
Spracovanie informácií sa robilo expresne (prakticky v reálnom
čase) v Jevpatorii, Madride a Goldstone. Koordinácia pozorovaní prebiehala medzi Ústavom kozmických výskumov AV ZSSR a francúzskym strediskom v Toulouse.
Výsledky týchto prvých meraní
ukázali v oblačnej vrstve Venuše
existenciu anomálnych aktívnych
pr•ocesov, ktoré sú charakteristické mohutnými stúpajúcimi a klesajúcimi prúdmi. Let sond prebiehal v róznych prostrediach. Pozdlž
celej trasy prvého balóna bole teplejšie o 8 °C. Kecl druhá sonda
prelietala nad 5-kilometrovou vyvýšeninou v oblasti Zeme Afrodity, dostala sa do akejsi vzdušnej
jamy, kde prudko klesla asi o 1,5
km. Obe sondy zaregistrovali na
nočnej strane zmeny intenzity
osvetlenia pozadi•a, které móžu súvisief s infračerveným žiarením
povrchu Venuše alebo so zvláštnymi pro cesmi v atmosfére.
Výsledky aerostatického experimentu sa majú spraeovaf do konca
roku 1986. Aj z predbežných výsledkov však vidno, že nový spósob výskumu cestou balónových
experimentov úspešne otvoril kvalitatívne novú etapu ve výskume
atmosféry nielen Venuše, ale neskór aj dalších telies slnečnej súROMAN PIFFL
stavy.
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Amatérski astronómovia z Kysuckého Nového Mesta dokončili v tomto roku výstavbu svojej hvezdárne,
najnovšej stavby tohto druhu na
Slovensku. Typické kupoly týchto
hvezdární, postavených zvačša svojpomocne, v rámci akcií „Z" ,sú najvidi'telnejším symbolom nevídaného
rozmachu jednej z najstarších zárub
rudstva. Desiatky 'amatérskych astronórnov a stovky dalších príležitostných nadšencov vanujú stále viac
volného času pozorovaniu oblohy.
Je už u nás mnoho miest a dedín,
kde sa stretávajú okolo dalekod-iladov i v teréne pod hvlezdnou oblohou členovia i fanúšikovia jednej
z naj•mladších organizácií, združujúcej skupinu rudí s vyhraneným záujmom — Slovenského zvi zu astronómov amatérov (SZAA), V Kysuckom Novom Meste, na dohrad od
kupoly najmladšej hvezdáree na Slovensku, zišli sa v piatok 13. septembra 1985 sovenskí amatérski astronómov ia na svojom tretom Valnom
zhromaždení, aby zhodnotili svoju
činnost, vymenili sš skúsenosti a
prediskutovali dalšie možnosti rozvoja ako i náplň práce svojej organizácie.
Správa o činnosti za uplynulé obdobie, ktorú prečítal odstupujúci
predseda Milan Bélik, nebola dlhá.
Nie snád preto, že by členovia SZAA
vyvíjali takú slabú činnost (živá diskusia bola důkazom mimoriadnej aktivity a životaschopnosti jednotlivých pobočiek Zvázu), bola to však
činnost nekoordinovaná, nevykazovaná, nepodchytená. Niežeby nezdokumentovaná činnost nemala hodnotu. Naopak: zmyslom každej, aj
inštitucionalizovaoej záruby je predovšetkým slobodný výber činnosti
vo vornom čase, zmyslom činnosti
SZAA je demokratické sebarealizácia každého jednotlivca, ktorému astronómia učarovala. Ale i najaktívnejšia a najtvorivejšia skupina bez
spátnej všzby, bez sebadokumentácie je v dnešnej dobe istým anachronizm•om, pretože sa zbavuje
možnosti aktívne působit na ostatné,
sesterské pobočky a naopak, sama
súc izolovaná, nemůže prijímat podnety pre obohatenie vlastnej činnosti.
Hranie sa na vlastnom piesočku, ako
nás poučujú početné prikiady, skór
či neskór prechádza do stagnácie a
úpadku. Ostro'vná .činnost jednotlivých pobočiek SZAA je možno prejavom zotrvačnosti návykov z pomerne nedávnych čias, ked amatérska astr•onómia bola koníčkom iba
niekorkých osamelých pozorovatelov,
či výrazom všeobecnej nechuti koníčkárov zatažovat sa administratí-

you. Svoju rolu však istotne zohral
aj pasívny spůsob riadenia organizácie v posledných rokoch. Práve
preto boto úlohou Valného zhromaždenia oživit činnost Zvázu, 60
presvedčivo dokumentuje i návrh
nových stanov i plodné diskusie,
ktoré priniesli mnoho podnetov na
ich vylepšenie.
V diskusii sa ukázalo, že jednotlivé
pobočky majú záujem stretávat sa,
vymieňat si skúsenosti, koordinovat
Svoju činnost, konfrontovat výsledky svojej práce, inšpirovat sa navzájom a naplňat tak bil základné
funkcie organizácie ako takej:
1, poskytovat všetkým členom možnost pinej sebarealizácie a aktívneh•o využívania volného času

2. působit vo svojom okolí ako spoločenská organizácia, podierajúca sa
na utváraní spoločenského vedomia
3. vytworit predpoklady pre postupné
zapájanie sa do odborných pozorovatelských programov.
Valné zhromaždenie zvolilo nového predsedu a nové predsedníctvo
SZAA. Ladislav Košinár, nový predseda Zvázu (viď náš portrét) i mená
ostatných členov predsedníctva (Milan Bélik, Michal Havrilák, Ján Mackovič, Mária Gállová, Peter Pollak,
RNDr. Pavol Rapavý, Ing. Gustáv
Skřivánek a RNDr. Ján Štohl, CSc.)
by mali byt zárukou, že Slovenský
zváz astronómov amatérov, opierajúc sa o najvitálnejšie pobočky, bude
organizáciou, ktorá nielen pevne

Amatér! z Kysuckého Nového Mesta majú najmladšiu hvezdáreň na Slovensku. Postavili ju svojpomocne, v rekordnom čase, za necelé štyri roky.
Na nasledujúcej strane vidíme hvezdáreň rok po započatí stavby (1982).

Diskusia na Valnom zhromaždení SZAA priniesla
mnohé zaujímavé podnety.
Najzaujímavejšie z nich, najm tie, čo sa týkajú námetov
na cYalšiu prácu Zvdzu, premietli sa aj do našej ankety.

Ing. Gustáv Skřivánek, Kysucké
Nové Mesto, predsed.a Miestnej
organizácie SZAA

Ing. Gustáv Skřivánek (druhý zlava) ukazuje účastníkom Valného zhromaždenia vybavenie novej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste, na budovaní
ktorej sa zaslúžil podstatnou mierou.
stmelí, ale aj tvorivo usmerní a skoordinuje činnost širokej obce astronómov amatérov. V tejto činnosti sa
móže SZAA pine spoliehat na všestrannú podporu straníckych a vládnych orgánov, čo dokumentovali aj
podnetné a kritické vystúpenia súdruhov Štefana Kopčana z odboru
kultúry ÚV KSS a Františka Karasa,
riaditela odboru osvety Ministerstva
kultúry SSR.
Počínajúc týmto Valným zhromaždením marií sa aj sídlo Zvázu, ktorým sa stáva Bratislava. Doterajšie
skúsenosti ukázali, že organizácia
cele] činnosti nemá že spočívat len
na dobrovolných funkcionároch, a
pieto Zváz dostáva dye systemizované miesta pre rtadnych pracovníkov. Jedným z nich je s. Ján Mackovič, tajomntk organizácie, ktorý

donedávna radil oblast amatérskej
astronómie ako pracovník odboru
osvety Ministerstva kultúry SSR.
Zváz má teda dost priestoru pre dalšie rozvíjanie svojej činnosti, záleží
teda iba na členoch a na novozvolenom vedení, ako dokážu zlepšené
podmienky pramenit na novú kvalitu.
Na záver svojho rokovania účastníci III. Valného zhromaždenia
SZAA zaslali Československému mierovému výboru v Prahe rezolúciu,
v ktorej za všetkých astronómov
amatérovi vyjadrujú podporu úsiliu
o zachovanie mieru, odsudzujú stupňujúce sa zbrojenie a vyjadrujú rozhorčenie nad snahami USA o militarizáciu kozmiakého priestoru.
Snímky: R. Pif fl

Pobočka Zvdzu bez hvezdlárne je
ako šuster bez kopyta. Tak z hradiska pestovania astronómie ako záruby, ako i z hradiska všestranného
pósobenia na rudí v procese svetonázorovej výchovy. Každý, kto má
možnost ucelit si predstavu, ktorú
získal čitaním, alebo na prednáške
pohradom do hvezdárskeho ďalekohradu, je prístupnejší vedeckým argumentom, ochotnejšie koriguje svoje predstavy a názory. Ohromný význam hvezdárne v našich podmienkach vidlím aj v konkrétnej možnosti
uspokojovania vedychtivej mládeže,
jej prirodzenej zvedavosti najm¢ vo
veku, keá si ešte iba formuje svoj
systém hodnót, svoje predstavy o
svete.
U nás na Kysuciach je problém
citlivého formovania svetonázoru
zvlášt akuálny. Aj medzi mladými
ruďmi je ešte veta takých, čo sa nevysporiadali z náboženstvom. Preto
sme vermi vďační miestnym orgánom — osobitne by som chcel spomenút pomoc predsedu MSNV v Kysuckom Novom Meste, súdruha
Boželníka — ktorí pochopili mnohostrannú funkciu hvezdárne a pomáhali nám, v spolupráci s podnikom
ZVL Kysucké Nové Mesto, získat
prostriedlky, zabezpečit materiál i
kapacitu na jej výstavbu. Šestnást
členov našej pobočky Zvdzu a desiatky dalších brigádnikov odrobili
na stavbe tisíce brigádnických hodín. No nestretli sme sa iba s pochopením. Na hvezdárni sme ešte ani
nestihli položit základy a už sme sa
dostali do kázní farára, ktorý v meste donedávna pósobil. Zobral si na
mušku nielen hvezdáreň, ale aj mňa,
ako vedúceho pobočky SZAA a div
nás neoznačil za nástroj diabla. Neostalo to bez následku. Mnohí rudia,
s ktorýni som roky dobre vychádzal,
súkromne i ako námestník vo fabrike, začali na mňa zazerat, ba niekorkí sa odhodlali vyhodit mi moju
bezbožnost na oči osobne. Niekedy
som mal pocit, skoby sme nežili
v dvadsiatom storočí, ale napokon
ma všetko iba utvrdilo v tom, že
naša práca má zmysel. Všetci sa už
tešíme, pripravujeme, diskutujeme
o budúcej nápini našej práce; omína
nás iba, že ešte stále nie je jasné,
kto bude našu hvezdáreň prevádzkovat. Odl Zvdzu čakáme, že pomóže
túto dilemu vyriešit. Nielen kvóli
nám, ale ako precedens pre druhých,
veď ako vjem, svoje hvezdárne sa
v najbližších rokoch priberajú stavat aj ďalšie pobočky Zvdzu v róznych okresoch Slovenska.
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Astronónimusí státna zemi
Na otázky Kozmosu odpovedá PhDr. František KARAS, riaditel'
odboru osvety Ministerstva kultúry SSR.
Kozmos: Nikdy v minulosti nepestovali
Tudia tork10 koníčkov ako dnes. Nikdy
v minulosti •nep!ocitoval človek tak intenzívne potrebu cieTavedome využívat
volný čas ako v poslednej tretine tohto
storočia. Svedčí o tom neustále rastúci
počet členov najmozličnejších záujmových organizácií. To, čomu sa kedysi
venovalo zopár samotárov alebo vyvolených, pestujú dnes tisíce a nikdy nevznikalo borko nových zvázov, klubov,
záujmových združení ako v posledných
rokoch. . .
Dr. Karas: Moderný človek sa učí využívat volný čas, pociťuje potrebu využívat ho aktívnejšie, zmyslupinejšie,
kultúrnejšie. Nebývalá aktivita koníčkárov je vyjadrením neustále sa vozširujúcej palety potrieb socialistického
človeka, je vyjadrením túžby po sebarealizácii i mimo praoovného procesu,
je praktickým dósledkom neustále lepších podmienok, ktoré vytvára naša spo1=očnost pre všestranný rozvoj človeka.
Všestranný rozvoj človeka musíme chápat ako podmienku, kvalitatívny obsa:i
i meradlo životnej úrovne. Životnú úroveň, kvalitu života nemóžeme chápat,
ani ju vytvárat iba ako kvantitatívne
rozmnožovanie hmotných potrieb, vyjadrujúc ju počtom postavených domov,
rastom spotreby =najruzličnejších predmetov, či výškou úspor v bankách. Výlučne kvantitatívne vykazovanie životnej úr+ovne by nás nutne priviedlo ku
konzumnej jednostrannosti, ktorá nemóže byt cieTom socialistickej spoločnosti. Základnou súčastou kvality života je
i spósob, ako hmotné potreby využívame, sú to i podmienky, v ktorých človek
aktívne, tvorivo a uvedomele pestovat
svoje záluby.

gány; skór či neskór sama nájde cestu
do organizácie, ktorá združuje Tudí
s rovnakou alebo príbuznou zálubou.
Je =to pre nich výhodné nielen z hradiska prostriedkov, ktoré móžu využívat, ale najmá z hradiska podnetov, odbornej a metodiokej pomoci, vďaka
ktorej móžu svoju zárubu pestovat .pinšie a užitoč+nejšie. Zdčrazňujem m ó ž u,
ale nemusia. Stáva •sa, pravda, v p+oslednom čase stále častejšie, že vznikne
skupina, ktorá sa venuje novej zárube.
Je akýn si zárodkom novej potmeby, novej možnosti využívania volného času.
Máme skúsenosti, že neostane dlho jedinou, že jej príklad budú na tomto
poli čoskoro nasledovat mé skupiny.
Tak akosi v našom historickom vývoji
sa tvorili zárodky nových záujmových
spol+očensských organizácií. Pravda, vždy
záležalo na tom, do akej miery bol nový
koníček prínosom z hradiska kritérií
všestranného rozvoja človeka v našej
spoločnosti. Ak je prínosom, potom nič
nestojí v ceste tomu, aby nová záruba
dostala podporu, vrátane finančnej. Spoločnost má záujem podporovat každú
činnost, která umožňuje pinšiu sebarealizáciu človeka. Spoločenské prostriedky však nie sú neohraničené, treba ich uvážlivo rozdelovat v priestore
i čase, pričom hlavným kritériom by
nemali byt osobné konexie, či lokále
protekcionárstvo, ale •najmá 'reálne záruky efektívneho spoločenského využitia týehto prostriedkov.

Kozmos: Vytvárat podmienky je široký
pojem. Ani najosvietenejšia inštitúcia
nemóže predsa predvídat všetky potreby
socialistického človeka, ba mnohé sa
jej, z hradiska základných cielov nalej
spoločnosti i momentálnych množností
(mám na mysli i prostriedky) móžu zd.at
c rajové, či škodlivé.

Kozmos: Nedávno zasadalo Valné zhromaždenie Slovenského zvázu as.tronómov amatérovu. Z hradiska návratnosti
vynaložených prostriedkov sa ich záruba mnohým zdá spoločensky málo efektívnou činnostou, v porovnaní naapríklad s činnostou záhradkárov, či drobn+ochovateTov. Preto amatérovi astronómovia tažko získavajú prostriedky na
nákup prístrojov, či na stavbu pozorrovateBní a minihvezdární, a to napriek
tomu, že vdaka vynachádzavosti i množstvu dobrovorne °odpracovaných hodín,
dokážu náklady podstatne znížit.

Dr. Karas: Pesbovanie koníčkov je vo
váčšine prí•padov vyjadrením slobodnej
volby človeka, ktorý pociťuje potrebu
realizovat sa vo vornom čase tým, alebo oným spósobom. Takáto potreba
vzniká spontánne, nemožno ju ani naplánovat, ani naorganizovat. Ak je takýto človek silnou osobnostou, ak svojou činnostou dokáže zaujat, aktivizovat a združovat okolo seba Tudí, vznikne skupina, ktorá začne vyvíjat nejakú
činnost. Je to proces prirodzený, organický a svojou podstatou hlboko demokratický. Členovia takéhoto združenia
si sami volia náplň práce a :na čele
skupiny stoja rudia, ktorí sú prirodzenou autoritou. Ak sa takéto združenie
zameriava na zárubu, ktorá je už inštituci!onalizovaná, má svoj zváz, svoje or-

Dr. Karas: Niekedy sa naozaj nedoceňuje skutočn•ost, že prostriedky vynaložené na •kultúrny, svetonázorový rozvoj človeka sa zhodnocujú ináč ako
prostriedky vynaložené na mé, zdanlivo spoločensky efektívnejšie koníčky.
Výsledky často sa ukážu až po rokoch,
neraz až v dalšej generácii. Dejiny Tudského poznania svedčia o tom, že astronomické poznatky sa vždy významne
podierali na premenách ludského vedomia, boli zbraňou v rukách najpokrokovejších Tudí v boji proti 'konzervativizmu a tmárstvu, boli zdrojam i súčaSto.0 pokrokového svetonázoru. Aj dnes
asrtronómia v procese formovania spoločenského ved=omia má svoju nezastupitelné úlohu. Poskytuje presvedčivé argumenty o hmotnej podstate sveta,
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argumenty, ktoré utvárajú vedeoký svetonázor nášho súčasníka, najmá mládeže. Často sa však astronómia vidí len
peknou a užibočnou zálubou, ktorá móže
ale nemusí, nie je tak velmi dóležitá.
A poskytnút prostriedky na ňu stojí
v poradí dóležitosti často až kdesi na
poslednom mieste. Asi .preto nemá napr.
naše hlavné mesto doteraz ludovú hvezdáreň, či planetárium.
Kozmos: Dóležitú úlohu pri popularizácii nových poznatkov „vetkej astr•onómie" majú astronómovia amatéri,
združení nielen okolo hvezdární, ale
v posledných rokoch aj vo svoj•om zváze. . .
Dr. Karas: Vieme o tom a velmi si
každú činnost v tomto zváze ceníme,
najmá kvóli jej pozitívnemu vplyvu na
mládež. V mestách, kde pósobia pobočky Slovenského zvázu astronómov amatérov ich členovia nado+búdajú nový
svetonázorový pohlad i záujem o prírodné vody. Prednášky, výstavy, besedy majú pozitívny vplyv najmá na
mládež, ale aj na staršiu generáciu.
A práve v tom musíme vidiet tú návratnost ekonomických prostriedkov
vynaložených na činnost astronómov=koníčkárov, návratnost, ktorú zatiar
tažko vieme vyčíslit.
Kozmos: Osvetová činnost astronómov
amatérov má už u nás dlhú tradíciu.
Nazdávam sa však, že človek sa nesláva astronómom amatérom preto, aby
mohol kvalifikovanejšie prednášat, ale
najmá pralo, aby mohol pozorovat. Pobočky zvázu však zatial nemajú dostatok kvalitných daleko.hTadov, pričom
tie, ktoré majú, si amatéri váčšinou postavili sami.
Dr. Karas: Slovenský zváz astronómov
amatérovi vinni potichu oslávil malé jubileum — 15. výročie svojho založenia.
Po dlhých rokoch stagnácie, najmá
jeho Ústredného výboru, sa gpát prebudil k aktivite, a prejavuje svoju
životaschopnost: má zázemie zaangažovaných členov v niektorých meltách
Slovenska, ktorí v skromných podmien-

Dr. Karas: Túto otázku možno postavit
aj širšie — prečo vlastne existujú koníčkári. Prečo Tudia spievajú, hodi majú gramofón, alebo načo si radioamatér
stavia jednoduchú kryštálku, keď má
doma oveTa kvalitnejšie rádio. Rovnako
aj pohIad cez áalekohTad (najmá vlastnoručne vyrobený) je pre človeka čosi
vzácnejšie než sebadokonalejší obraz
v televízii. Každý amatér zakúsil — a
aj po rokoch spomína na ten pocit —
keá prvýkrát videl cez ďalekohlad na
vlastné oči Saturn či Jupiterove mesiace. Okrem toho, amatéri sa nielen
dívajú na oblohu, ale aj pozorujú — či
už Sinko, premenné hviezdy, meteory,
zákryty telies, zatmenia, a svoje pozorovani.a aj spracúvajú. Čím viac vnikajú do problematiky, čím viac sú zainteresovaní, tým zaujímavejšie je toto
dobrodružstvo poznávania, ktoré poskytuje vžčšie možnosti -aktivizácie človeka než podnety sprostredkované cez televíznu obrazovku. Ďalej bba spomenúf, že pozorovania skúsených, vyspelých amatérov sú cenné aj pre samotnú
astronómiu. Aspektov, prečo je amatérska astronómia zaujímavá, prítažlivá,
a aké poskytuje možnosti pse rozvoj
človeka, je teda celý rad.

jednot-

Kozmos: I',udí, ktorí si stavajú amatérke ďalekohTady a majú záujem o pozorovania, je stále viac. Dovolte mi kacírsku otázku: prečo vlastne títo koníčkári pozoruj oblohu cez svoje malé
prístroje, keď podstata výkonnejšie,
obrie ďalekohTady, ba dokonca aj kozmické sondy, nám sprostredkúvajú
oveIa lepší obraz vesmírnych telies,
ktorý vďaka televízii alebo filmu móžeme sledovat v zaujímavom podaní,
dopinenom aj o odborný výklad?

astronómov — amatérov by mel pne
svojich členov pinit tú istú funkciu
ako Slovenská astronomická spoločnosf pre profesžonálnych astronómov.
Predovšetkým by im mal umožňovat
vstup na hvezdárne, mal by sa snažit' upravit vztahy s hvezdárňami
tak, aby čo najvžac členov malo pravidelnú možnost pozorovat objekty
svojho záu jmu pomocou kvalitných
prístrojov, ktoré na hvezdánňach sú,
ale nie všade bývajú pine využité.
Iba po prekonaní tejto organizačnej
bariéry bude mat zmysel cielavedoDr. Karas: ObTuba vedeokej fantasti- me usmerňovat činnost astronómov
— amatérov smerom k vyspelejšieky vyplýva z pozitívnej a tvorivej pomu pozoroveniu, prípadne ich zapotreby človeka, z potreby nazerat do bujit aj do niektorých pozorovacích
dúcnosti, modelovat perspektívu . . . Dobprogramov.
rá sci-fi literatúra pozi•tívne utvára
Pokladám za nevyhnutné skvalitčloveka, núti ho rozmýšTat o základných
Tudských otázkach . . . Asbronómia za- ' nit a diferencovat metodické materiály pre členov Zv¢zu a zároveň
sa, ako exaktná veda, zavracia fantávytvorit podmienky pne pravidelnejziu do koTají rozumu. Ak sa spájajú
šie stretávanie sa členov jednotlizáujmy astronómov amatérov a scifisvých pobočiek Zvi zu. Zváz predsa
tov, treba to len podporovat. Každá
nemóže existovat iba ako organizácia
záujmová skupina, či už je to krúĎok,
o sebe nič nevedžacich pobočiek, ktoklub a pod., ak je v správnych rukách,
rých členovža sa stretávajú iba
pósobí na správnom mieste a na správnáhodne. Nebolo by od veci pouvanom triednom princípe, je socialisticky
žovat, kde by mohli amatérski astroorientovaná, móže byt spoločensky ušinómovia uverejňovat výsledky svotočná. To platí aj o sci-fi záYubách.
jžch pozorovaní. Maďarskí astronómovia — amatéri vydávajú vlastný
Kozmos: Nepodarilo sa nám zistit, kolčasopis Meteor, ktorý obdivuhodne
iko astronomických krúžkov pracuje na
pružne prináša informácie pre pozoSlovensku. Odhady kolíšu od dvesbo až
rovatelov a zároveň publikuje ich
do tisíc. Pravda bude, ako to už býva,
výsledky, často velmi zaujímané.
kdesi uprostred. V diskusii na Valnoan
zhromaždení sa vyskytli názory, že tielivými pobočkami Zvázu by mala
to krúžky by mali dostat možnost stat
velký význam aj pri prekonávanž
sa kolektívnymi členmi Slovenského
niektorých chronických fažkostž pri
zvázu astronómov amatérov. Iné hlasy
zabezpečovaní výstavby hvezdární a
sa ozvali proti. Aký je váš názor?
obstarávaní prístrojového vybavena.
Keby podnik, ktorý vyrába napniklad kupolu pne jednu hvezdáreň,
Dr. Karas: Astronómovia amatéri, tak
mohol vyrobit' hned tni, vyšlo by to
ako všetci dobrovolní členovia a kolacnejšie aj pne objednávatelov, aj
níčkári, by najradšej pracovali bez adpne výrobcov. Ospech rubriky „Naministrovania. Preto sa často uskutočpíšte o svojom ďalekohiade", ktorú
ňovaná činnost stráca, nevykazuje sa —
zaviedla redakcia Kozmos, zasa ukaa ,potom nie je ani evideaicia presná.
zuje, že výmena skúseností, vtipných
Oficiálna štatistika za rok 1984 rátala na
nápadov, aké majú amatérski konSlovensku 703 záujmových astronomicštruktéri ďalekohiadov, tipov na obkých krúžkov. Nazdávam sa, že netrestarávanže materiálu, či súčiastok,
ba, aby všetci ich členovia boli i členpomáha ťak aj mým prekonávat tažmi SZAA. Ale mali by v ňom byt všetci
kosti.
skúsení astronómovia, učitelia astronómie, vedúci astronomických krúžkov,
Juraj Gómiiri, zakladatel hvezodborní pracovníci hvezdární a pod.
dárne v Rožňave
Kolektívnymi členmi zvázu by mohol
byt každý astronomický krÚžok a mali
V poslednom čase stále počúvam
by byt všetky Tudové hvezdárne a ashlasy, že by sa členmi Zvi zu mali
tronomické pozorovateTne, prípadne mé li stat všetci školáci, ktorí pracujú
kuLtúrne zariadenia. Zavázovalo by ich
v astronomických krúžkoch. Nehneto, aby amatérom, členom zvázu, povajte
sa, ale s tým nesúhlasím. Členekytovali podpory a výhody (napr. bezzu by se mali stat iba ludia,
mi
Zvi
platný vstup do zariadení, možnost
ktorí majú vyhranený záujem o asúčasti na podujatiach, poskyotvanie
tronómiu, pre ktorých nie je astronómožností pozoalovania ^a psiesbomov na
mia iba dočasnou, často vnútenou
zvázovú činnost, atď.). Astronómovia
kratochvílou. Tým nechcem poveďkzf,
majú hlavu vo hviezdach, ale nohami
že by sme sa mali od astronomických
mat
musí
zváz
zemi.
Aj
musia stát na
krúžkov dištancovat. Naopak: pašou
Aj
náš
pne svoju prácu podmienky.
povinnostou
musí byt usmerňovanie
centrálny orgán chce SZAA pomóct
ich činnosti, pomoc pri zabezpečovarozvinút činnost, pomóct pri vytváraní
ní ich akcií, najmu kvalitných preddobrých podmienok pne rozvoj spolonášok a seminárov a samozre jme i
ušTachtilej
•práce
a
záslužnej
čensky
vrístup na hvezdárne. Tj najlepšž
kultúrnej záruby.
krúžkári, ak astronómia ostane ich
Zhováral sa: EUGEN GINDL
koničkom, aj sami nájdu cestu do
Foto: PAVEL KASTE
Zvázu.
medzi

Dr. Karas: Tento problém možno riešit
dvoma spósobmi. Hvezdárne, ktoré si
amatéri postavili sami, móže prevádzkovat buď príslušný národný výbor,
v tamto prípade ONV v Čadci alebo
MsNV Kysucké Nové Mesto, móže byt
zariadením SZAA s určitou dotáciou
centrálnych orgánov. Nazdávam sa, že
ten druhý spósob by bol v súčasnosti
výhodnejší vzhTadom na problémy NV
s financavaním cele] kultúry. Bobo by
to i spravodlivejšle. Nebolo •by morálne
vziat právomoc nadit hvezdáreň tým,
ktorí ju vlastnými rukami vytvorili.

RNDr. Pavol Rapavý, riaditeT
OH v Rimavskej Sobote
Nazdávam se, že Slovenský zvéz

skúseností

Kozmos: Zastavme sa ešte pri hvezdárni v Kysuckom Novom Meste, kde amatéri dokázali postavit vlastnými rukami s finanúnou podporou podniku ZVL.
Hvezdáreň je prakticky dokončená, ďalekohEad namontovaný, ale stále sa nevie, kto ju bude prevádzkovat.

Kozmos: V posledných rokoch prežíva
nebývaiú konjun'ktúru vedecká fantastika. „Scifisti" majú svoje pravidelné
velkostretnutie na pardubickom Parcone, kluby fanúšikov sci-fi literatúry
vznikajú ,ako huby po daždi. Z rozhovorov s viacerými účastníkmi valného
zhr•omaždenia som zistil, že učitelta fyziky, ktorí váčšinou vedú astronomické
krúžky, neraz účinne spájajú podnety
sci-fi literatúry s odborným výkladom.
V Spišskej Novej Vsi sa dokonca účastníci slovenského stretnutia sci-fi klubov
stretli s miestnymi astmonómami na
plodnej diskusii. Astronómovia amatéri a nadšenci literatúry sci-fi akoby
k sebe gravitovali . . .

Výmena

kach dokázali neuveriteTné — spomeňme vybudovanie hvezdárne v Kysuckom
Novom Meste v akcii Z alebo stavbu
pozorovateTne v Bratislave. Zváz má
svoje ciele i členov, ktorí chcú pracovat.
A bo je hlavná záruka návratnosti prostriedkov, a to aj vtedy, keď by povedzme z pátdesiatich organizácií naozaj
aktívne pracovalo iba desaf. Orgány
socialistického štátu móžu astronómom
amatérom poskytnút isté prostriedky,
aby mohli robit lepšie, kvalitanejšie pozorovania, úspešnejšie rozvíjaf svoju
činnost. Astronomické ;pozotrovania sú
predsa dobrodružstvom poznávania. Dobrodružstvom, ktoré aktivizuje človeka,
ktoré ho mení, ktoré ho zušTachtuje.
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Členstvo v takej organizácii, akou
je Zv&z, by malo vyplynút z prirodzenej potreby človeka, z potreby
poznávat, odhodilania urobit všetko
pre realizovanie tejto potreby. Ten,
komu koníčka naservírujú na tácke,
tu máš, vyžívaj sa, realizuj sa, alebo mu ho, nedajbože, vnútia, bude
mat aj k najušl'achtilejšej zárube iba
vlažný vztah a skór-neskór sa od nej
odpúta. Nikdy si nepostaví z vlastných prostriedkov a vlastnými rukami dalekohrad, nikdy nebude ochotný obetovat vol'ný čas na stavbu
hvezdárne. Nikdy nepochopí, že i
táto činnost móže skutočnému fanúšikovi astronómie prinášat radost, ba
že jeho radost z poznávania umocňuje, pretože mu prináša pocit skutočnej sebarealizácie. Sebarealizácie,
ktorú prináša iba činorodá, nezištná
aktivita.

Predseda má rád zmenu
Na III. Valnom zhromaždení Slovenského zväzu astronómov amatérov zvolilo plénum jednohlasne za svojho predsedu Ladislava
Košinára, riaditePa ZŠ v Sobotišti.

Možno si myslíte, že mój konzervativizmus vyplýva iba z nostalgie za
starými, dobrými časmi, ked sme sa,
hřstka nadšencov, za jasných, bezmesačných nocí zhromaždovali pri
našom dalekohrade nad Rožňavou,
nakládli sme si ohník, piekli slaninku, zaspievali si, debatovali, a popri
tom dlho do noci pozorovali úkazy
na oblohe. Tie časy už pominuli, dnes
sa amatérsky astronómia stáva masovou zárubou. Tak je to správne,
to, napokon, vždy bobo naším cieiom.
Náš Zv¢z by naozaj nemal byt organizáciou vyvolených, ale mali by
sme dbal, aby jeho členmi boli ludia povolaní. A ešte niečo: vorakedy
sme pestovali svoje zárubu izolovane. Dnes už o sebe vieme, ale nezaškodilo by, keby sme sa viac stretávali, vymieňali si svoje skúsenosti.
Zváz by mal v budúcnosti vytvorit
podmienky pre takéto kontakty.
Významnú úlohu by mohol Zviiz
zohrat nielen z hiadliska premyslenejšieho a pravidelnejšieho metodického riadenia pozorovaterskej činnosti, ale najm¢ z hradiska účinnejšej propagácie nových poznat kov
v astronómii. Dnes, ke¢ milióny rudí
so záujmom sledujú také programy,
akým bol nedávny seriál dr. Grygara v televízii, nemóže amatérsky
prednášater predstupovat pred poslucháčov tak, ako pred tridsiatimi
rokmi. Musí mat dobré pomócky,
musí mat podklady. Už v najbližšom
čase by sme mali pouvažovat, ako
tento problém vyriešime.
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Ked som po matúre, koncom
štyridsiatych rokov ešte ako mladý
učitel' bez kvalifikácie pósobil
v Rusovciach (nedaleko Bratislavy), kúpil som si sériu máp hviezdnej oblohy. Bolí to graficky jednoduché čierne mapy, hviezdy bolí
na nich vyznačené bielymi bodkami. Vydala ich hvezdáreň v Ondřejove. V tých časoch, hviezdna
mapa, to hola vzácnost. Opatroval
som ju ako dáky poklad, celé hodiny som ju vo vol'nom čase študoval. Býval som vtedy na priváte
u jednej Nemky. V tých časoch
ešte nebola elektrika, l'udia chodili skoro spávat. Počkal som vždy,
kým domáca zhasne a ticho, po
špičkách, vykradol som sa s baterkou do záhrady. Svietil som baterkou na hviezdne mapy a učil som
sa identifikovat na oblohe súhvezdia. Celé hodiny, vždy ked hola
jasná noc. Neraz sa stalo, že som
sa dostal do postele hlboko po polnoci.
Na mape som sa rýchlo zorientoval, ale nájst známe súhvezdia
na oblohe, to hola fuška. Dlho som
nemohol nájst ani Polárku. Moje
nočné posiedky si l'udia čoskoro
všimli. Upozornili domácu, vraj
aká svdtojánska muška jej po no-

ciach vysvecuje v záhrade. Raz sa
ma spýtala: „Pán učitel', l'udia
hovoria, že sa mocete v noci s baterkou. Co hl'adáte . . .?" Kecl som
jej vysvetlil, iba pokrútila hlavou.
Vraj mat tak moje starosti. Zaradila ma medzž neškodných čudákov a viac sa o mňa nestrala.
Zato od Rusovčanov i od kolegou
som si čosi užil. Doberali si ma, že
chodím za frajerkou. V tých časoch
venovat sa astronómii ako zál'ube
budilo pozornost. L'udia si nevedeli
vysvetlil, aký úžitok móže mat'
človek z pozorovania oblohy.
Ani v Piešlanoch, kde Ladislav
Košinár študoval cez vojnu na
gymnáziu, nemali Tudia dobrú
mienku o astronómoch. Vlastne žil
tam vtedy iba jeden. Istý inžinier,.
ktorý si postavil hvezdársky dalekohlad a zo strechy svojho domu
po nociach sledoval oblohu. Bol to
samotár, odTud, nikoho do domu
nepustil, nikomu nedal pozrieí do
d'alekohPadu. Dodnes nikto nevie,
akými pozorovaniami sa zaoberaL
Študent Košinár si vtedy kúpil
svoju prvú astronomickú knihu od
Jeansa.
Táto kniha ho inšpirovala, aby
svoju prvú prednášku (na lubo-

voYnú tému, ako domácu úlohu
zo slovenského jazyka) venoval
práve astronómii. Profesor si prednášku síce trpezlivo vypočul, ale
na záver mu poradil, aby si v budúcnosti volil na takúto príležitosl
zaujímavejšiu tému. Neskór Ladislav Košinár napísal a predniesol
prednášok na astronomickú tému
celé desiatky. Váčšinou mal vel'mi
vd'ačných poslucháčov.

ako režisér viacerých úspešných
divadelných predstavení.

L'udia vtedy nepoznali televíziu,
rozhlas malo iba zopár rodín, do
kina bole daleko. Boli vdační za
každé divadlo, ktoré sme nacvičovali, pržšli sa pozržet aj viackrát.
Najváčší úspech malí aktuálne,
pokrokové hry: „Na chvoste" od
Kazika a „Za frontom" od Zátureckej. Vdaka divadlu na ma niPo vojne pósobil Ladislav Košikto nezazeral, ani ked som založil
nár vo Velkých Kostolanoch. Tam
Pioniersku organizáciu, ani ked
sa zoznámil s mimoriadne erudo- ma neskór zvolili do predstavenvaným fanúšikom astronómie, ko- stva novozaloženého družstva. Doblegom Imrichom Gulišom. Dostal
re mi bole v Kostolanoch, ale po
sa k novým knihám, mal s kým
niekorkých rokoch som opat zadiskutoval
o
najaktuálnejších
túžil zmenit miesto. Možno sa spýproblémoch astronómie. V tých
tate prečo, ked som tam mal takú
časoch boli v móde najmá teórie
dobrú pozžciu. Všetci sa ma pýtali.
Známy, ktorý viedol odbor školstva
na KNV si myslel,
že sa chcem dostat
z dediny do mesta,
do rodných Piešťan.
Ja som však do melta nechcel, potreboval som jednoducho
zmenu. Nie je zle,
ked človek niekde
zapustí korene, ale
na to som bol ešte
pržmladý. Ked som
začal zapúštat korene, vždy som mal
pocit, že strácam aktivitu.
Ladislav Košinár,
človek, který vyrástol pri Váhu, mal
jedinú podmienku.
Chcel sa dostal niekde, kde tečie rieka.
Bez rieky sa mu
Yudské sídla i krajina zdali byl otupné,
nezaujímavé. Nájsf
pósobisko pri rieke
sa mu však nepodarilo. Dostal sa na
Kopanice v bývalom
skalickom okrese, do
osady Havran. Kopanice ešte v tých
časoch boli bez elektriny, sedávalo sa
pri petrolejke, a vóZákladná škola s astronomickou pozorovateTňou na
bec Yudia boli m í
dvore. Taká je na Slovensku iba jediná — v Sobotišti.
ako dnes.
o vzniku slnečnej sústavy. Táto
téma sa najčastejšie objavovala aj
v programoch rozličných politických školení. Nová spoločnosl bojovala o nový svetonázor. Kantova
a Laplaceova teória vzniku planét
ustupovala do pozada, naproti tomu teória Šmidtova a Fesenkovova, zdali sa byl bližšie vedeckej
pravde.
Pokrokového učitela si vo Velkých Kostolanoch ludia obYúbili.
VePkú popularitu si získal najmá

Kopaničiari boli zviičša súkromní rol'níci. Od svitu do mrku pracovali okolo svo jich gazdovstiev.
Korkokrát, památám sa, pržšli za
mnou rodičia, aby som im chlapca
uvornil z vyučovania, lebo ho poirebovali na robotu. Ba stalo sa,
že ma prišli požiadaE, aby som im
nechal dieta prepadnút. Načo školy, na gazdovstve treba každú
ruku. A dnes sa chodia rodičia
škržepžt kvóli každej trojke. Všetci
chcú mat deti študované, vysoko-

Alžbeta Reiskupová, pracovníčka OL'H v Michalovciach
Bolo by zaujímavé urobit výskum,
do akej miery je rozdielny efekt výuky n¢ jednotlivých školách závislý
od pržstupu učitera. Nechcela by som,
aby to vyzeralo ako prihrievanie si
vlastnej polievky, ale zdá sa mi, nielen ako absolventke filozofie a fyziky na FFUK, či pracovníčke Okresnej rudovej hvezdárne, ale najm¢
ako bývalej stredoškolskej učitel'ke
fyziky, že astronómia za posledné
desatročia so svo jimi prevratnými
obj¢vmi, ktoré význ¢mne vplývajú
na spósob súčasného nazerania na
svet, je stále významnejšou súčastou
kultúry dvadsiateho storočia. Preto
si myslím, že astronómia by nemal¢
ostat popoluškou ani v stredoškolských učebných osnovách, ani v rámci osvety medlzi 'neškolepovinnými
občanmi.
Naším cierom by malo byt ukázat
celistvý obraz sveta z hradiska n¢jnovších i klasických objavov, pomáhat ruáom usporiadat si rozličné informácie z kníh, ale najmá z populárnych časopžsov a televíznych relá-

cií, ktoré, vytrhnuté zo súvislostí,
pósobia zavše dost dezorientujúco.
Na našej hvezdárni máme vermi
dobré skúsenosti s používaním diafónových pásiem ako súčasti prednášky, alebo úvodu do diskusie.
V poslednom čase sa na knižnom
trhu obj¢vuje stále viac knih sci-fí
literatúry. Aj vysoký náklad sa pomerne rýchlo rozpredá, vedecká fantastika má najm¢ medzi mládležou
všetkých vekových skupín svojich
nadšených prívržencov. Nazdávam sa,
že podnety tejto literatúry by sa mali
overa viac využívat pri práci astronomických krúžkov, pretože podnecujú predstavivost, vyvolávajú potrebu skonfrontov¢t si fantáziu so
známymž vedeckými zákonmi a teóriami; z tohto hradiska nejeden
problém vedeckej fantastiky sa priam
ponúka na džskusiu. Samozre jme,
hlavný záujem mladých nadšencov
sci-fi sa zameriav¢ na vych.ytené,
módne témy, ako sú lietajúce taniere, čierne diery, bermudský trojuholník, teda témy, o ktorých sa kvalifikovane, i menej kvalifikov¢ne v posledných rokoch všeličo popís¢lo.
Záleží na vedúcich astronomických
krúžkov, aby tento záujem vedeli
nenásilne, tvoržvo a zaujímavo
usmernit na n¢ozajstné tajomstvá,
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Ing. Lubor Hutta, Bratislava,
člen pléna TJ V SZAA
Myslím, že je pravda, čo sa hovorí — že astronóm amatér je tvor so
silne vyvinutým zmyslom pre nezávislost. Nemá sklon zdražovat sa do
spolkov len tak, z pocitu spolupatričnosti, ale najprv chce mat jasné,
prečo sa má stat členom Zvázu, aké
konkrétne možnosti tým získa pre
pestovanie svojho koníčka. Je toho
hodne, čo by mohla naša organizácia pre amatérovi urobit. Napríklad
usporiadlat burzu, kde by si amatéri
mali možnost kúpit, predat alebo vymieňat róznu optiku. (Keá móžu byt
burzy, kde sa ponúkajú gramofónové
platne alebo burzy automcbilistžeké,
prečo neskúsit to isté s ponukou optiky a astronomickej literatúry?)
Amatéri by mohli mat prostredníctvom Zvázu zaistené služby, napríklad pokorovanie zrkadiel na dalekohlady. Jednotlivcovi takúto objednávku sotva kto preberie, ale organizácia by mala vt čšiu šancu. Nemyslím, že by tieto služby museli byt
bezplatné: každý rád zaplatí únosná
cenu, skór ide o pružnost a garanciu
kvality. Rovnako by mohol Zvi z pomóct aj hromadným nákupom astronomickej literatúry. Predstavujem si
to asi tak, že by Zvtžz posielal svoJim
členom oznamy o pripravovaných
knihách a na základe objednávok by
knihy zakú pil a rozosielal. Malo by
to velký význam. Jednak preto, že
nie všetky vydlavaterstvá zasielajú
knihy na objednávku a okrem toho
mnohé krásne astronomické knihy
vychádzajú v náklade overa nižšom
ako je dopyt. Rovnako by členovža
Zvázu mohli prednostne dostávat aj
hviezdne mapy, alebo aj pomócky.
Jednotlivé hvezdárne vydávajú mnoho dobrých vecž, avšak rozosželajú
ich len v okruhu svoje] pósobnosti.
Zvt z by mohol dohodnút a snáď aj
dotovat vydanie vi čšieho počtu výtlačkov a rozosielat ich podíFa objednávok. Všetko je to iba drobná organizačná práca a možno ju robit aj
v skromných podmienkach. Neskór
by Zva mohol poskytovat rozmanité,
aj náročnejšie služby, povedzme senzibilizáciu filmov. Vt čšina amatérovi
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školský diplom sa dnes cení tak,
ako vol'akedy majetok, či zopár
árov zdedenej pády. Dobrý prospech otvára dvere na ďalšie štúdium. Je to tak správne, paša spoločnost bude potrebovat stále viac
vzdelaných rudi. Ibaže nie každý
má pred poklad študovat na vysohej, aj kecl' si to jeho rodičia želajú. Vylepšovanie prospechu pod
nátlakom, nevyvážené adekvátnymi vedomostami, je škodlivý jav.
Najhoršie je, keá tomu podl'ahnú
aj učitelia, ba stále častejšie i riaditelia škál. Školy sútažia medzi
sebou, ktorá vyprodukuje viac čistých jednotkárov, viac vyznamenaných. Zlých žiakov už vóbec niet.
Ale aké vedomosti mna já tito jednotkári? Často horšie, ako vorakedy trojkári. Ak riaditeP školy
vedie učitel'ov k tomu, aby známkovali žiakov podl'a skutočných
vedomostí, škola sa ocitne v „prospechovosti" medzi poslednými a
doplatia na to učitelia, aj žiaci.
Treba čelit takýmto praktikám.

Ladislav Košinár vystriedal ešte
niekoTko škál v terajšom senickom
okrese, kým definitívne zakotvil
v Sobotišti. Všade, kde pósobil,
podnecoval záujem o astronómiu
vo svojom okolí. Všade sa mu podarilo získal pre pozorovanie oblohy nekoTko nadšencov. Pozorovali, študovali literatúru, pripravovali prednášky. V tých časoch
nebolo síce treba verboval publikum na prednášky, ale boto to
publikum skeptické, nedóverčivé.
Ako mažete vedief, koTko váži
Slnko, ako mažete vedief ako daleko je tá, alebo hentá hviezda,
ako mažete vedief, či je váčšia,
alebo menšia ako Slnko? Také
otázky vtedy kládlo publikum.
Dnes sa Pudia pýtajú inakšie: „Ako
to mohlo vznknúl? Ako viete, či
práve takto?" V ich otázkach často cítil vplyv populárnych časopisov. Čítali o big bangu, čítali
o čiernych dierach, ale pritom nemajú predstavu povedzme o Keplerových zákonoch.

Postavili sme ho na stál a namierili a pozerali. Najprv na Mesiac.
Prvýkrát som videl krátery, mesačné mona, ale nie Mesiac na
mňa najviac zapósobil. Očarili ma
štyri Jupiterove mesiace, štyri
malé hviezdičky pri najváčšej planéte. Tie isté, ktoré pred poltžsicročím videl Galilei. Zaumienil som
si, že si musím aspoň taký dalekohPad zadovážit.

V ten istý rok, ako vyletel prvý
Sputnik, vstúpil Ladislav Košinár
do strany. Sen o dalekohTade, ktorým by mohol spolu so svojimi
žiakmi i ostatnými fanúšikmi astronómie pravidelne pozoroval oblohu, sa mu však spinil až o pátnásl rokov. Vdaka pochopenu a
podpore odboru kultúry ONV
v Senici, začali na školskom pozemku v Sobotišti staval prvú
hvezdáreň okresu. Po troch rokoch, v roku 1972 už nasadili kupolu a namontovali dalekohTad.
Kecl' sme hvezdáreň otvárali,
chceli sme, aby sa cez aEalekohrad
pozreli na Mesiac všetci, ktori prejavža záujem. Niektorí sa pozreli,
najmii staršie ženy odmietli.
Akoby sa intuitívne báli poznania,
ktoré by im mohlo nabúrat žch
pohl'ad na svet. Ale pni tých, čo sa
napokon pozreli, som si ešte raz
uvedomil, aký je rozdiel medzi informáciou na papieri alebo na
prednáške a informáciou, ktorú
človek získa prostredníctvom konkrétneho zážitku z vlastnej skúsenosti.
mí,

ktoré odhaluje moderná veda, napríklad na zvláštne vlastnosti niektorých mikro častíc, vznik vesmíru,
vznik života, kde si móže vypomáhat
aj výsledkami mých vedeckých odborov.

Ladislav Košinár spomína, že
najváčšiu vinu záujmu o astronómiu vyvolal prvý sputnik. Vesmír
sa zdal byl odrazu celkom na dosah, lety k jeho najbližším planétam otázkou niekoTkých rokov.
L'udia sa začali podrobnejšie zaujímal o astronómiu, chceli na
vlastné oči vidiel družice, pohoria
na Mesiaci, Saturnove prstence.
Ľudové hvezdárne prežívali vtedy
hotovú inváziu. Dva roky po vypustení Sputnika 1 mal aj Ladislav Košinár možnost pozriel sa po
prvýkrát na oblohu cez slušný
hvezdársky dalekohTad.

Ladislav Košinár, novozvolený
predseda Slovenského zvázu astronómov má síce zmeny rád, ale nazdáva sa, že skór, než navrhne niektoré zmeny v činnosti Zvázu,
ktorý vedie, musí si urobil inventúru. Treba zistif, akými prístrojmi členovia Zvázu disponujÚ, akými pozorovaniami sa zaoberajú,
v čom by potrebovali pomoc. Je
ptesvedčený, že ludové hvezdárne
by sa mali stal kolektívnymi členmi Zvázu, a preto sa pokúsi nájsl
takú platformu spolupráce amatérovi a hvezdární, aby z nej malí
osoh obe strany. Po konzultácii
s jednotlivými pobočkami Zvázu
vypracuje program, ktorý by vyplýval tak z potrieb, ako i z momentálnych možností organizácie.
Ladislav Košinár chce v spolupráci s nadriadenými orgánmi vytvoril podmienky, aby v dohTadnom čase bola v každom okrese
hvezdáreň, ako objekt, na ktorého
výstavbe, prevádzke a prístrojovom zabezpečení by sa podiePali
všetky politické i spoločenské organizácie združené v Národnom
fronte.

Pamdtám sa ako dnes. Bol to
120 mm refraktor v Brodskom.

Snímky: L. Lacinová

Pripravil: EG

nemá totiž ďalekohlad s takou kvalitnou montážou, aby mohli fotografovat oblohu s dostatočne dlhými
expozicžami. Prečo teda neskúsit
možnost velmi citlivých fžlmov? Gasom by Zvdz mohol organizovat špecializované podujatia, napríklad pre
záujemcov o astrofotografiu, stretnutie konštruktérov áalekohladov . . .
podujatia v pravom slova zmysle koníčkárske a náročné. Zdá sa mi, že
na rozdiel od, ludových hvezdární,
zameraných najm¢ na popularizáciu
astronómie pre široké publikum a
velký počet astronomických krúžkov,
by mal Zvéz vo v¢čšej miere podlporovat vyspelých amatérov s vyhranenými záujmami.

Brno staví

větší
planetárium
RNDr. ZDENĚK OKÁČ

nákladný kameň nového brnenského planetária

Roman Piffl, Bratislava, predseda Miestnej organizácie SZAA

Astronomické přednášky beznadějně vyprodané, okamžitě rozebrané náklady astronomických
knih — to vše svědčí o tom, že
astronomie je u mnoha lidí tím
oborem, kde hledají odpovědi na
základní filosofické otázky lidstva.
Díky velkému světonázorovému
náboji v téměř každém astronomickém faktu, patří astronomie
mezi důležité oblasti popularizace
vědy. Proto se po druhé světové
válce mimo jiné i v Československu začaly budovat první hvězdárny a a v padesátých letech i
~nlanetária.
Samo planetárium — v podstatě
mnohonásobný, zcela pohyblivý
diaprojektor — nám umožňuje
velmi vhodným způsobem předávat astronomické poznatky. Již
nezvyklé prostředí, obloha nad
hlavou návštěvníka, to vše přispívá k intenzivnímu, hlubokému
prožitku a pinému vnímání předkládaných faktů. Možná si i vy

vzpomenete na svoji návštěvu planetária, na pocity, které ve vás
výklad zanechal.
Přestože první projekční planetárium bylo uvedeno do provozu
před šedesáti lety, není sít těchto
zařízení v Československu zdaleka
odpovídající současným potřebám.
Od šedesátých let pracuje v Praze
velké Zeissovo planetárium a čtyři malá Zeissova planetária typu
ZKP-1 v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Plzni.
V roce 1975 k nim přibylo malé
planetárium ZKP-1 v Košicích a
v roce 1983 v Hurbanově. Dodané
druhé velké Zeissovo planetárium
určené pro Bratislavu se nepodařilo ani po dvaceti letech uvést do
provozu a bylo použito na náhradní součástky pro pražský stroj!
Po vývoji nového středního typu
planetária (RFP) bylo toto uvedeno do provozu v roce 1980 v Ostravě. Také nový typ Malého Zeissova planetária ZKP-2 již v Čes-

Záujmová organizácia — to je velká vec. Jednotlivci, ktorí o sebe nevedia, ktorí sa nepoznajú, vytvoria
napokon verejnú mienku určitej skupiny ludí. Stačí, ak sa niečoho dožadujú — a v prípade že ide o prospešnú vec, nemožno ich požiada.vkzr
ignorovat. Vezmime si napríklad

Budova terajšieho brnenského planetária

amatéra, ktorý má záujem o pozorovanie komét. Samozre jme, ne chadia mu domov Cirkuláre Medzinátie
astronomickej
únie,
rodnej
dostávajú iba velké observatóriá,
takže kým sa amatér dozvie o novej
kométe a získa jej efemeridlu, už je
kométa dávno z dohiadu. Pritom
Slovenská astronomická spoločnost
pri SAV vydáva pre svojich členov
cirkuláre, ktorých úlohou je pohotová
informácia, ak sa na oblohe deje niečo zaujímavé. Myslím, že by bolo
možné prostredníctvom Zviizu dohodnút, aby tieto informácie dostávali aj
¢matérski pozorovateli¢ — ak o ne
prejavia záujem. Nebolo by problémom zaistit, aby oznamy dostávali
len ti, ktorí ich skutočne využívajú:
ak by sa pozorovania publikovali,
alebo aspoň sústreclovali, efemeridy
by sa zasielali len tým, ktorí ich
aspoň raz do roka využijú. Takýto
systém sa osvedčil v sekcii pozorovatelov premenných hviezd, ktorú
celoštátne koordinuje brnenská hvezdáreň.
Zváz by mohol organizovat aj zaujímavé podujatia. Možno namietnete, že podujatí — celý rad — organizujú aj ludové hvezdárne. Lenže
mohol by tu byt rozdiel: zatial čo
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hvezdárne svoje podujatža zameriavajú pre širokú verejnost a účast je
zdarma, amatéri by si určíte radí zaplatili za pobyt, ak by program a
kvalita zodpoved¢li ich záujmom a
požiadavkám. Teda samotní amatéri
by mali vplyv na program podujatí,
ktoré sú pre nich organizované. Často sa hovorí o tom, kolko ludi¢ cestujú do zahraničia a draho zaplacený
pobyt využívajú len n¢ rekreáciu
viacmenej pasívnu. Z tohto hladiska
tematické záj¢zdy, ktoré si ludža měžu vyberat podIa svojho záu jmu, šú
velkým prínosom pre lepšie využívanie volného času. A prečo by Zváz
nemohol organizovat tematické zájazdy — hoci len do okolitých socialistických štátov — pre ludi s vyhr¢neným záujmom o astronómiu?
Nemyslím, že by to mdli byt zájazdy
bezplatné, ale ich program a úroveň
by mala byt taká, aby poplatok z¢
ne nikto nepovažoval za stratu. Amatéri z NDR napríklad zorganizovali
expedíciu za úpiným zatmením Slnka do ZSSR, na Sibír. Naši amatéri
niečo podobné považujú za neuskutočnitelný sen. Iba mávnu rukou —
u nás by to možné nebolo. Nazdávam sa však, že je v moci Zvázu, aby
túto skepsu nášho amatéra, dlho živeno zlými skúsenostami, postupne
odstránil.

Marián Lutter, stredoškoiský
profesor, Spišská Nová Ves

zalu-

Nazdávam sa, že amatérsky astronómia nie je iba kratochvítou, koníčkom, ktorý má vypinit volný čas, ale
stána sa najmá p o t r e b o u človeka
dvadsiateho storočia.
Práve prečo si myslím, že ludž,
ktorí prichádzajú do Zvdzu, aby sa
mohli pinšie vyžívat vo svojej
be, nebolo by múdre zavdzov¢t
prísne organizovanou činnostou, vyžadovat od nich st¢rostlžvo vedenu
evidenciu, pretože prílišné úr¢dovanie móže premenit zálubu na povinnost a namiesto elánu zostane len
otravná rutina.
Po príklady nemusím chodit daleko. Dlhé roky som členom Zvdzu polovníkov ¢ rybárov, ktorý sa žial,
v poslednom čase mení na hospodársku organizáciu, a jej členovi¢ m¢jú
stále viac starostí s pinenžm všelijakých plánovaných ukazovatelov, napríklad plánovaných dodávok masa;
do terénu sa začína chodit' nie kvóli
póžitku bezprostredného kontaktu
s prírodou, ale s povinnostou „niečo
strelit".
Amatérsk¢ astronómia, naštastie,
je zatial koníčkom v pravom slova
zmysle. Pozorujeme Slnko, objekty
n¢ nočnej oblohe a nelutujeme ani
čas, ani prostriedky, aby holi naše
pozorovania lepšie, presnejšie. Je nás
v naše] pobočke Zvi zu iba štrnást,
ale sme sebestační. Máme strojára,
ktorý vie nakreslit projekt dalekohladu, chemičku, ktorá pripraví a
nanesie príslušné vrstvy na optiku
i sústružníka, ktorý dokáže potrebné
súčiastky vyrobit a zmontovat.
Sme jednou z najmladších pobočiek
Zvt zu, ale pósobíme v melte, kde má
amatérsky astronómia dlhú, vyše
osemdesiatročnú tradíciu. V Spišskej
Novej Vsi je o astronómia záujem,
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Areál Hvezdárne a planetária Mikuláša Koperníka v Brne na Kraví Hore.
Kupola planetária vYavo.

koslovensku pracuje. První byl
instalován v Košicích (po výměně
za původní ZKP-1) v roce 1982 a
další dva loni v Prešově a v Mostě.
Několik kusů planetárií čeká dosud na svoji montáž (např. v Hlohovci nové ZKP-2, v Brně nové
planetárium RFP DP-1, v Humenném bývalý stroj ZKP-1 z Košíc).
Zatím jsou tyto přístroje uloženy
v bednách a čekají na stavbu potřebných sálů. S lítostí musíme
srovnat naši situaci se sítí planetárií v NDR. Zde jich pracuje více
jak čtyřicet a jsou využívány především školami pro doplňující výuku astronomie. Naše situace je
v rozporu s potřebami uživatelů,
zejména škol, které mají ve svých
učebních osnovách návštěvu planetária přímo stanovenu. Všechna
československá planetária proto
trpí nadměrnou návštěvností, která v některých případech překra-

čuje provozní možnosti jednotlivých planetárií.
Brněnské planetárium bylo slavnostně předáno do užívání 30. 8.
1959. V kopuli o průměru 8,5 m je
umístěno malé Zeissovo planetárium ZKP-1. V budově je dále
přednášková místnost s kapacitou
70 osob (shodnou s planetáriem).
Jako většina obdobných staveb
vzniklo planetárium v akci „Z",
kdy rozpočet na stavbu byl velmi
omezený. To, že prostory pro provoz budou nedostatečné, bylo zřejmé již po několika letech. V současnosti je provozní kapacita planetária zcela přetížena a ročně se
v planetáriu vystřídá více než
60 000 návštěvníků převážně z řad
mládeže. Celkový počet pořadů,
které trvají od 1,5 hod. do 2 hod.,
je ročně více než 1500. V provozu
planetária dnes neexistuje sezónnost. Zájem o naše programy je

tak veliký, že nemůžeme uspokojit
minimálně 50 % dalších zájemců
— školních výprav. Rozborem provozní situace se brzy ukázalo, že
jediným východiskem z této situace je dostavba planetária a vybudování většího sálu.
A tak již v roce 1967, kdy firma
C. Zeiss Jena připravila do výroby
nový typ planetária — Raumflug
Planetarium (RFP), byla zpracována studie na rozšíření Hvězdárny a planetária v Brně a instalaci
nového stroje. K její realizaci nedošlo. Další neuskutečněné studie
a projektové úkoly vznikly i v letech 1971 a 1977. Teprve čtvrtá
studie a projektový úkol byly
schváleny a započalo se s projektovou přípravou. Pro odstoupení do-

mi na naše pořady. Současně s tím
se napiní i poslání planetária, být
jedinečnou učební pomůckou dostupnou všem školám Brna i celého Jihomoravského kraje. Po
uvolnění stávajících provozních
prostorů se vyřeší i svízelná situace s prostorem pro činnost Klubu
mladých astronomů a jednotlivých
pozorovatelských sekcí, které pracují na Hvězdárně a planetáriu
M. Koperníka.
Mimořádná snaha a úsilí mnoha
pracovníků Hvězdárny a planetária M. Koperníka i Národního výboru města Brna a dalších orgánů
o úspěšné zahájení i dokončení dostavby planetária je motivována
mimo jiné tím, že nový přístroj
planetária RFP DP-1 je do Brna

davatele stavby však k výstavbě
planetária nedošlo. V roce 1982
vznikla minimalizovaná verze, vycházející z dřívějších poznatků i
studií, která byla v tomto roce
přepracována do zatím poslední a
současné studie pro dostavbu planetária. Nyní se jedná o schválení
projektového úkolu a zpracování
prováděcího projektu.
V novém projektu na dostavbu
je uvažováno planetárium jako
univerzální sál s průměrem 17,5 m
a s plánovanou kapacitou asi 200
osob. Sál je navržen tak, aby zde
mohly probíhat nejenom programy
s planetáriem, ale i klasická kinoprojekce a aby zde bylo možno pořádat přednášky či besedy. Tím
vznikne vícenásobně použitelný
kruhový sál pro různé druhy astronomických akcí, umožňující
zvládnout i návaly při aktuálních
astronomických přednáškách. Uvažovanou dostavbou však vyřešíme
hlavní kapacitní letitý problém se
školními výpravami, přicházející-

již dodán. I některá velká spádová města by se měla zamyslet
nad tím, jak přispívají k dětmi
velmi oblíbenému výkladu astronomických jevů pod umělou oblohou planetária a tím také k správnému formování materialistického
světového názoru. V některých oblastech Československa chybějí
planetária velmi citelně. Uveďme
alespoň Bratislavu, Banskou Bystrici a Ústí nad Labem, které nemají ani malé planetárium. Vzorem pro budování hvězdáren a
planetárií by nám mohl sloužit
Východoslovenský kraj. Zde se
v průběhu posledních let podařilo
úspěšně vybudovat mnoho astronomických objektů a další jsou
bud ve výstavbě, nebo v projekci.
Doufejme, že odpovědné orgány
již pině pochopily význam a místo
planetárií a hvězdáren při výchově mladého socialistického člověka
a pině svojí vahou podpoří úsilí
nemnoha astronomů při budování
těchto zařízení.

a preto si svoje poznatky nenechávame iba pre seba, ale snažíme sa
o ne podelit s verejnostou. Nedávno
sme usporiadali výstavu astronomickej fotografie, ktorá mala velký
ohlas. Výstavu videli ž účastníci nedávneho zrazu slovenských sci-fi
klubou, pre ktorých sme pripravili
dye prednášky. Prvá o vztahu vedeckej fantastiky a vedeckého výskumu,
diruhú o problémoch gravitácie z hladiska najnovšich výskumov.
Značná čast času venujeme vyhladávaniu meteoržtov zo starých pádov.
V priestore archeologických vykopávok pri Dreveníku sa nám podařilo
nájst meteorit, ktorý tam dopadol
okolo roku 900. Máme aj áalšie nálezy, ale či ide skutočne o meteority.
ukáže ¢ž chemická analýza. K intenzívnejšej lektorskej a popularizátorskej činnosti, najmá medzi mládežou,
nám často chýba vhodná literatúra.
V poslednom čase sa ozývajú hlasy,
požadujúce rozšírit vyučovanie astronómie na školách o základy astrofyziky. Ako učitel fyziky na strednej
škole mám skúsenosti, že priemerný
absolvent má často skreslené predstavy aj o naše] planetárnej sústave.
Nazáávam sa preto, že vhodnejšie
ako rozšírenie výuky astronómie by
bobo dókladne preberat aspoň tú látku, ktorú osnovy predpisujú.Studenti, ktorí potom prejavia skutočný
záujem o astronómiu, móžu získavat
vedomosti v astronomických krúžkoch.

Ján Mackovič, tajomník SZAA
V najbližšom období chceme našu
prácu zlepšit po každej stránke. Keby sme nedvíhali kvalitu naše práce,
skór-neskór by sa to odrazilo v nezáujme našich členov, pretože samoúčelná formálna prát¢ nikoho neteší,
ani neaktivizuje.
Náš Zvdz vznikoy z vlastnej iniciativy členov. Založili si ho, pretože
ich počet stále n¢rastal a potrebovali
svoju organizácie. Dnes má Zvdz 580
členov, ktorí sú organizovaní v devižtnástich miestnych organizáciách.
Už v roku založena SZAA (1970)
vznikli viaceré miestne organizácie,
najm¢ v miestach, kde už pracovali
ludové hvezdárne a pozorovatelne a
vytvorili s¢ podmienky pre ich činnost. No v nžektorých pržpadoch
miestne organizácie vznikli aj tam,
kdie astronomické objekty neboli a
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členovia Zvdzu sa pričinili o ich vybudovanie. Tak tomu bobo napr.
v Sobotišti, v Modre, v Nitre, v Kysuckom Novom Meste a tiež v Bratislave, kde mladí nadšenci budujú
svoju pozorovatelňu.
Mnohé miestne organizácie v spolupráci s Ľudovými hvezdárňami,
astronomickými pozorovatelňami a
astronomickými kabinetmi pri okresných osvetových strediskách vykonávali pozoruhodnú činnost a podielali
sa na uskutočňovaní výchovno-vzdelávacích podujatí, vypracovávaní máp
hviezdnej oblohy, astronomických
glóbusov a dalších pomócok potrebných k astronomickej činnosti.
V práci Zvdzu sa však prejavovali
aj nedostatky. Najm¢ ÍTstredný výbor Zvdzu nedokázal vždy dost energicky pomoct miestnym organizáciám v ich úsilí napojit sa na spoluprácu s okresnými a krajskými hvezdárňami. Zvdz mohol iniciatívnejšie
podnecovat aj vznik nových miestnych organizácií v miestach, kde na
to bolí podmienky.
V najbližšom období čaká Zvdz
vypracovat dlhodobý program, pričom sa bude musiet opierat o sjet
miestnych organizácií a zohladňovat

ZAUJÍMAVÉ
OBJEKTÝ OBLOHY

Sírius
RNDr. MARTIN ŠOLC, CSc.

Najjasnejšia hviezda na oblohe,
ktorá sprevádza ludstvo od úsvitu
civilizácie. Dye tisícky rokov slúžila EgypEanom na určovanie kalendára, iným starovekým národom veštila príchod letných horúčav a chorob, další v nej videli
symbol svetla •a ohňa. V novoveku stál výskum Síria pri zrode
vePkých fyzikálnych teórií. Predpovedalo sa a bolo potvrdené, že
Sírius je dvojhviezda. Sí°riov sprievodca, prvý známy biely trpaslík,
sa stal koeuickým laboratóriom
pre všeobecnú teóriu relativity,
kvantovú fyziku a pre teóriu vývoja hviezd. Naša plata najbližšia
hviezda, dvojhviezda Sírius v súhvezdí Velkého psa, dnes patrí
medzi najlepšie preštudované objekty na oblohe.
STAROVEKÝ SÍRIUS

požiadbvky svojho členstva, vypracovat zásady práce pre činnost
miestnych organizácií za účelom hlbšej a intenzívnejšej spolupráce medzi
Slovenským
zvdzom
astronómov
amatérov a SÍIAA, ako aj medzi
SZAA a SAS pri SAV, prehodnotit
uzatvorené dohody, iniciatívnejšie
pomáhat národným výborom v rozvoji siete Ľudových hvezdární, astronomických pozorovatelní a astronomických kabinetov. Vyžaduje sa tiež
užšia spolupráca s redakciou časopisu Kozmos. Bude treba viac mobilizovat členov Zvdzu do publikačnej
činnosti v tomto časopise ako tomu
bobo doteraz.
Predpokladá za, že v najbližšom
období vzrastie počet členov Zvdzu.
Očakáva sa vznik nových organizácii, prípadne že obnovia svoju činnost tie, ktoré potichu zanikli.
Samozrejme, že činnost Zvdzu bude úzko spojená i s hmotným zabezpečovaním. A tu sa očakávajú príspevky jednak Ministerstva kultúry
SSR ale i od hospodárskych organizácii a inštjtúcií zainteresovaných na
činnosti Zvdzu.
Teda nás čakajú úlohy náročné a
stále vdčšie a širšie, a ja dúfam, že
spoločnými silami sa ich čestne zhostíme.

Snímky P. Kastl
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Egypfania ho nazývali Sothis,
Psia hviezda. Začiatkom júna očakávali, kedy prvýkrát vyjde na
rannej oblohe pred svitaním, pretože čoskoro nato nastávalo rozvodnenie Nílu, životne najdoležitejšia udalosf pre celú ríšu. Preto
si ranný východ Síria (zvaný heliaktický východ) zvolili za počiatok nového roka. Egyptský kalendár bol slnečný, rok mal 12 mesiacov po 30 dní a 5 dní vložených.
Počiatok tohto občianskeho roku
sa teda pomaly posúval vzhTadom
na ročné obdobia, a stále viac
predbiehal začiatok roku náboženského, ktorý bol daný heliaktickým východom Síria. Začiatky
oboch rokov súhlasili vždy po uplynutí 1460 rokov, napr. v roku
1321 pr. n. 1. a 141 pr n. 1. Herodotos o tom píše, „že od doby panovníka Setha sa vystriedalo 341
generácií a za ten čas vraj Slnko
vychádzalo štyrikrát zo svojho
miesta; kde teraz zapadá, odtial
vraj dvakrát vychádzalo a odkial
vychádza teraz, tam vraj dvakrát
zapadalo, a pritom sa neznienilo
nič na tom, čo rieka dáva, asii nič
v chorobách a úmrtiach." (Miestom
východu Slnka °sa zrejme myslí
súhvezdie zvieratníka, do ktorého
sa Slnko premietalo na začiatku

občianskeho roka.) Neurčitost dňa
heliaktického východu Síria je
podia počasia 2 až 4 dni, a doba
príchodu záplav nasledovala asi
o 10 až 14 dní. Dátum heliaktického východu sa však tiež líši podia
zemepisnej šírky, pre Memfis to
boto okolo 15. júna, súčasne so začiatkom záplav.
Babylončania videli v Síriovi a
okolitých hviezdach luk so šípom,
Židia stelesnenie boha podsveti•a
podobne ako m é národy (u Egyplanov to bol Set — Sothis, u Filištíncov D:agori, u Grékov Tyfon).
Pre tieto národy mal Sírius i nepriaznivý vplyv — jeho heliaktický východ ohlasoval Letné horúčavy, záplavy, komáre a vinu malárie. Niekde ho dokonca vítali
rinčaním zbraní.
Aj pre Grékov bol Sírius kalendámou hviezdou. Hovorí o tom
úryvok z Hésioda (700 pr. n. 1.):
Plejády Atlantovy, když stoupají
po nebi vzhůru,
nastává žatvy čas, a začnou-li
zapadat, k orbě.
Ony čtyřicet dní jsou skryty a
čtyřicet noci,
ale pak znovu, jak rok se otáčí
dokola kolem,
zjeví se nad námi tehdy, když
poprvé brousíme srpy. . .
Orión se Seiriem, když přijdou
do středu nebes
a když růžovoprstá se uvidí
s Arkturem Zora,
očesej, Presee, hrozny a je do
domu dones.

Hésiodos: Železný věk, překl. J.
Nováková, Odeon 1976
U severanov, najmě Vikingov,
prevláda spojenie Síria so psom
alebo vl°kom. Vlk bol pre nich
symbol•om svetla a nazývali ho
Loki, rodil sa, ked Sinko svietilo
najsilnejšie (znova sa myslí heliaktický východ). Na Islande mal
Sírius pomenovanie „Lokabrenna",
teda „Lokis Brand", Lakiho žiara.
V leydenskom rukopise „Codex
vassianus" z 9. storočia je Sírius
ohnivým jazykom v papuli Velkého psa. Psia hlava sa premieta na
biely disk, z ktorého vychádzajú
lúče. Aby sa zdoraznila žiarivosf
hviezd, má ešte celý pes biely obrys. Aj tu sa Sírius považuje za
hviezdu zlú, nebezpečnú.
DVOJHVIEZDA SÍRIUS
V dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia robil F.
W. Bessel na hvezdárni v Královci (dnešnom Kaliningrade, ZSSR)
astrometrické pozorovania poloh
hviezd. Používal na to vtedy velmi dobrý prístroj, Repsoldov meridiánový kruh. V roku 1834 dospel k presvedčeniu, že Sírius mení
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Výrez z Bečvářovho atlasu „Atlas Coeli 1950.0" zachytáva časí Mliečnej dráhy v súhvezdí Jednorožca. V strede
je súhvezdie Velkého psa s najjasnejšou hviezdou Sírius (a). Súradnice stredu obrázku sú približne: rektascenzia
6 hodin 40 minút, deklinácia —15°. V zime je Velký pes nad obzorom prakticky celú noc a nájdeme ho juhovýchodne od Oriónu; na druhej strane od Mliečnej dráhy je potom Malý pes s najjasnejšou hviezdou Prokyonom
(tu už na obrázku nie je). Obaja psi mali tvori£ sprievod lovca Orióna. Na výreze sú ďalej otvorené hviezdokopy M41 (NGC 2287) a M50 (NGC 2323). V súhvezdí Jednorožca je mohutný komplex medzihviezdnej látky, ku
ktorému patria hmloviny NGC 2237, 2238, 2239, 2246 a 2244. Písmenom R je označená najjasnejšia premenná
hviezda vo VeTkom psovi, leží naTavo od Síria pod NGC 2360. Je to zákrytová premenná typu Algol, má periódu
1,14 dňa a jej magnitúda kolíše medzi 6 a 6,7.
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torom Lickovej hvezdárne astronóm Schaberk.)

AKO ODVALIř DVOJHVIEZDU
Po niekolkých desiatkach rokov pozorovania dvojhviezdy Sirius
A, B dospeli astronómovia k presvedčeniu, že doba obehu P je okolo
50 rokov. Vzdialenost Síria je 2,65 pc, stredná uhlo•vá vzdialenost ,
oboch zložiek 2;5" a teda vel'ká poloos a eliptidkej dráhy Síria B 'I
okolo Síria A je asi 20 AU. Ak chceme zistil hmotnost oboch zložiek,
použijeme tretí Keplerov zákon v tvare
I_ ,

=

MA ± Ms

kde a dosadzujeme v astronomických jednotkách (AU) a P v rokoch.
Súčet hmotností potom vyjde v slnečných hmotnostiach Mo, 1 Mo =
= 2. 1030 kg. Platí teda
Mn ± MB =

20s =
800- = 3,2
_
hmotností Slnks Mo
50'
2500

Na obrázku 1 je tenkou čiarou vyznačený rovnomerný priamočiary pohyb tažiska sústavy, je teda možné odhadnút vzdialenosf
zložiek od 8ažiska: menšila zložka B je od tažiska asi dvakrát Balej
ako hmotnejšia zložka A, a preto platí

1\2,

a

teda Mn = 2 Ms.

Po dosadení do predchádzajúcej rovnice výjde
2Ma ± Ma = 3,2, odkial nakoniec Ma = 1,1 Mo
Mn = 2,1 Mo.

Váčšina astronómov preto nemohla výsledky Bessela ani potvrdit, ani vyvrátit; ich prístroje
na to nestačili. Až o niekolko rokov sa podarilo C. A. F. Petersovi
dosiahnut rovnaké výsledky ako
Besselovi, ale záhadný sprievodca
Síria ostával skrytý.

astronomic-

Rozuzlenie sa priblížilo až 16 rokov po Besselovej smrti. Alvan
Clark, predtým maliar portrétov,
teraz úspešný brusič
kej optiky, práve dokončoval ob28

jednávku pre univerzitnú hvezdáreň štátu Mississippi — achromatický objektiv s priemerom 46 cm,
v tej dube jeden z najváčších na
rvete. V noci 31. januára 1826 ho
svojej dielni v meste Cambridgeport (Massachusetts) poprvýkrát skúsil zamierit na oblohu, na
Síria. Tesne vedla žiarivej hviezdy
sa ukázala hviezdička asi ósmei
magnitúdy. I ked Clark nebol
astronómom, pochopil význam
svojho objavu a „temný sprievodsa Síria" teraz Sírius B, prestal
byt záhadou. (Prokyonov sprievodca čakal na odhalenie až do roku
1892, ked ho našiel 90 cm refrakvo

svoju polohu nepravidelne a o šest
rokov neskór zistil podobnú nerovnomernost vlastného pohybu aj
u Prokyona v súhvezdí Malého
psa. Až v roku 1844 sa odvážil
zverejnit na vtedajšiu dobu fantastickú myšlienku — nerovnomernost vysvetlil prítomno stou
neviditelnej hviezdy, ktorá gravitačne pósobí na zložku viditelnú,
a obe obiehajú okolo spoločného
tažiska ako dvojhviezda. Ť.ažisko
sa pohybuje priestorom stálou
rýchlostou po priamke, zatial čo
viditelná zložka dvojhviezdy, teraz označovaná ako Sírius A, sa
striedavo vychyluje na obe strany.
Bessel odhadol periódu vinivého
pohybu Síria A na 50 rokov (obr.
1). Domnienka o neviditelnom
sprievodcovi sa stretla s odporom,
pretože bola celkom nečakaná a
pretože r.meny vlastného pohybu
sú vel'mi malé — menej ako desatina oblúekovej sekundy za ro'k.

BIELY TRPASLÍK
A KVANTOVÁ FYZIKA
Presnejšie povedané, Sírius B
prestal byt záhadou len na 50 rokov. V roku 1914 Adams zistil zo
spektra Síria B, že jeho povrchová teplota je porovnatelná s teplotou Síria A, teda asi 10 000 K.
Pretože už predtýrn bol určený
žiarivý výkon L Síria B na 1 360
žiarivého výkonu Slnka, vyšiel
z rovnice L = 47CR2oT'' (kde Q =
-s
= 5,67 . 10 W . m 2 . K-`' je Stefan
— Boltzmannova konštanta) polomer Síria B len 1/37 polomeru
Slnka, teda asi ako planéta Urán!
Hustota materiálu hviezdy potom
Adamsovi vyšla na 130 kg>"cm3,
ovela vyššia než u akéhokolvek
známeho pozemského materiálu.
O vysvetlenie sa pokúsil najprv
Arthur Edingtcn, ktorý skúm:al
vlastnosti úpine ionizovaného plynu za vysokých tlakov vo vnútri
hviezdy. V roku 1926 R. H. Fowler
prišiel na myšhenku degenerovaného elektrónového plynu, ktorá
je založená na kvantovej fyzike
(pozni Ko nios 2!1982). Až v roku
1935 vypracoval Sandra Chandrasekhar podrobnú kvantovú teóriu
degenerovaného plynu, ktorá poprvýkrát uspokojivo vysvetlila
vnútornú stavbu bielych trpaslíkov.
Sirius B je teda medzi hviezdami skutočným trpaslíkem a jeho
teplota určuje jeho bielu farbu.
Aj Prokyonov sprievodca sa ukázal byt malým bielym trpaslíkom.
BIELY TRPASLÍK
A VŠEOBECNÁ TEÓRIA
RELATIVITY
Veľká hmotnost a malý roLner
Síria B znamenajú vysokú hodno-

FYZIKALNA CHARAKTERISTIKA
SCTSTAVY SiRIUS A, B
Súradnice (Sir A) 1950.0 rekt. 6h42m56,71s; dekl. —16°38'46,4"
Vlastný pohyb tažiska za rok µ« = —0,0379s; us = —1,211"
Paralaxa 0,3777" -I- 0,0031"
Elementy relatívnej dráhy zložky B vzhTadom na A
perióda P 50,090 rokov -I- 0,056 roka
eikamih priechodu periastrom T 1894,130 -I- 0,015
sklon dráhy i 136,53° -I- 0,43°
dlžka výstupného uzla d2 44,57° ± 0,44°
velká poloos a" 7,56" ± 0,02"
excentricita e 0,5923 -f- 0,0019
dlžka perias,tra w 147,27° -f- 0,54°
Súčet hmotností zložiek 3,196 Mo -I- 0,083 M r,
Velká poloos dráhy zložky A vzhladoan na fažisko 2,4904" -I- 0,0040"
Radiálna rýchlost sústavy (tažiska) —7,6 km . s-1
Gravitaěný červený posun zložky B (89 -f- 16) km , s i

1940
1990
1960

Z Dopplerovho posunu spektrálnych čiar zložky A a z riešenia pohybu zložiek dvojhviezdy Adams
vypočítal, ako by sa prejavil obeh
zložky B na polohe čiar v jej spektre, keby išlo o obyčajnú hviezdu.
Výsledok výpočtov porovnal s pozorovaným posunom čiar a zistil
trvalú odchýlku asi dd = 0,05 nm
k červenému kontu spektra pre
čiaru s vinovou dlžkou x = 500
nm. To teda bola hodnota gravitačného červeného posunu, ktorá
je daná zhruba vzorcom vyplývajúcim z všeobecnej teórie relativity
LU
G.M
_
R.
, kde G je gravi-

1980

~ T

tačná konštanta, R polomer hviezdy a c rýchlost svetla. Súhlas nameranej hodnoty ------ s hodnoG.M
tou —R: c~— bol potom v poradí
Zdanlivý pohyb zložiek dvojhviezdy
Sírius A a B. Hlavná zložka, Sírius
A, je jasná hviezda, Sírius B je slabý biely trpaslík. Hore je schéma
dvojhviezdneho systému, kde C je
fažisko.

tu gravitačného zrýchlenia na povrchu. Mnohí fyzikovia a astronómovia si uvedomili, že sa ponúka
možnost overit správnost Einsteinovej všeobecnej teórie relativity,
ak sa podarí objavit gravitačný
červený posun čiar v spektre Síria
B. W. S. Adams sa systematicky
venoval výskumu Síra B, ale 60
palcový dalekohlad hvezdárne Mt
Wilson, ktorý použil aj v roku
1914, na túto úlohu nestačil. Až
zo 100 palcovým dalekohladom sa
mu v sezóne 192425 podarilo gravitačný červený posun zachytit.

už piatym experimentálnym dókazom v prospech všeobeonej teórie
relativity.
Treba ešte dodat, že Sírius A
bol vzhYadom na svoju blízkost
prvou hviezdou hlavnej postupnosti, pre ktorú bol interferometricky zmeraný uhlový priemer
(pozni tabulku). Dvojhviezda Sirius A, B je zároveň relatívne
vzácny a pritom blízky systém
dost hmotnej hviezdy hlavnej postupnosti a bieleho trpaslíka. Fredstavuje tak prípad vývojového paradoxu tesných dvoj hviezd — pretože normálne by sa mala hmotnejšia hviezda nachádzat v neskoršom vývojovom štádiu. Znamená
to, že v minulosti muselo dójst
k prietoku hmoty zo zložky B na
zložku A. Sírius preto slúži aj na
overovanie modelov vývoj tesných dvojhviezd.

FYZIKÁLNA CHARAKTERISTIKA
HVIEZDY SIRIUS A, SIRIUS B
Sírus A
zdanlivá vizuálna
magnitúda
farebný index B — V
U —B
absolútna vizuálna
magnitúda
absolútna bolometmická
magnitúda
uhlový priemer
(interfero'metu.)
polomer (v Ro)
efektívna teplota (K)
hmotnosf (Mo)
stredná hustota
(kg . m-3)
gravitačné zrýchlenie
na povrchu (m . s-'-)

—1,457 ± 0,007
±0,001 ± 0,006
—0,042 ± 0,016

Sírius B
8,44 -F 0,03
—0,03 ± 0,03
—0,04 -E- 0,01

+1,429 ± 0,019

11,33 ± 0,035

+1,23 ± 0,045

8,33 ± 0,10

0,00589" ± 0,00016"
1,678 -F- 0,047
9970 ± 160
2,143 ± 0,056

0,0073 ± 0,0012
29 500 -h 4000
1,053 ± 0,028

454 ± 40

(2,71 -I- 1,33)X109

208,4 ± 12,1

(5,4 -I- 1,9)X106

Ďalšia
astronomická družica
NASA oznámila, že plánuje vypustit družicu EUVE (Extreme
Ultraviolet Explorer), určenú pre
astronomické pozorovania v oblasti ultrafialového žiarenia o velmi
krátkej vinovej dlžke (10-100
nm). Družica má byt vypustená
v roku 1988 raketoplánom na kruhovú dráhu vo výške 550 km.
Hlavným cielom družice bude urobit prehliadku oblohy v oblasti
extrémneho ultrafialového žiarenia, podobne ako to urobila družica IRAS v roku 1983 v oblasti
infračerveného žiarenia. Na družici budú umiestnené 4 dalekohlady s priemerom zrkadla 40 cm a
apektrometer. Prístroje vyvinie a
vyrobí
Kalifornská
univerzita
(Berkeley) a riadením celého projektu družice je poverená Jet Propulsion Laboratory (Pasadena).
Oblast extrémneho ultrafialového žiarenia je prakticky poslednou oblastou spektra, v ktorej ešte
nebola zmapovaná obloha. Doterajšie ojedinelé pozorovania z výškových rakiet a kozmických lodí
umožnili nájst asi 10 zdrojov extrémneho ultrafialového žiarenia,
čo je vo velkom kontraste s tisíckami známych zdrojov róntgenového a infračerveného žiarenia,
vóbec už nehovoriac o zdrojoch
viditelných v optickej oblasti
spektra. Preto sa od družice EUVE
očakávajú velmi dóležité objavy,
podobne ako predtým od družíc
HEAO a IRAS. Medzi zdroje žiarenia v krátkovinnej ultrafialovej
oblasti spektra patria predovšetkým horúce koróny hviezd. Pozorovania družice EUVE umožnia
poprvy"krát priamo študovat procesy v korónach hviezd a hviezdne
erupcie v tejto oblasti spektra.
Podobné pozorovania pre Slnko
robí družica SMM, ktorá bola po
viacročnej poruche opravená kozmonautami pri.amo na obežnej
drábe. Detektory tejto družice
však nie sú dostatočne citlivé, aby
zachytili aj žiarenie menej jasných
hviezd.
Družica EUVE bude ďalej pozorovat horúcich bielych trpaslíkov
a medzihviezdny plyn do vzdialenosti niekolko sto svetelných rokov od Slnka. Tieto plynové mračná pohlcujú krátkovinné ultrafialové žiarenie, čo umožní mapovat
rozloženie plynu v priestore medzi
hviezdami, ktoré sú zdrojom tohto
žiarenia a Slnkom.
Podia NASA News,
31. 8. 1984
-vp29

POZORUJT
S NAMI

VOLNÝM OKOM
ĎALEKOHL'ADOM
FOTOAPARÁTOM

Ing. BORIS ŠTEC

PLANÉTY

11 marec 1985
1750 SEC
Mes,ac
VenuAa

0
,arny hod

+

nastane 18, februára o 0"42'. Saturn
sa bude nachádzat 1° južnejšie. Ďalšia blízka kojunkcia nastane 13. marca o 10h30m, ked Mars bude 0,3° severne od Urána, ktorého jasnost bude na hranici viditelnosti volným
okom 6,0m.
Jupiter sa 18. februára o 11h24m
dostane to konjunkcie so Slnkom,
takže po celé dva mesiace bude
prakticky nepozorovatelný. Až koncom marta -sa začne obj.avovat na
rannej oMohe v súhvezdí Vodnára.
Vychádzat bude asi lh pred vy"chodom Sloka.
Saturn sa po-dobne ako 1Vilars blíži
do opozície so Slnkom, takže podmienky na jeho pozorovanie sa budú neustále zlepšovat. Začiabkom
februára bude vychádzat okolo 311,
koncom marta už o polnoci a kulminovat bude 'o 4h. Nevýhodnou
bude jeho velmi nízka deklinácia,
takmer —20°, takže bude po celú
dobu nízko nad obzorom. Saturn sa
bude pohybovat v súhvezdí Hadonosa a jeho jasnost bude +0,7m.

METEORY
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Po hornej konjunkcii, ktorá nastane 1. februára o 1h54m, sa Merkúr
bude približovat k Zemi a 28, februára o 17h30m sa dostane do najváčšej východnej elongácie, čo značí,
že sa ho móžeme pokúsit nájst na
večernej oblohe tesne po západe
Sloka. Merkúr bude od Slnka vzdialený 18 stupňov. 16. marta o 20t130m
sa Merkúr dostane do dolnej konjunkcie so Slnkom a priblíži sa k Zemi na 0,61 AU. Ďalšia .možnost na
pozorovanie tejto planéty nastane až
koncom marta nadránom, ked sa bude blížit k západnej elongácii.
Venuša sa bude po hornej konjunkcii so Skikom z 19. januára postupne blížit k Zemi. Koncom februára bude zapadat 40 minút po Slnku,
koncom marta už 1,5 hodiny. Jasnost bude mat asi —3,4171. Pretože
však jej fáza bude stále blízka 1,
pohrad dalekohTadom na ňu neprinesie viičšie zážitky. Pekným úkazom
však bude konjunkcia Venuše s Mesiacom 11. marta o 15!54m. Mesiac
bude vtedy len deň po nove a bude
sa nachádzat 1° južne od Venuše.
Veríme, že toto pekné zoskupenie neunikne vašim fotoaparátom.
V súhvezdí Hadonos, na rannej oblohe, budeme móct pozorovat Mars.
Pomaly sa bude blížit do opozície
so Slnkom, ktorá nastane 10. júla.
Vo februári a marti bude vychádzat
okolo 2h SEČ a jeho jasnost sa zvýši
z ±l,3m na +0,5m. Pretože jeho
vzdialenost od Zeme bude ešte stále
váčšia ako 1 AU, menšími amatérskymi dalekohladmi nebudeme móct
rozoznat podrobnosti na jeho povrchu. Mážeme si však pozriet konjunkciu Marsu so Saturnem, ktorá
30

Február a marec sú chudobné na
významnejšie meteorické roje. Pozorovania sa budú musiet zamerat
prakticky len pna 'sporadické meteory. Okrem nich bude možné 'pozorovat slabý roj delta Leoníd, ktorý je
v činnosti od 3. februára do 23. marca, prípadne dalšie dva nevýrazné
roje, ný Virginidy a Virginidy, ktoré pribudnú v macci.
Viaceré školy .a astronomické krúžky majú malé reflektory typu Newton MDN 120, vyrábané v hurbanovskej hvezdárni. Objektívom tohto
dalekohTadu je zrkadlo o priemere
120 mm. Hraničná vizuálna magnitúda je približne lin a rozlišovacia
schopnost 1". Čo móžeme takýmto
prísbrojom vidiet?
Vo februári a macci sa v zenite
na nočnej oblohe nachádza naše
najznámejšie súhvezdie — Velká
Medvedica. Jeho časí, Velký voz,
ooznajú i laici. Tu sa nachádzajú
velmi zaujímavé galaxie M81 a M82.
Nájdeme ich tak, že spojnicu hviezd
31fa a gama predižime k zadnej časti
Velkého voza o rovnakú vzdialenost.
Galaxie majú jasnost 7,9m a 8,8m.
Hladat ich však treba pri menšom
zváčšení dalekohIadu.
Južne od Velkého voza sa nachá'lza výrazné súhvezdie, Lev. Jeho
hviezda gama, zvaná Algeiba, je
krásnou dvojhviezdou so zložkami
vzdialenými 4,3". V dvoch tretinách
vzdialenosti na spojnici hviezd Re1 ulus a Denebola sa nachádzajú
vedla seba dye galaxie M65 a M66
zdanlivej jasnosti 9,3m a 8,4m.
Na západ od súhvezdia Lev je vo
velmi priaznivej polohe súhvezdie
Rak, v ktorom už volným okem mážžeme zbadat jasný obláčik otvorenej
hviezdokopy M44 — Praeseoe. Ďa1šími peknými otvore'nými hviezdokooami sú M36. M37 a M38 v súhvezdí
Povozník. Blízko neho, v prekrásnom
súhvezdí zimnej oblohy, v súhvezdí
Býka — je objekt ako stvorený pre
váš dalekohIad: zvyšok po supernove
z raku 1054. Mi — Krabia hmlovina.

Nachádza sa v blízkosti hviezdy
dzeta Býka.
Nad vy'chodným obzorom sa nachádzajú dalšie zaujímavé objekty.
Už volným okom móžeme v priaznivom počasí vidiet v blízkosti súhvezdia Polovných psov jagavý obláčik.
Je to súhvezdie Vlasy Bereniky. Samo o sebe je úpine nenápadné.
V ňom sa však nachádza nesmierne
množstvo galaxií, z ktorých niektoré
možno pozorovat i amatérskym dalekohladom. Najjasnejšie z nich sú
M64 8,8m a M85 9,3m. Alfa súhvezdia
Polovných psovi, memom Cor Caroli,
Srdce Karlovo, je dalšou, velmi peknou dvojhviezdou, so zložkami vzdialenými 11,5". V tomto súhvezdí mážeme tiež vidiet jednu z najkrajších
galaxií, M51, Vírovú galaxiu, s jasnostou 8,1m. Nájdeme ju južne
od hviezdy Benetnash vo VeTkom
voze. V polovici spojnice hviezdy
Cor Car-li a Arktura sa nachádza
velmi výrazná gulová hviezdoklopa
M3.
K hladaniu týchto i mnohých dalších pekných objektov na oblohe
stačí pomerne jednoduchá mapa.
Treba však poznat oblohu a vediet
sa na nej orientovat. Mnohé z vymenovaných objektov vidno už pomerne slabým dialekohradom. Silnejší prístroj zážitek z pohradu na noční oblohu podstatne umocní.

Galaxia M 82 (hore) a M 81.

NAPÍŠTE 0 SVOJOM ĎALEKOHL'ADE .

Můj první dalekohled je japonský
tovární výrobek — Telescope, objektiv
40 mni, zvětšení 13X, 40X a
okuláru, což je výhoda, je 8 mm.
Bohužel je to japonská optika, takže kresba je dobrá pouze ve střední
třetině zorného pole. Pro zaměřování jsem použil teleobjektivového hledáčku k fotopřístroji Zořkij, který
má vyznačen zaměřovací kříž a velikost zorného pole mohu měnit v
pěti stupních (podle velikosti zvětšení v dalekohledu). Hledáček je na
tubus připevněn objímkou s nosnými
sáňkami, dovolujícími jemné nastavení ve dvou na sebe kolmých směrech.
Jako stativ používám profesionální fotografický stativ Meopta, který
dovoluje pohyby ve všech směrech
s vyznačenými (hrubými) úhlovými
stupnicemi. Mezi vlastní otočnou hlavici a stojan jsem vyrobil mezikus,
který základnu hlavice orientuje do
roviny 50°30', takže bývalý „vodcrovný" pohyb odpovídá pohybu v rektascenci, „svislý" pohyb pak dovoluje pohyb v deklinaci. Otočná
hlavice byla dopiněna rameny se
šroubovým vedením proti hrubě
přednastavené a zajištěné výchozí
rektascenci a deklinaci a dovoluje
tak jemné pohyby a případně ruční
sledování objektu (v rektascenci asi
30 min). K plošině dalekohledu je
připevněn i držák na fotopřístroj.
Zmiňuji se o tomto velmi jednodu-

chém a i amatérsky poměrně snadno
improvisovatelném
mechanismu
hlavně proto, že pro začátek stačí
skutečně minimální přípravky, aby
to co máme bylo lépe využito a rozšířily se naše „obzory" neočekávaným způsobem. Měl jsem zprvu sám
pochybnosti, ale dalekohled a stativ
mne k tomu donutily. Jde jen o to
se i do jisté improvisace pustit. S postupem hloubky zájmu a nároků již
ale spokojen s dosahovanou kvalitou
fotografií nejsem a proto je ani nepřikládám.
Raději se zmíním o několika námětech a zkušenostech jak polnačuj•i dále. Získal jsem velmi dobrý
110 mm, f =
německý objektiv
1200 mm. Tubus ve vidlioové montáži s rektascenční osou je hotov.
Zkoušel jsem pohon spínacími hodinami jako Ján Kaňák v Kosmosu
Č. 1/82, ale přes dobré vyvážení se
síla hodin projevila jako nedostatečná, což se projevilo nerovnoměrným chodem. Těleso s optikou, clonkami, montáží a držákem fotoaparátu, tedy pohybující se hmota, je přes
9 kg.
Proto jsem hledal jiný pohon a poznatky z toho by se mohly hodit i
dalším amatérům. Použil jsem stejnosměrný motorek (24 V, asi 15 W)
a pro statisícový převod z otáček
motorku dolů jsem využil převodů
z okenních stěračů nákladních automobilů, které lze v autoopravnách
nalézt ve šrotu, poněvadž poruchu
má skoro vždy moborek. Převody
mají kovové kolo i šnek, převod je
většinou 1 :70. Jeden převod je přímo na rektascenční •ose a je spojen
tachobowdenem (z autobusu) se dvěma za sebou spojenými převody u
motorku. Napájecí napětí motorku je
elektronicky stabilizováno; takže nezávisí na okamžitém zatěžování motorku a může být nastaveno v rozmezí 17 až 28 V. Velikostí napájecího napětí 'motorku, kterému jsou
úměrny otáčky, řídím rychlost pohybu tubusu otáčením rektascenční
osy. Uspořádání dovoluje při 19,1 V
synchronní pohyb, ale také malou
změnou napětí i >přesné sledování
např. Měsíce. Pro zaměřování dalekohledu dosud nemám vhodný „hledáček" ani jeho nastavitelnou fixáž.
V tomto stadiu jsem v současné
době.
Důležitý poznatek myslím je, že
podle zatím visuálních ale velmi náročných zkoušek se pohon ze stejnosměrného motorku se stabilisovaným
napájecím napětím osvědčil. Stěračové převody (nikoliv z osobních
vozů, kde jsou většinou texgumoidová kola) nám mohou usnadnit pro
amatéra obtížný prvek z dosažitelných částí. Domnívám se, že některé
mé poznatky pomohou i Vám.
Ing. Ctirad Smetana, CSc.
Píseckého 1/330
150 00 Praha 5 — Košíře
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Centrovanie Newtonovho
a Cassegrainovho dálekohi'adu
Sp"osob mechanického uchytenia
zrkadiel Cassegrainovho alebo
Newtonovho typu móže byť rozličný, najmá ak sú arkadlá malého
priemeru. Najvhodnejší je, samozrejme, trojbodový spósob uchytenia, umožňujúci súčasne aj pohodlné centrovanie celej optickej
sústavy. Princíp to•hto uchyteriia je
zrejmý aj z nasledujúcich obrázkov.
CENTROVANIE
NEWTONOVHO ĎALEKOHL'ADU
Postupujeme tak, že najprv nastavíme diagonálne odrazové zrkadielko. Primárne zrkadlo však
musíme najprv zalkryť tvrdším papiero•m, kartónem, na ktorom je
čiernym tušom nakreslených 5 až
10 kružníc podla potreby (clona
T). Kartón je zlahka upevnený na
povrchu zrkadla tak, aby optická
os zrkadla koncentricky súhlasila
so stredom kružníc. Potom justážnymi skrutkami diagonálneho zrkadiekk.a posúvame zrkadielko
smerom ±a tak, aby bole sústredné s k•oncom okulárovej trubice.
Najprv však na okulárový koniec
nasadíme jednoduchú kryciu clonu (napr. prevrátené viečk,o z plechu alebo viečko vysústružené
z kovu) s centrickým otvorom o
priemere asi 1 mm. Oko priložíme
k otvoru tak, aby sme videli celé
odrazové zrkadielko. V odrazovom
zrkadielku vidíme sústredné kružnice clony T. Nakláňaním v smere
±b troma jemnými skrutkami dosiahneme to, že kružnice clony T
sú centrické s obvo•dom sekundárneho zrkadielka. Pri justovaní
hlavného zrkadla postupujeme tak,
že odstránime clonu T z povrchu
zrkadla a pozorujeme v mieste
ohniska F nosič s jeho diagonálnym zrkadielkom. Všetko sa odráža v hlavnom zrk.adle. Obraz
diagonálneho zrkadielka nebude
súmerný podTa stredu tohto zrkadielka. Troma regulačnými skrutkami hlavného zrkadla docielime
súmernosť obrazu a tým aj stotožnenie optickej osi hlavného zrk'a•dla s mechanickou osou okulárového výťahu. Tým je náš dalekohTad hrubo vycentrovaný. Pre
presnejšie vycentrovanie móžeme
odporučiť dvojitú clonu, ktorá vyzerá ako valček s centrickými QÍ 1
a 1,5 mm, nasadený do okulárovej
rúrky. Priemery otvorov a ich
vzdialenosť je potrebné vyskúšať.
Odporúčame tiež, aby sa z napnutých nití vytvoril na diagonálnom
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zrkadielku stred a tento stred vycentrujeme s nasadenou dvojitou
clonou. Presnejšie Centrovanie je
možné urobiť na hviezde, najlepšie s jasnosťou asi 2m, avšak len
ked je pokojný vzduch. Pri veTkom rozjustovaní zrkadlového objektívu sa ohybové krúžky hviezdy rozšíria len na jednu stranu
obrazu a majú pri vetkej decentrácii často kometárny vzhl'ad.
Opravu vykonáme trojitou skrutiek hlavného zrkadla. Ak je optická sústava dalekohPadu dobre
vycentrovaná,
potom
ohybové
krúžky hviezdy rovnomerne pri-

búdajú alebo ubúdajú pri vysúvaní alebo zasúvaní okuláru. Je
vhodné použiť taký silný okulár,
aby celkové zváčšenie dalekohladu bole 15 až 20-násobné na
1 cm priemeru zrkadla. Teda napríklad pre zrkadlo priemeru 150
min by zváčšenie dalekohladu
malo byť 225 až 300-krét. Predpokladom úspešnej práce je aj dokonalé zrkadlo, ktoré nemá otvorovú
vadu, a hlavne nemá asymetrické
vady (komu, astigmatizmus).

sekundárne zrkadielko

CENTROVANIE
CASSEGRAINOVHO
ĎALEKOHP.ADU
Najprv nastavíme správnu hodnotu vzdialenosti medzi hlavným a
sekundárnym zrkadlom. Pomáhame si pritom tým, že nájdeme na
tienidle obraz Slnka alebo v noci
obraz Mesiaca, pričom nepatnrie
meníme vzdialenosť sekundárneho
zrkadielka od hlavného zrkadla, a
tým meníme polohu ohniska F.
Potom nasleduje nastavenie oku-

tlačná skrutka (3x)
tažná skrutka
{

aretačná
matica

Trojbodový spósob uchytenia sekundárneho zrkadielka Cassegrainovho
typu.

hlavně zrkadlo
zavit
st'ahovac,a matica

tlačná
duta skrutka

Trojbodový spósob uchytenia hlavného zrkadla Cassegrainovho alebo
Newtonovho typu.
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(3')_

Okraj okulárovej trubice
diagonálne zrkadiejko
sekundarne zrkadielkc

b
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skrutky (3 • )

C

Centrovanie sekundárncho zrkadielka.

K centrovaniu Newtonovho cTalckohTadu.
obpmka sekundáru

obraz hlavného zrkadla

obraz okularoveho
tubusu

obraz pred vycentrovanim

obraz po vycentrovaní

K cenLrovaniu Cassegrainovho dalekohTadu.

lárového tubusu (výtahu) v smere
y,z tak, aby okraje sekundárneho
zrkadielka aj s objímkou boli
centrické voči mechanickej osi
okulárového tubusu. Fri pozorovaní okom z ohniska F musí byt
všetko vycentrované. Fritom je
výhodné použit dvojitú valoovú
clonu s otvormi $ 1,5 a 2 mm.
Vzdialenost otvorov treba vys{kúšat. Niekedy stačí len jedna centrická vložka s otvorom QJ = 1,5
mm. Fri centrovaní sekundárneho
zrkadielka zakryjeme plochu hlavného zrkadla papierovým kartó-

obraz obtimky sekundárneho zrkadiejka
pred centrovanim

po vycentrovaní

Centrovanie hlavného zrkadla.

nom so sústrednými kružnicami
(clona T) tak ako pri centrovaní
Newtonovho dalekohladu. ĎalekohPad namierime na oblohu. V sekundárnom zrkadielku vidíme sústredné kružnice posunuté voči
obvodu sek mdárneho zrkadielka.
Opravu (vystredenie) vykonáme
trojicou regulačných skrutiek sekundárneho zrkadielka. Nakoniec
pri centrovaní hlavného zrkadla
odstránime papierovú clonu T.
V sekundárnom zrkadielku vidíme
hlavné zrkadlo, a v ňom sekundárne zrkadielko s nosníkmi, ktoré

ho držia. Jemné vystredenie —
trojicou skrutiek hlavného zrkadla — vykonáme tak, aby bobo všetko centrické. Otáčaním skrutiek
nakláňame hlavné zrkadlo príslušným smerom. Postup centrovania
Cassegrainovho clalekohY;adu je
znázornený na obrázkoch. Presné
vycentrovanie nie je jednoduchá
záležitost a vyžaduje si dva, tni
alebo aj viac predchádzajúcich pokusov. Podobne ako pri Newtonovom ďalekohlade, je možné vykonat konečné jemné vycentrovanie
optiky na hviezde.

Snímka hviezdneho pola na rozhraní
súhvezdí Blíženci, Orion a Povozník,
získaná počas 1-hodinovej espozície P.
Rychtarčíkom pomocou 0,3-m astrografu observatória na Skalnatom Plese
V noci z 23. na 24, augusta 1985. Ráno
24. augusta našiel na tejto snímke dr.
J. Svoreň periodickú Halleyovu kométu (hmlovinka medzi šípkami). Pozorovanie kométy pracovníkmi Astronomického ústavu SAV je jedným z prvých
pozorovaní kométy vo svete dalekohTadom podobných parametrov — absolútna v5,čšina doterajších pozorovaní na
svete bola získaná zrkadlovými dalekohPadmi s priemerom nad 1 meter.
Objavom kométy pracovníci oddelenia
medziplanetárnej hmoty AsÚ SAV začínajú rozsiahly program výskumu tohto vesmírneho telesa. Výskum komét
patrí od založenia observatória medu
základné programy, pričom súčasný
návrat Halleyovej kométy je ďalšou
príležitostou na udržanie výborného
mena československého výskumu v oblasti medziplanetárnej hmoty vo svetovom meradle.
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Pozorovanie premenných hviezd
je jednou z mála oblastí astronómie, kde amatérske pozorovania
jednotlivce sú cenné aj pre profesionálnych astronómov. Systematickým pozorovaním premenných hviezd sa vo svete zaoberá
viacero amatérskych astronomických spoločn•ostí. U nás amatérske
pozorovania zákrytových dvojhviezd organizuje v rámci celonárodnej odborno-výskumnej úlohy
Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brne, ktorá s hvězdárnou v Ždániciaeh usporadúva každoročne praktikum pre pozorovatePov premenných hviezd. Skúsenosti z týohto praktík však ukázali, že sa ich zúčastňuje len málo
pozorovateYov zo Slovenska a tak
často kvalitné prístroje hvezdární
i jednotlivcov-amatérov na Slovensku sú nevyužívané.
Po dohode s pracovníkmi hvezdární v Brne a v Ždániciach zorganizuje hvezdáreň v Rimaviskej
Sobote a SÚAA v Hurbanove celoslovenské praktikum pre pozorovateTov premenných hviezd v areáli hvezdárne v Hurbanove v predbežnom termíne od 28. júla do 10.
augusta 1986. Všetci záujemci o
toto praktikum nech sa prihlásia
na adrese:
Okresná hvezdáreň
pošt. priečinok 23
979 80 Rimavská Sobota
Vybraní účastníci dostanú podrobnejšie pokyny v d'ostatočnom
predstihu. Úroveň praktika bude
zabezpečená účasfou odborných
pracovníkov a kvalitných pozorovatePov. Počet účastníkov je o•bmedzený, preto prosíme všetky
astronomické zariadenia, aby pri
výbere svojich účastníkovi boli
dóslední.

Čakanie na kométu
V týchto dňoch sa do našich kin
ostáva dokumentárny film o Halleyovej kométe (produkcia Krátky
film, Bratislava, Koliba). Podia
scenára Jaroslava Čorbu ho nakrútil a zrežíroval Kvetoslav Hečko, ktorý nám o tomto filme povedal :
„Pred realizáciou filmu i počas
nej som mal strach iba z toho, aby
sa filmový útvar nerozpadol pod
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tlakom množstva velmi odlišných
informácií. Preto som sa rozhodol
hTadaf čo najsilnejšie obrazové a
významové vazby. Vedel som, že
musím spojif výpovede památníkov preletu Halleyovej kométy
z roku 1910, dobové grafiky,
astronomické prístroje minulosti a
súčasnosti, fotografie Halleyovej
kométy a mých komét, pohIad dobových karikaturistou, grafiky
akad. maliara Rudolfa Sikoru a
jeho výtvarno-filozofický prístup
k vesmíru, overené vedecké informácie a hypotézy, amatérske zábery z montáže stabilizovanej plošiny v Běchoviciach, triky znázorňujúce slnečnú sústavu a dalšie
informácie.
V tomto boji s odstredivými
silami som sa snažil dosiahnuf
výtvarnú jednotu obrazového materiálu (s kameramanom Strelingerom sme sa rozhodli použit čiernobiely snímací materiál) a komponovanú hudbu A. Kubasáka,
•ktorá dala filmu plastičnosf a
vesmíru šírku. Na fináinej kvalite filmu sa podieTali i animátorka
náročných trikov K. Kubenková
a odborný poradca RNDr. Eduard
Pittich, CSc."
Nazdávame sa, že film Čakanie
na kométu móže uhodne dopinit
filmotéky hvezdární a astronomic&ých krúžkov a pripájame preto
alaisledovné údaje:
Dlžk•a filmu: 17 minút (470 m),
16 nun kópia stojí 800 korun. Objednal ju možno v Slovenske požičovni filmov, Priemyselná 1,
Bratislava, 35 mm kópia stojí
1900 Kčs.
Objednávky posielajte na adresu: Laboratóriá Koliba, Brečtanová 1, 831 01 Bratislava.

Všem držitelům
astronomické
pozorovací techniky
Již řadu let lze pozorovat mezi
najširší :amatérskou astronomickou
veřejností zvýšený zájem o stavbu
astronomické techniky. Vzhledem
k tomu, že uspokojování těchto
potřeb je roztříštěné, nedostatečné
a nekoordinované, rozhodla se
Hvězdárna v Rokycanech ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy uspořádat I. celonárodní seminář věnovaný této
problematice. Mohou se přihlásit
zájemci, kteří jsou ochotni přivézt
své již fungující zařízení, případně, není-li to možné (pro nadměrnou hmotnost, rozměry apod.), přivézt alespoň dokumentaci.

LISTY ♦
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Seminář se bude konat v Rokycanech ve dnech 19.-21. září 1986.
S příjezdem účastníků se počítá
v pátek odpoledne či navečer. Na
programu semináře budou 3 základní referáty předních odborníků na přístrojovou a pozorovací
techniku a její využití, dále krátké
příspěvky účastníků a neformální
výměna poznatků a zkušeností.
Součástí semináře bude i výstava
a předvedení přivezených přístrojů.
Vážným zájemcům, kteří se
ozvou pokud možno co °nejdříve,
xiejpozdeji však do 15. 3. 1986, budou zaslány podrobnější informace
a pokyny. Své předběžné přihlášky
zasílejte na adresu: Hvězdárna
Rokycany, Voldušská 721, 33711
Rokycany. Nezapometňe uvést
přesnou zpáteční adresu včetně
PSČ.

Zo života hviezd
Tak pomenovali cyklus prednášok, ktoré pre verejnotf poriada
Krajská hvezdáreň v Hlohovci.
Prednášky RNDr. Pavla Hazuchu
sú do 1. apríla, vždy prvý utorok
v mesiaci. Konajú sa v priestoroch
hvezdárne o 19. h a sú dopinené
besedou, premietaním filmov a
pozorovaním oblohy.

•

Záujemcom
o pozorovanie
premenných hviezd
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Vážená redakce,
již několik roků si kupuji Váš časopis „Ko uLos", a vždy se na každý nový těším. Mám několik let do
důchodu a již od mládí •příležitostně pozoruji večerní oblohu. Zajímají mě nové objevy a poznatky
v astronomii. Teprve nedávno
jsem si koupil triedr, protože dříve na něj nebyly peníze. Ve Vašem časopise uvádíte kapitolu
„Napíšte o svojom dalekohTade".
Lituji toho, že sám bych podobné
přístroje nedokázal postavit, už
jsem na to ,;starý". Vím, že v některých sousedních státech jsou
běžně k dostání za přijatelnou
cenu. Škoda, že není v ČSSR pro
potřeby amatérů — astronomů ani
jediná prodejna přístrojů a součástek. Naopak, závidím všem kuřákům a alkoholikům, kteří jsou
tak pečlivě zásobováni na všech
místech republiky v pracovní dny,
ve dnech pracovního klidu a také
v nočních hodinách.
Oldřich Jeřábek
Ježkova 5
638 00 Brno

Snímka Halleyovej kométy v súhvezdí Oriona 11. októbra 1985 o 2,25 UT,
zhotovená cez 4-metrový dalekohTad
observatória na Cerro Tololo v Chile (Telefoto ČTK.)

Na Krajskej hvezdárni v Hlohovci urobili prvé snímky Halleyovej kométy
24. októbra 1985 cez Schmidtovu komoru s priemerom zrkadla 243 mm, svete1nos8ou 1:2,5 na film ORWO 22 Din. Šírka zorného popa je asi 3,8°. Kométa
sa nachádza na rozhraní súhvezdí Orióna a Býka. V pravom hornom rohu
vidna na zabere Krablu hmlovinu M 1. Dlžka expozície bola 15 minút,
v čase 3h18min SEČ. Najslabšie hviezdy viditelné na snímke sú asi 13. magnitúdy. Autormi snímky sú P. Hazucha a P. Ježík.

Holle-

Chladné počasí uvítalo první zájemce o pozorování a fotografování komet, zejména komety Pý"Halley, ve dnech 12.-13. října 1985
v Trutnově. Samozřejmě, nic nemohlo změnit na připravených
referátech, které byly věnovány
fyzikálním charakteristikám komet, organizaci jejich pozorování,
jak u nás, tak ve světě i zajímavostem kolem nich.
Po zahájení a seznámení s programem se rozhovořil RNDr. Zdenek Ceplecha, CSc. o návštěvách
komet v blízkosti Země, jejich původu, materiálu, ze kterého se
skládají a jejich výzkumu. Jeho
perfektní znalosti v oboru historie
a dějinách návratů najenom komety P/Halley, ocenili všichni snad
největším potleskem. Jako poslední vystoupil RNDr. Libor Vyskočil z hvězdárny v Úpici s tématem
Amaterské fotografování Halleyovy komety a možnosti jejího sledování u nás.
Celý seminář proběhl v pěkném
prostředí Kulturního domu na Nivách. Ke všem referátům byly
promítány diapozitivy a seminář
jako celek byl jistě hodnotný a
zajímavý.
Hvězdárně v Úpici, která tento
seminář perfektně zorganizovala,
lze jenom poděkovat za dobrou
práci a zájem o amatérskou astronomii.
J. Vorlický

• PRODÁM refraktor 65/1000 i s tubusem za 1600 + F = 25 mm. Jiří
Šnajdr, U hřiště 40, 78371 Olomouc
— Holice.
• PRODÁM refraktor firma Haves
London 100 mm, F = 1680 mm, Monar 100 mm, F = 500 mm, vše na
společném stativu. Jaroslav Pexa,
Slovanská 92, 301 55 Plzeň.
• PRODÁM amatérský dalekohled,
objektiv 50/540, okuláry H-16 a
H-25, hřebenový výtah, robustní konstrukce — mosaz/dural. Zájemci
pošlu fotografii. Jiří Poupě, Tannsigova 1171, 182 00 Praha 8.
B PRODÁM knihy: Základy astronomie a astrofyziky, Základy astronómie, Astrofyzika, a brožury Návod
ke zhotovení amatérského astronomiakého dalekohledu, Kapitoly z astronomie 1-10, i jednotlivě. Bohdan
Špirit, Dělnická 42, 772 00 Olomouc.
PRODÁM velmi světelný objektiv
150 mm, f = 750 mm s tubusem, vhodný pro stavbu astronomického dalekohledu nebo větší fotografické komory. Cena cca 1800,— Kčs.
Igor Konečný, Lidická 1699, 738 02
Frýdek Místek.
• KOUPÍM kvalitní okuláry F =
20, 10 mm, dva stejné okuláry F =
25 mm a širokoúhlý okulár F = 6-4
mm. Libor Knapek, U hřiště 42,
783 71 Olomouc — Holice.
KOUPÍM knihy o výrobě amatérského dalekohledu, broušení zrcadel a pod. Martin Křižovič, Večeřová 24, 621 00 Brno.
KÚPIM knihy M. Baumann: Záhady pro zítřek, J. Grygar, Z. Horský, P. Mayer: Vesmír a J. Grygar:
Sejdeme se v nekonečnu. Miroslav
Pagáč, Pod Tureckou vartou 16,
949 01 Nitra.
• KÚPIM kvali°tnú optiku na astronomický dalekohrad typu Gregory:
primárne parabolické zrkadlo l 100
—160 min, f = 800^1200 mm ± sekundárne eliptické zrkadlo (aj jednotlivo), ortoskopické okuláre (aj
Kelnerove) f = 5 až 50 mm. Uveďte
cenu. Ján Ušiak, Námestie 1. mája 4,
922 05 Chtelnica.
• KÚPIM achromatický objektív
o priemere 100 mm alebo 150 mm,
f = 1000 mm, poprípade f = 1500
mm. Udajte cenu a adresu. Zároveň
predám knihy M. Grün: Kosmonautika — současnost a budoucnost —
24 Kčs a antológiu 13X Sci-fi — 34
Kčs. Adriana Tóthová, Jesenského
8, 954 01 Komárno — Let. pole.
• KÚPIM hotové parabolické vyleštené pohliníkované zřkadlo (i na
Cassegrain),
300 alebo 250 mm.
Na listy odpoviem. Stanislav Žuzžo,
Zbudza 22, 072 23 okr. Michalovce.
• KOUPÍM zrcadlo typu Newton
150 mm, f = 1200-1500 mm, odrazné zrcátko vítáno. Pište cenu a
přesný rozměr. Michal Jon, Lukavec
13, 507 60.
• KÚPIM sslrutkový prevod 1 :30
priemerom skrutkového kolesa
S
max. 50 mm na paralaktickú montáž a kvalitný ortoskopický okulár
Í = 4 mm. Sve•tozár Štefeček,
ho ul. 743/29, 905 01 Senica.
• KÚPIM zenitálny hranol ku refraktoru 50/540 a literatúru o stavbe
Ing.
dalekohTadov.
anmatérskych
4,
Lang,
Lichardova
Fraintišek
010 01 Žilina
ls
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r KOUPÍM ortoskopický okulár f
= 8 mm. Vladimír Popelka, V. I. Lenina 1259, 697 01 Kyjov.
• VYMĚNÍM knihu V. J. Erhartové: Amatérské astronomické fotografické komory za knihu od týž autorů Amatérské astronomické dalekohledy. Koupím případně i jiné knihy
o konstrukci dalekohledů a zrcadel,
kotouče skla nad 15 cm a okulár
s vláknovým křížem. Vlastimil Čejchan, Třešňová 637, 549 01 Nové
Město nad Metují.
• KDO zhotoví šnekové kolo s minimálním počtem zubů 240 až 360
i s jednochodým poháněcím šnekem
modulové řady 0,75 :1 :1,25. Dobře
zaplatím. Alexandr Filip, ul. ČSA
20, 748 01 Hlučín.
• KÚPIM okulár f = 49-45 mm
a ortoskopický okulár f = 8 mm.
Karol Petrík, Šumperská 3316, 971 01
Prievidza.
• KOUPÍM ročníky Říše hvězd
1939-45, starý mosazný binokulární
dalekohled Galileova typu se zvětšením 4X a kvalitní parabolické zrcadlo o 95 275 mm, f = 1400 mm se středovým otvorem. Dále hranol pro
přímé pozorování Slunce nebo celý
okulár a ortoskopické okuláry 15X,
50X, binoklární mikroskop, nejlépe
typu C 26 Bi. Pavel Dzik, 739 96
Nýdek 408.
parabolické
zrcadlo
• KOUPÍM
o průměru 150 mm, a ohniskové
vzdálenosti 1200 mm. Zn.: Udejte
cenu. Karel Dudek, U Cukrovaru
1084, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

• KOUPÍM objektiv Zeiss zrcadlový 56/100 záv. M 42 X 1 (Praktica)
nebo podobný. Kdo poradí nebo má
literatury fotografování hvězd, noční oblohy, těles a pod. Zdeněk Šimůnek, Palackého 223-III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou.
• KÚPIM kvalitný achromatický
objektiv 95 100 mm a viac, f = 1000
mm a viac, cena do 4000 Kčs. Richard Kýška, Kollárova 17, 010 01
Žilina.
• KÚPIM príručku dr. Zajonca:
Stavba amatérskych astronomických
ďalekohladov a fotokomór, a inú literatúru o stavbe astronomických
ďalekohladov. Miroslav Smolka, Gagarinova 38, 058 01 Poprad.
• KOUPÍM publikace: Grygar, Horský, Mayer — Vesmír a Atlas Eclipticalis (Skalnaté Pleso) za jakoukoliv
rozumnou cenu. Ing. O. Řeháček, B.
Němcové 26, 746 01 Opava.
• KOUPÍM okulár f = 3 mm, dobře
zaplatím. Na všechny dopisy odpovím. Dále koupím fotografický objektiv typu rybí oko se zorným
úhlem 180°. Igor Konečný, Lidická
1699, 738 02 Frýdek Místek.
• KOUPÍM 2 ks stejných okulárů
o 95 objímky 23 mm (případně větším) do f = 15 mm a binokulární
nástavec. Alois Stonawski, TNnec
15, 739 56 Ropice 321.
• KÚPIM objektív 5,61500 mm alebo vymením dohodou za 300 mm na
P-six. Jaroslav Halko, Petkovice 8,
094 33 V. Žipov, okr. Vranov nad
Toplou.

Astronomická pozorovateTňa v Sobotišti, na pozemku Základnej školy. Iniciátorom stavby bol riaditel školy, Ladislav Košinár, novozvolený predseda Slovenského zvázu
PREDNÁ
astronómov amatérov. PozorovateTňu, s kupolou o prieSTRANA
mere 3,5 metra začali Sobotišfania stavaf v roku 1972.
Za necelé dva roky, vdaka výdatnej pomoci rodičov i
OBÁLKY
početných dobrovolných nadšencovi z róznych organizácií
senického okresu, stavbu dokončili. Svojpomocne postavili aj kupolu. Jej kostru zvárali brigádnici pod vedením
autora projektu, Ladislava Košinára, priamo na školskom dvore. Vynachádzavo sformovali i drevený materiál pre vnútorné obloženie kupoly. Náklady svojpomocne postavenej pozorovateFne neprevýšili 66000 korún. Hlavným prístrojom hvezdárne je Zeissov refraktor (ill 150 mm). Pozorovatelňa,
ktorej súčasfou je i astronomickými pomóckami vybavená trieda, slúži výuke astronómie na škole a zároveň ju pre svoj program využíva i Okresný
astronomický kabinet.
Snímka: L. Lacinová

KOZMOS — populárno-vedecký astronomický dvojmesačník
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Blázni na streche druhý Biel
Bol to nápad odvážny a velkorysý
- a Boris to vlastne ani nemyslel vážne. - Nuž čo, - poznamenal, - nejako
si už poradíme, objednáme si na tú
kupolu vrtulník. Vynesie ju hore a hotovo. Nápad bol ocenený hlasitým bojovým pokrikom a za všeobecnej veselosti sme sa rozrečnili o efektivnosti
smelých metód, ako stvorených na
svojpomocné stavby. Len Eva sa mračila, lebo sa teba vážne dohodnúť,
ako na to. Zváraná 300-kilogramová
kostra kupoly čaká v dielňach BEZ-ky
hotová. Treba niečo vymysliet'. Sedeli
sme teda d'alej na doskách, zafřkaní
od vápna a civeli na steny, čo sme
práve nalíčili. Sú odvtedy už porvaly
štyri roky, čo sme tu, na okraji Bratislavy na streche paneláka - internátu
BEZ-ky-vykopali základy našej budúcej astronomickej pozorovatel'ne a vyslúžili si hrdý titul „blázni na streche".
late, stavať na streche obývaného domu.a vynášať materiál pri večne nefungujúcich výt'ahoch na desiate
poschodie, to je bláznovstvo. A zápasit' s predpismi a získavať spojencov
pre túto streštenú myšlienku - to už
predpokladá nevyčerpatei'nú dávku
optimizmu. Lenže v našej Bratislave
nie je žiadna astronomická pozorovatel'ňa, nieto hvezdáreň. Záujemcovia
o astronómiu sa móžu dostavit' nanajvýš na dunajské nábrežie, kde verejné
pozorovania organizuje PKO. Preto
stat' sa bláznom a stavať vlastnými
rukami - hoci aj na streche paneláka
- aspoň malú amatérsku hvezdárničku, je jediné riešenie. Ovel'a sch~dnejšie než v Bratislave presviedčať kompetentných, že l'udovú hvezdáreň by
už konečne malo mať aj naše hlavně
mesto. Ak to tak zvážime, bláznivá
myšlienka stavať na streche sa naostatok ukázala reálnou — ved' pozorovatelňa už stojí, steny oslnivo svietia
čerstvou bielobou. Len ako vyniesť tú
kupolu? Rozrezať ju na kusy, vyniesť
po častiach a opáť zvariť? Hrozné. Dal
by sa odniekial' zohnať žeriav, čo by
dosiahoi do výšky 35 metrov? A pretože d'aišie návrhy sa opierali o antigravitáciu, balónovú techniku a UFO, Eva
sa vrátila do reality, vzala telefónny
zoznam a zahlásila: Myslím, že Siovair vrtulníky má. A vážne sa pustila do
organizovania zdanlivo nemožného
- tak ako tol'kokrát predtým.

Letci Slov-airu sa ukázali byt' správni a nekonvenční, čo je napokon pre
I'udí, ktorí majú radí výšky, priznačné.
Stavba hvezdárne na streche paneláka
— to im je sympatické, poméžu. Priležitostne, v rámci cvičného letu. Ale bezpečnostně predpisy nemožno zanedbat': zavesiť bremeno na hák vrtul'nika móžu len l'udia $ patričným výcvikom. Kto to móže byt' — no predsa
horolezci. Ďalší, čo majú radí výšky.
Nájst' spoločnú reč nebol problém.
Konečne nadišiel deň D. Zváraná,
ťažká kostra 3,5-metrovej kupoly pripravená na trávníku sa vzniesla do
výšky na lane vrtul'níka a tam hore,
nad domami, vyzerala ako krehká
škrupinka. Nad strechou 10-poschodového paneláka vrtul'ník na chvíl'u
znehybnel vo vzduchu a kupola jemne,
presne dosadla na svoje miesto. Bežali sme hore schodmi (výt'ah ako obyčajne nepremával), čo najrýchlejšie na
našu strechu. Kupola je perfektná:
stačí postrčit a zl'ahka sa na valčekoch otočí trikrát dookola. V dial'ke
ešte vidíme „náš" vrtulník.
Celá táto udalosť v ten slnečný septembrový deň trvala štyrí a pol minúty.
Film, ktorý sme nakrútili, si raz budeme v našej pozorovatel'ni premietať.
Len teraz musíme kupolu zvnútra vyložit' drevom, zvonka oplechovat', namontovat' dalekohl'ad a ešte dorobiť
mnoho maličkostí. Na našej stavbe
sme každú stredu. Je to oproti BEZ-ke,
vo Vajnoroch, konečná 105. Mažete sa
k nám pridať - ak máte radi hviezdy
-Ra výšky.
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